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“Custos não existem para serem calculados.
Custos existem para serem reduzidos”.

(Taiichi Ohno)

RESUMO
A gestão tem papel fundamental no sucesso dos processos industriais. A
aplicação do pensamento enxuto como metodologia de otimização da organização,
reduzindo os desperdícios e melhorando a utilização de recursos, é uma das
soluções para o sucesso da organização. Pensamento Enxuto é apontado como
uma metodologia focada na redução de desperdícios, e é até o presente momento
pouco explorado para otimizar processos e reduzir desperdícios na indústria de
cimento. Este estudo verificou por meio de um estudo de caso em uma fábrica de
cimento localizada no interior do estado de São Paulo se os conceitos e ferramentas
do pensamento enxuto podem contribuir para redução de desperdícios. A empresa
estudada não possui um Programa de Produção Enxuta implantado, sendo assim foi
executado um projeto piloto com aplicação de algumas ferramentas com conceito de
pensamento enxuto no processo de manutenção industrial. Foram utilizados os
softwares Microsoft Visio e MiniTab para auxiliarem nos desenhos dos fluxos dos
processos, geração dos gráficos e tabelas. Dessa forma, foi analisado se as
ferramentas do pensamento enxuto, tais como: 5S, Gestão Visual, Diagrama de
Espaguete e Gemba Walk são aplicáveis em uma planta de fabricação de cimento
no processo de manutenção industrial, e se são efetivas para redução de
desperdícios, sendo comparado o cenário antes e depois da aplicação dessas
ferramentas. Foram identificados e classificados os principais desperdícios
encontrados e percebeu-se que a aplicação do pensamento enxuto para a redução
dos desperdícios foi realizada com êxito. Comprovou-se a importância da aplicação
do pensamento enxuto por meio da melhora dos indicadores de MTBF, MTTR, DF e
pela redução das atividades que não agregam valor, além da redução dos índices de
desperdícios.

Palavras-chave: Pensamento Enxuto; Desperdícios; Indústria de Cimento.

ABSTRACT
Application of Lean Thinking in the Maintenance Sector of a Cement Industry
Management is considered a key role to success of industrial processes. The
application of lean thinking as a methodology for optimizing the organization,
reducing waste and improving the use of resources, is one of the solutions to the
success of the organization. Lean Thinking is regarded as a methodology focused on
waste reduction, and has so far been little explored to optimize processes and
reduce waste in the cement industry. This study verified through a case study in a
cement factory located in the interior of the state of São Paulo if the concepts and
tools of lean thinking can contribute to waste reduction. The company studied does
not have a Lean Production Program implemented, so a pilot project was executed
with the application of some lean thinking tools in the industrial maintenance process.
Microsoft Visio and MiniTab software were used to aid in the design of process flows,
generation of graphs and tables. Thus, it was analyzed whether the tools of lean
thinking, such as: 5S, Visual Management, Spaghetti Diagram and Gemba Walk are
applicable in a cement manufacturing plant in the industrial maintenance process,
and if they are effective for waste reduction, being compared the scenario before and
after the application of these tools. The main wastes were identified and classified
and it was noticed that the application of the lean thought to the reduction of the
wastes was successful. The importance of applying lean thinking through the
improvement of the MTBF, MTTR, DF indicators and the reduction of activities that
do not add value, as well as the reduction of the wastes indices.
Key Words: Lean Thinking; Wastes; Cement Industry.
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1 INTRODUÇÃO
A indústria de cimento está presente em quase todos os países do mundo,
com atuação tanto de grandes grupos empresariais internacionais como de
empresas locais.
De acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland (2017), o
cimento é um dos materiais mais consumidos no mundo e isso se deve as suas
características peculiares, como trabalhabilidade, alta durabilidade e resistência a
cargas e ao fogo.
Em 2016 o Brasil ocupou a 8° colocação no mundo em produção de cimento
com aproximadamente 60 milhões ton/ano, o que representa 1,43% da produção
mundial. A China é a 1° colocada com 57,5% da produção mundial, seguida por
Índia (6,90%) e Estados Unidos (2,05%). O mercado de cimento no Brasil é
atualmente composto por 24 grupos cimenteiros, nacionais e estrangeiros, com 99
plantas em operação, espalhadas por todas as regiões brasileiras (CIMENTO.ORG,
2017).
De acordo com a CNI (2017), o faturamento da indústria de cimento no Brasil
ano de 2016 foi de aproximadamente R$ 22 bilhões.
O tema aplicação do pensamento enxuto na indústria de cimento foi escolhido
devido ao interesse no estudo dessa metodologia e ao seu potencial de redução de
desperdícios. Foi facilitado também pelo fato do autor desse estudo ter a
oportunidade de trabalhar na mesma empresa e no mesmo setor dos participantes
responsáveis pela implantação do projeto piloto.
Reforçando a escolha do tema, segundo Womack e Jones (1996), o
pensamento enxuto é aplicado na solução de problemas de gestão dos processos
focado na redução e eliminação de desperdícios.
O pensamento enxuto é considerado uma poderosa metodologia de combate
aos desperdícios. É uma forma de fazer cada vez mais com cada vez menos, com
menos esforço humano, menos equipamento, menos tempo e menos espaço, em
resumo é fazer mais com menos (WOMACK; JONES, 2004).
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O pensamento enxuto é apontado como uma estratégia para otimizar
processos e é até o presente momento pouco explorado para apoiar e reduzir
desperdícios na indústria de cimento, entre esses processos no setor de
manutenção industrial. Desta maneira, este estudo pode contribuir para a
compreensão dos efeitos de aplicação do pensamento enxuto no setor de
manutenção de uma indústria de cimento.
Este estudo pretende verificar por meio de um projeto piloto se os conceitos e
ferramentas do pensamento enxuto (5S, Gestão à Vista, Diagrama de Espaguete e
Gemba Walk) podem contribuir para redução de desperdícios no setor de
manutenção industrial em uma fábrica de cimento com capacidade de 1 Milhão
ton/ano.
Segundo Slack et. al (2013), o setor de manutenção tem cada vez mais
função estratégica dentro das empresas. O termo manutenção é usado para abordar
a forma pela qual as organizações tentam evitar as falhas, cuidando de suas
instalações físicas. É uma parte muito importante na grande maioria das atividades
de produção e está relacionada a todos os tipos de equipamentos, instalações e
máquinas.
Porém, o setor de manutenção industrial é responsável também pela
acumulação excessiva de materiais, inutilização de itens que estimulam a
desorganização e geração de vários outros tipos de desperdícios, tais como:
retrabalhos, superprodução, movimentações e transportes desnecessários.
A dissertação foi dividida da seguinte forma: primeiramente apresenta o
trabalho de maneira geral descrevendo sua motivação, justificativa e objetivo. Em
seguida descrevem-se os conceitos importantes para a pesquisa e a revisão da
literatura para a utilização do pensamento enxuto. Posteriormente descreve-se o
referencial metodológico, as etapas para o desenvolvimento da pesquisa, as
informações relativas aos resultados obtidos e as considerações finais do estudo. E
finalmente todas as referências utilizadas e anexos.
Neste contexto, essa pesquisa tem como questão norteadora: como os
conceitos e ferramentas do pensamento enxuto podem contribuir para redução de
desperdícios no setor de manutenção de uma indústria de cimento?
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1.1 Objetivo
Este trabalho tem o objetivo de verificar por meio de um estudo de caso
realizado em uma fábrica de cimento no setor de manutenção industrial se os
conceitos e ferramentas do pensamento enxuto podem contribuir para a redução de
desperdícios, principalmente estoques paralelos. A unidade industrial localiza-se no
interior do Estado de São Paulo e tem uma capacidade produtiva de 1 milhão
ton/ano.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Esse capítulo tem o objetivo apresentar os conceitos do pensamento enxuto,
desde sua origem, evolução e aplicações. Durante essa revisão também serão
abordados os conceitos e aplicações do 5S, Gestão à Vista, Diagrama de Espaguete
e Gemba Walk.

2.1 Origem do Pensamento Enxuto
O Sistema Toyota de Produção (STP), também chamado de Lean Production,
Pensamento Enxuto, Lean Thinking ou apenas Lean, surgiu no Japão, na fábrica de
automóveis Toyota, logo após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de
eliminação contínua dos desperdícios e busca na eficiência dos processos. Logo
após a Segunda Guerra Mundial a indústria japonesa tinha problemas com a baixa
produtividade e falta de recursos materiais e de mão de obra, o que naturalmente a
impedia de adotar o modelo de produção da Ford, denominado Produção em Massa
(HOEFT, 2012).
Segundo Womack e Jones (2004), no ano de 1950, Eiji Toyoda, um jovem
engenheiro japonês da família Toyoda, visitou durante três meses a fábrica Rouge
da Ford, em Detroit. Essa viagem representava a segunda visita de um integrante da
família a fábrica da Ford, pois o tio de Eiji Kiichiro havia visitado em 1929.
Mas o simples fato de copiar e aperfeiçoar o modelo da fábrica Rouge
revelou-se difícil. De volta a sua cidade, Nagoya, Eiji Toyoda e seu gênio da
produção, Taiichi Ohno, logo chegaram à conclusão de que o modelo de produção
em massa jamais funcionaria no Japão. Por meio desses experimentos surgiu o que
futuramente ficou conhecido como Sistema Toyota de Produção e, finalmente a
produção enxuta (WOMACK; JONES, 2004).
Ohno, que visitara a fábrica da Ford repetidamente depois da guerra,
considerou todo esse sistema cheio de muda, termo japonês para "desperdício",
englobando o desperdício de esforços, materiais e tempo. Na visão de Ohno,
nenhum dos especialistas, além dos trabalhadores da linha de montagem realmente
agregava valor ao carro (WOMACK; JONES, 2004).
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O conceito inicial do STP é baseado na busca contínua pela eliminação do
desperdício. O STP, entretanto não é apenas um sistema de produção. Ele revela
sua força como um sistema gerencial adaptado à era atual de mercados globais e de
sistemas computadorizados e informação de alto nível. A total eliminação de
desperdícios, de inconsistência, e de excessos é uma condição primordial para
produzir pelo STP (OHNO, 1997).
De acordo com Ohno (1997), mesmo sendo implantado logo após a Segunda
Guerra Mundial, o Sistema Toyota de Produção não despertou interesse da indústria
japonesa até a primeira crise do petróleo em 1973. Os gerentes japoneses,
acostumados à inflação e às taxas de crescimento, se viram subitamente
confrontados com crescimento zero e a necessidade de lidar com decréscimos de
produção. Foi durante esta emergência econômica que eles notaram pela primeira
vez os resultados satisfatórios que a Toyota por meio do Sistema Toyota de
Produção estava alcançando com sua atuação focada na busca contínua pela
eliminação dos desperdícios. Eles começaram a enfrentar o problema de introduzir o
sistema nos seus próprios locais de trabalho.
Segundo Ohno (1997), independentemente do tipo de indústria e escala, o
pensamento enxuto tem sido estudado e introduzido nos locais de trabalho. O
objetivo mais importante do Sistema Toyota tem sido aumentar a eficiência da
produção pela eliminação contínua e completa de desperdícios. O Sistema Toyota
de Produção evoluiu da necessidade, depois do período pós-guerra as restrições no
mercado exigiram a produção de pequenas quantidades de muitas variedades sob
condições de baixa demanda.
Pensamento enxuto foi desenvolvido após lições aprendidas e experiências
passadas. O desenvolvimento e disseminação do STP podem ser visto na linha do
tempo da figura 01.
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Figura 01 – Linha do tempo lean

Fonte: Copirisco (2009), adaptado pelo autor

Após a publicação do livro "Toyota, a máquina que mudou o mundo" em
1990, a aplicação do pensamento enxuto foi difundido para várias indústrias, como
por exemplo: construção civil, aeroespacial, alimentícia, etc. A partir dos anos 2000
surge o Lean Six Sigma, que é a junção do Lean com a metodologia Six Sigma,
porém ainda não é tão difundida nas indústrias.

2.2 Os Princípios do Pensamento Enxuto
Segundo Womack e Jones (1996), para implementar o pensamento enxuto,
cinco princípios são apresentados como uma estrutura a ser utilizada por uma
organização, aumentando a

possibilidade de aplicação dos conceitos

do

pensamento enxuto. Inicialmente deve-se reconhecer que apenas uma pequena
fração do tempo total e esforço utilizado para produzir um produto ou prestar um
serviço realmente agregam valor para o cliente final. O pensamento enxuto, de
forma resumida, se faz por meio da aplicação destes cinco princípios em ciclos,
sempre utilizando como base o que agrega valor para o cliente em busca da
perfeição, tendo como objetivo a eliminação dos desperdícios.
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De acordo com Womack e Jones (1996), os cinco princípios do pensamento
enxuto são:


Definir o que é valor do ponto de vista do cliente;



Identificar a cadeia de valor;



Criar fluxo;



Produção puxada;



Buscar a perfeição.
Detalhando melhor os cinco princípios do pensamento enxuto, segue abaixo a

definição.
Definir valor: capacidade oferecida a um cliente no momento certo a um preço
adequado, conforme definido pelo cliente. Diferente do que muitos pensam não é a
empresa e, sim, o cliente quem define o que é valor. Para ele, a necessidade gera o
valor e cabe às empresas determinarem qual é essa necessidade e procurar
satisfazê-la (WOMACK; JONES, 1996).
Identificar a cadeia de valor: os maiores motivos para uma empresa existir é
satisfazer as necessidades dos clientes e obter lucro, por isso, o valor é o primeiro
princípio do pensamento enxuto. O cliente é quem define o valor, e não a empresa.
Para o cliente, a necessidade gera o valor e cabe às empresas identificarem qual é a
necessidade, procurar satisfazê-la e cobrar por isso um preço justo para manter a
empresa no negócio e aumentar os lucros por meio da redução de desperdícios,
melhoria contínua dos processos, redução dos custos e melhorando a qualidade
(WOMACK; JONES, 1996).
Criar fluxo: deve-se dar sequência para os processos e atividades restantes, o
que exige uma mudança de mentalidade. Constituir o fluxo contínuo com as etapas
restantes é a parte mais estimulante, mas não é uma tarefa fácil. Com a criação de
fluxos contínuos pode-se verificar redução dos tempos de concepção de produtos e
de processamento de pedidos e na diminuição de estoques, reduzindo lead time. Ter
a capacidade de desenvolver, produzir e distribuir rapidamente os produtos torna a
empresa capaz de atender à necessidade dos clientes quase instantaneamente
(WOMACK; JONES, 1996).

23

Estabelecer a produção "puxada": sistema de produção e instruções de
entrega das atividades no qual nada é produzido pelo fornecedor sem que o cliente
sinalize uma necessidade. Isso permite inverter o fluxo produtivo, as empresas não
mais empurram os produtos para o consumidor através de descontos e promoções.
O consumidor passa a puxar o fluxo de valor, reduzindo a necessidade de estoques
e valorizando o produto (WOMACK; JONES, 1996).
Buscar a perfeição: a busca pelo aperfeiçoamento contínuo por parte da
organização em direção a um estado ideal deve nortear todos os esforços, em
processos nos quais todas as etapas e membros da cadeia produtiva (montadores,
fabricantes de diversos níveis, distribuidores e revendedores) tenham conhecimento
profundo do processo como um todo e cada vez mais transparentes, podendo
dialogar e buscar continuamente melhores formas de reduzir desperdícios e criar
valor (WOMACK; JONES, 2014).

2.3 Os 7 Desperdícios
De acordo com Shingo (2007), na Toyota, descobre-se sempre outra maneira
de fazer as coisas. Procura-se pelo desperdício que se supõe natural ou que é
considerado um problema. Quando é descoberta alguma prática geradora de
desperdícios, não se diz que isso é inevitável, em vez disso, diz que isso não agrega
valor, portanto teria que mudar, mas tolera-se essa prática até que encontre uma
maneira de eliminar completamente o desperdício. Não é possível encontrar e
eliminar o desperdício, se não estiver procurando por ele.
Muda (valor não agregado): o termo muda inclui os sete desperdícios
identificados no Sistema Toyota de Produção e suas contramedidas de
desenvolvimento enxuto. Qualquer atividade que contribua para prolongar tempos
de processamento e acrescentar custos extras ao produto, pelos quais o cliente não
está disposto a pagar é considerada “muda” (MORGAM; LIKER, 2008).
Na visão de Womack e Jones (2004), muda é uma palavra japonesa que
significa “desperdício”, qualquer atividade humana realizada que absorve recursos,
mas não agrega valor para o cliente, como por exemplo: erros que exigem
retrabalhos, produção de itens sem necessidade, mercadorias de forma excessivas
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em estoques, etapas de processamento que na verdade não são necessárias,
movimentação de empregados e transporte de materiais de um lugar para o outro
sem propósito, grupos de pessoas em uma atividade posterior que ficam
aguardando de forma ociosa porque uma atividade anterior não foi realizada dentro
do prazo, e bens e serviços que não atendem às necessidade especificadas pelo
cliente.
De acordo com Womack e Jones (2004), o executivo da Toyota Taiichi Ohno
(1912-1990), o mais feroz crítico do desperdício que a historia humana já conheceu,
identificou os sete primeiros tipos de desperdícios. No entanto, independentemente
do número de variedades de desperdício que possam existir, é difícil duvidar mesmo
a partir da observação mais casual do que se faz em um dia médio em uma
organização média de que existe desperdício em toda parte.

De acordo com Ohno (2015):
“Eu não sei quem inventou isso, mas as pessoas geralmente falam sobre
“os sete tipos de desperdícios”. Talvez isso tenha começado quando o livro
foi lançado, mas o desperdício não se limita a sete tipos. Há uma velha
expressão: “Aquele que não tem maus hábitos, tem pelo menos sete”,
significando que mesmo que você pense que não há desperdício você vai
encontrar pelo menos sete tipos. Então eu propus superprodução, espera,
etc. mas isso não significa que só existam sete tipos”.

Na visão de Ohno (1997), a fim de reconhecer o desperdício, precisa-se
entender a sua natureza. Os desperdícios podem ser divididos nas seguintes
categorias:

superprodução,

espera,

transporte,

processamento

demasiado,

inventários, movimentação e fabricação de peças e produtos defeituosos. Leve-se
em consideração, por exemplo, a superprodução. Não é um exagero afirmar que em
um período de baixo crescimento tal desperdício institui um crime contra a
sociedade mais do que uma perda para a empresa. A eliminação de desperdício
precisa ser o objetivo principal da empresa.
Na visão de Morgam e Liker (2008), o ponto de partida para a identificação de
desperdícios no desenvolvimento de produtos está nas sete categorias de
desperdícios de Taiichi Ohno: produção em excesso, espera, transporte,
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processamento, estoque, movimentação e correção. Embora as causas desses sete
desperdícios sejam diferentes para a produção, essas categorias são muito úteis na
identificação de atividades que não agregam valor no desenvolvimento de produtos.
Os sete desperdícios são descritos da seguinte maneira:
1. Produção excessiva: o desperdício por superprodução representa a pior
das perdas, pois tende a esconder outras perdas, como, as perdas por produção de
produtos defeituosos e as perdas derivadas da espera do processo e espera do lote
(OHNO, 1997).
2. Espera: quando operadores ficam ociosos à espera do material ou não
fazem outra coisa enquanto suas máquinas automáticas estão em processamento.
Os engenheiros estão em movimento, “correndo de reunião em reunião” ou
ocupados com alguma atividade no computador. Da perspectiva de uma cadeia de
trabalho, porém muitas vezes há alguma atividade-chave que os engenheiros
deveriam estar desenvolvendo, mas não conseguem porque não dispõem dos
instrumentos necessários para tanto. Antes que consigam prosseguir, eles esperam
por revisões, decisões, permissão, informação, ordens de compra, ou alguma
atividade de transição que representa puro desperdício (MORGAM; LIKER, 2008).
3. Transportar: isso significa movimentar sem necessidade peças e produtos.
Trata-se da transferência desnecessária da tarefa de uma pessoa extremamente
especializada para outra e, mais especificamente, da transferência constante de
informação, seja por palavras, imagens ou intercambio de dados. Esse desperdício
leva a perda da informação e da confiabilidade no processo (MORGAM; LIKER,
2008).
4. Processamento impróprio: são perdas por processamento, as consideradas
por máquinas ou equipamentos, que são usados de modo inadequado, quanto à
capacidade de operação e produção (OHNO, 1997).
5. Inventário desnecessário: o desperdício de estoques é o resultado direto da
superprodução. Quanto à manufatura, isso é simplesmente dispor de mais do que o
estoque mínimo necessário para um sistema puxado controlado com precisão.
Trata-se de informação em excesso, como nos casos de projetos que estão à
espera da disponibilização dos respectivos recursos. Esperar pela informação em
filas a serem processadas representa o pior tipo de desperdício no desenvolvimento
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de produtos. Muitas vezes, surgem problemas nessa informação (por exemplo, não
é aquilo que o próximo processo precisa) ou a informação se perde e chega com
atraso ao ponto em que se faz necessária. Esses problemas muitas vezes
permanecem ocultos quando descobertos, já provocaram retrabalho e aumento no
tempo de processamento (MORGAM; LIKER, 2008).
6. Movimento desnecessário/excessivo: ocorre quando os operadores se
deslocam de modo desnecessário. Os engenheiros participam de reuniões
supérfluas, criam relatórios de situação redundantes e gastam tempo com revisões
improdutivas de projetos. O desperdício da movimentação também inclui longas
excursões por plantas e instalações que não levam a qualquer informação objetiva
necessária para a adoção de decisões realmente pertinentes ao projeto (MORGAM;
LIKER, 2008).
7. Defeitos: produtos defeituosos, que não atendam às especificações de
qualidade, e expectativas dos clientes; acabam sendo um desperdício que aumenta
ainda mais os custos de produção (SHINGO, 2007).
O pensamento enxuto tornou mais fácil identificar o desperdício e eliminá-lo
de um sistema, mas é necessário um esforço muito maior do que esse para criar um
fluxo enxuto e estável (MORGAM; LIKER, 2008).

2.4 Práticas, Técnicas e Ferramentas do Pensamento Enxuto
O objetivo principal de cada ferramenta STP é fazer o desperdício aparecer.
Seja ela a gestão visual, 5S, trabalho padronizado, diagrama de espaguete ou troca
rápida de ferramentas. Essas ferramentas servem para realçar o desperdício. A
ferramenta em si não resolve o problema do desperdício, mas uma pessoa de bom
senso que estiver usando uma delas poderia sentir-se motivada a elaborar uma
sugestão para reduzir esse desperdício. Às vezes a utilização de uma ferramenta da
inicio a incansável perseguição, por um trabalhador, de estratégias de localização e
redução de desperdício (HOEFT, 2012).
As principais ferramentas usadas para colocar em prática os princípios do
pensamento enxuto são: Mapeamento do Fluxo de Valor, Kaizen, Kanban,
Padronização, 5S, Redução de Setup, Gestão Visual, Poka-Yoke, Diagrama de
Espaguete, Gemba Walk e Total Productive Maintenence (TPM). O número de
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empresas que adotam o pensamento enxuto vem aumentando significativamente
nos últimos anos em todos os setores industriais e de serviços. O fato da empresa
utilizar as ferramentas lean não significa, necessariamente, que foi obtido pleno
sucesso na implementação do pensamento enxuto, a adoção representa um
processo de mudança organizacional, e, portanto não é algo fácil de ser alcançado
(WERKEMA, 2012).

2.5 Aplicação do Pensamento Enxuto por outros autores
Vários autores se referem a aplicação do pensamento enxuto em seus
trabalhos, desde aplicação na indústria automobilística até a aplicação em hospitais,
porém poucos trabalhos relatam sobre a aplicação do pensamento enxuto em
indústrias de cimento. A seguir, o resumo de aplicação por alguns autores que foram
selecionados.
Aplicação na Indústria Naval
Neto e Barbosa (2017) publicaram o artigo "Mudança de Cultura
Organizacional: Introdução do Lean Manufacturing numa Indústria Naval Brasileira
Instalada no Estado de Pernambuco". Para viabilizar a implementação de uma nova
cultura com uma nova metodologia de trabalho no estaleiro, foi dado início a
implantação das ferramentas Kaizen, 5S, Mapa de Fluxo de Valor e Gestão à Vista.
A implantação do Lean Manufacturing no estaleiro demonstrou que com o
comprometimento da gestão corporativa da empresa e a força de trabalho é possível
obter resultados positivos, como por exemplo: redução do número de problemas de
qualidade entre processos, aumentou a produtividade em 5 vezes, anteriormente era
entregue três navios em seis anos e após a implantação foram entregues cinco
navios em dois anos.
Aplicação na Indústria de Alimentos e Bebidas
Lopes, Freitas e Sousa (2015) publicaram o artigo" Application of Lean
Manufacturing Tools in the Food and Beverage Industries". Foram aplicadas as
ferramentas 5S e SMED (Troca rápida de ferramentas) na indústria de alimentos e
bebidas. A aplicação da ferramenta 5S foi realizada nas linhas de produção de
alimentos e bebidas e nos escritórios, com foco especial na organização, limpeza,
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normalização e estabelecimento de medidas de controle nas linhas de produção. Na
aplicação da ferramenta SMED foi realizado uma análise da situação atual dos
equipamentos de produção para verificar principalmente como poderia ser realizada
a troca de peças no equipamento com ele ainda em operação. Com as melhorias
realizadas o tempo de troca de peças foi reduzido e aumentou em 20% a
produtividade. Com a aplicação do 5S e do SMED obteve 23% de redução do lead
time, aumento de flexibilidade de produção, menos risco de acidentes do trabalho, e
melhoria nas condições de trabalho.
Aplicação em Indústria Siderúrgica
Carvalho et al. (2016) publicaram o artigo "Benefícios para a segurança e
saúde ocupacional em práticas Lean - Estudo de Caso na Siderurgia", baseado nos
conceitos e nos princípios do pensamento enxuto. O uso do pensamento enxuto
alinhado com o foco na redução/eliminação dos desperdícios traz benefícios não
somente à produtividade, mas também a diminuição do risco na realização das
atividades, e melhorias ergonômicas. Foi elaborado o projeto com o objetivo inicial
de ganho em produtividade em uma das células de trabalho da unidade siderúrgica.
Os riscos de segurança foram avaliados antes e após a implantação das
ferramentas lean, de forma a propiciar a avaliação do impacto das mudanças
realizadas em relação aos riscos envolvidos no processo. Para a avaliação do risco
utilizou-se uma matriz 5x5, representada por probabilidade da ocorrência x
severidade da ocorrência. Como ferramentas lean foram implantadas: gestão à vista,
5S e Kanban. O ganho em produtividade após a aplicação das ferramentas no
projeto foi de 29%, além dos ganhos de produtividade houve também benefícios na
segurança dos trabalhadores. Do total de 36 operadores que trabalham no local,
foram entrevistados 12, que indicaram que houve benefícios na segurança de todos
que trabalham nesta célula, pois com a diminuição das movimentações das pontes,
os trabalhadores ficaram menos expostos aos perigos das cargas suspensas e
pontes, consequentemente diminuindo o risco. Concluiu-se então com esse estudo
que a aplicação do pensamento enxuto pode e deve trazer benefícios à segurança e
à saúde das pessoas no ambiente de trabalho.
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Aplicação na Construção Civil
Murata et al. (2017) publicaram o artigo "An Application of Control Theory to
Visual Management for Organizational Communication in Construction". O estudo
corresponde à aplicação da ferramenta de gestão à vista para as equipes de
construção. A descoberta inicial da pesquisa é que a gestão à vista pode e deve
cobrir vários níveis de comunicação em organizações de construção para quebrar as
barreiras de comunicação e para compartilhar informações valiosas e atualizadas. A
pesquisa buscou desenvolver um modelo de gestão à vista genérico aplicado a
construção civil com a função de fornecer um sistema gerenciável que permita a
visualização e gestão da construtora, desde os pedreiros, ajudantes até o supervisor
e engenheiro da obra. Com informações gerenciais e visuais, e com plano de ação
para cada item não conforme para que possa ser gerenciado. Como esse modelo
ainda é piloto, é necessário aplicá-lo em outras obras e verificar os resultados
alcançados.
Aplicação em Hospitais
Graban (2013) publicou o livro "Hospitais Lean: Melhorando a Qualidade, a
segurança dos pacientes e envolvimento dos funcionários". A aplicação do
pensamento enxuto em vários hospitais ao redor do mundo tiveram vários resultados
positivos, tais como: redução de 60% do tempo de espera pelos exames clínicos
laboratoriais no AlegentHeath/Nebraska, redução do tempo de espera em 68% por
internação no ThedaCare/Wisconsin, economia de US$ 54 milhões derivado de
redução

de

desperdícios

nos

processos

de

uma

rede

de

hospitais

DenverHeath/Colorado. As ferramentas lean mais aplicados em hospitais são o 5S,
Kanban e gestão à vista. Os hospitais e seus processos estão repletos de
desperdícios e ineficiência, sendo uma boa oportunidade de aplicar o conceito do
pensamento enxuto.
Aplicação na Indústria de Cimento
Isaksson e Taylor (2014) publicaram o artigo "Lean Six Sigma for Cement
Processes". Lean Management e Six Sigma são utilizados em muitas empresas
como duas metodologias distintas. O uso dessas metodologias na indústria de
cimento ainda é raro. Isso é um pouco surpreendente, uma vez que a fabricação de
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cimento como uma indústria de processos opera com grande número de dados e
lida com grandes fluxos de valor onde os desperdícios podem ocorrer. O modelo
proposto pelos autores é a junção do Lean Management com a metodologia Six
Sigma a ser aplicado na indústria de cimento, o modelo é o CemLean6s. Tem o
propósito de maximizar o potencial da produção de cimento, enquanto otimiza os
recursos diminuindo os desperdícios e a variação. Foram realizados testes com esse
modelo, verificaram-se oportunidades de melhoria no gerenciamento dos processos,
porém a utilização desse modelo ainda está em estágio inicial.
Tourki (2010) publicou o artigo “Implementation of lean within the cement
industry”. O autor buscou desenvolver um modelo de simulação padrão para colocar
em prática os conceitos da metodologia lean na linha de produção em uma indústria
de cimento. Para isso foram identificados os desperdícios e levantado as variáveis e
fatores que influenciam na eficiência da linha de produção. O modelo de simulação
desenvolvido tem como função destacar as atividades que agregam e que não
agregam valor na linha de produção. Durante o estudo foi verificado que existem
vários obstáculos e barreiras que podem impedir a implantação do pensamento
enxuto na indústria de cimento, tais como: falta de estímulo da alta liderança,
resistência à mudança por parte dos trabalhadores e capacitação ineficiente dos
envolvidos.
De acordo com Lean Summit (2014), um dos maiores eventos do pensamento
enxuto realizados no Brasil, pode-se verificar por meio do gráfico 01 que a maioria
dos participantes são concentrados na indústria de máquinas e equipamento,
aeronáutica, metal-mecânico, alimentos e automotivo. A participação de integrantes
do setor de cimento só representa 2% do total de participantes.
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Gráfico 01 - Setores participantes da Lean Summit 2014

Fonte: Lean Summit (2014)

Aplicação do pensamento enxuto na manutenção
Hidalgo et al. (2016) publicaram o artigo “Implementation of the 5S program in
maintenance sector: a case study in the packaging industry in Brazil”. O estudo de
caso aborda a implementação da ferramenta 5S e do pensamento enxuto no setor
de manutenção em uma indústria de embalagens. O estudo abordou a aplicação da
ferramenta 5S no setor de manutenção da organização. De acordo com
levantamento do estado atual foi verificado que no setor de manutenção ocorriam
reclamações informais, ferramentas em mau estado de conservação, desperdícios
de recursos e energia, e falta de organização no ambiente de trabalho. Na primeira
fase do programa 5S foi necessário mapear e listar todas as áreas internas e
externas do setor de manutenção num total de 25 áreas. Alguns exemplos: oficina
mecânica, oficina elétrica, oficina civil, planejamento e controle de manutenção, área
externa, entre outras. Após as listagens das áreas foi possível identificar os

32

desperdícios na inspeção inicial. Como resultado da implantação do 5S, após 3
meses a pontuação alcançada na auditoria de 5S alcançou 75%, sendo que antes
era de 53%, outro ponto positivo foi economia de R$68.000 de peças e materiais
que estavam em estoque paralelo.
Aplicação do pensamento enxuto em geral
Jasti e Kodali (2015) publicaram o artigo "Lean Production: literature review
and trends". Os autores elaboraram um estudo onde foram levantados os artigos
publicados sobre a aplicação da produção enxuta ao redor do mundo e nos mais
diversos setores da economia. É um estudo de 546 artigos publicados entre 1988 e
2011 relacionado a produção enxuta. A maioria dos artigos publicados nesse
período são do Reino Unido, Estados Unidos e Índia. A maior parte são de
aplicações na Indústria de Manufatura (40%), Indústria Automobilística (14%),Setor
de Serviços (6%), Industria de auto peças (3%). Não foram encontrados nesse
estudo de Jasti e Kodali aplicações na indústria de cimento.

A empresa objeto deste estudo não adota o pensamento enxuto, sendo assim
foi proposta a aplicação do pensamento enxuto no setor de manutenção. Sendo
identificadas nesse setor muitas oportunidades de melhorias que serão detalhadas
no capítulo 04.

2.6 Programa 5S
De acordo com Liker (2016), quando os americanos estavam fazendo a
peregrinações às plantas japonesas nas décadas de 1970 e 1980 , a primeira
reação era invariavelmente que ”as fabricas era tão limpas que dava para comer no
chão”. Para os japoneses isso era simplesmente uma questão de orgulho. Mas os
esforços iriam além de fazer com que a fábrica parecesse limpa e organizada. No
Japão, existem os “programas 5S” que compreendem uma serie de atividades para
eliminar as perdas que contribuem para os erros, defeitos e acidente de trabalho.
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De acordo com Liker (2016), aqui estão os 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu,
Shitsukê):
Classificar: classificar os itens, manter somente o que for necessário e
descartar o que não for.
Organizar: “um lugar para tudo no lugar”.
Limpar: o processo de limpeza frequentemente atua como uma forma de
inspeção que expõe condições anormais e predisposição a falhas que podem
prejudicar a qualidade ou causar problemas no equipamento.
Padronizar (criar regras): desenvolver sistema e procedimentos para manter e
monitorar os três primeiro S.
Disciplinar (autodisciplina):manter um ambiente de trabalho estável é um
processo constante de melhoria continua.
De acordo com Rodrigues (2015), baseado nas características culturais
japonesas, o 5S é um programa que visa arrumar a "casa" a partir da otimização de
espaços físicos, do descarte de itens em desuso, arquivos ou outros materiais não
necessários ao processo produtivo, da organização e da adequada acomodação de
móveis e equipamentos, e dos padrões de trabalho disciplinados pelos órgãos
reguladores e políticas da empresa que venham garantir a integridade física dos
equipamentos, a saúde e o bem-estar dos colaboradores.
Como cita Liker (2016), na produção em massa, sem o 5S, acumulam-se ao
longo dos anos, encobrindo desperdícios e problemas, tornando-se uma disfunção
aceita no trabalho. O 5S tem o objetivo de proporcionar um processo de melhoria
contínuo do ambiente de trabalho. Inicialmente classifica-se o que está no escritório
ou fábrica para separar o que é necessário frequentemente para realização de
trabalho com agregação de valor do que raramente ou nunca é utilizado. Identificar
os itens raramente usados com etiquetas vermelhas e colocá-los fora da área de
trabalho. Criar locais permanentes para cada peça ou ferramenta de acordo com o
nível de necessidade de utilização pelo operador como se este fosse um cirurgião.
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2.6.1 Aplicação do 5S
De acordo com Shinde e Shende (2014), a aplicação do 5S é da seguinte
forma:
Classificar
O primeiro S, Sort, requer a eliminação de itens desnecessários que foram coletados
em torno de áreas de trabalho. A medida que os detritos e os objetos não utilizados
se acumulam, a produtividade muitas vezes tendem a piorar.
Portanto, é vital implementar um sistema de classificação no local de trabalho. Um
método visual efetivo de identificação de itens não utilizados é chamado de
“Marcação Vermelha”.
Definir em ordem
Agora que seu local de trabalho foi classificado, é hora de implementar um sistema
mais abrangente de organização. Enquanto a classificação é um método efetivo,
usado por ela, é apenas uma medida preliminar. Definir em ordem (Seiton)
concentra-se em métodos eficazes de armazenamento e organização, com o
objetivo final de desenvolver um ambiente que resiste à desordem e auxilia a
produtividade a longo prazo.
Limpar
Uma vez que tenha eliminado a desorganização na sua área de trabalho, é
importante limpar completamente essa área e os equipamentos. Folgas e vibrações
envolvendo equipamentos limpos podem ser facilmente detectadas, mas em um
local de trabalho sujo tende a disfarçar as falhas do equipamento, e elas acabam
sendo despercebidas. Limpar e manter boas condições do local de trabalho também
são importantes para a saúde, a moral e a segurança dos empregados.
Padronizar
Os sistemas de limpeza e organização implementados sem padrões estabelecidos
tendem a perder eficácia com tempo. É importante que os empregados participem
do desenvolvimento de padrões que melhorem as condições de trabalho.
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Sustentar
Este é de longe o S mais difícil de implementar e alcançar. As pessoas tendem a
resistir às mudanças e até mesmo o plano de 5S mais bem estruturado falhará se
não for retroalimentado constantemente.
De acordo com Filip e Klein (2015), a auditoria 5S é uma ferramenta padrão
usada para revisão periódica ou permanente e verificação do método 5S.
Desenvolvimento, implementação e monitoramento contínuo da implementação do
5S é a responsabilidade de gestão enxuta e não de um auditor. Após uma avaliação
de auditoria 5S, pode examinar se a situação melhorou ou piorou em relação à
auditoria anterior. A implementação do método 5S supõe estabelecer algumas
tarefas e responsabilidades para a equipe envolvida no cumprimento das atividades
específicas do processo. Depois de estabelecer as tarefas específicas e as
responsabilidades de implementar o 5S, é necessário desenhar o formulário de
padronização para fazer a confirmação do processo em todos os locais de trabalho,
como ferramenta na implementação do 5S.
Figura 02 - Fase de implantação do 5S

Fonte: Filip; Klein (2015)

Conforme Ribeiro (2015), como normalmente o motivo para a implantação do
5S é para servir de base física e comportamental para outros programas, as
empresas têm dificuldade de avançar em algumas ferramentas de gestão devida a
falta ou falha de implantação do 5S. Boa parte dos gestores que são escolhidos para
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coordenar o programa não são especialistas no tema e não têm experiência
vivenciada em outras empresas. Por não terem uma dedicação integral para o 5S é
importante conhecer os passos essenciais para a implantação definitiva do 5S.
Passo 1 – Sensibilização adequada da liderança e dos gerentes.
Normalmente não há a devida sensibilização das pessoas estratégicas da empresa
para que eles “comprem” o 5S e passem a tratá-lo como uma ferramenta para
obtenção de resultados (RIBEIRO, 2015). A tabela 01 apresenta a diferença da
visão que geralmente Diretores e Gerentes têm do 5S, e qual a visão que deveriam
ter.

Tabela 01 - Comparação entre a visão que as pessoas estratégicas têm do 5S com a
visão que deveriam ter

Fonte: Ribeiro (2015), adaptado pelo autor.

Relacione o 5S a alguns problemas de alguns fatores da empresa:
desperdício, desgaste prematuro de equipamentos, recursos e instalações,
acidentes, refugo, retrabalho, impontualidade, etc. Faça registros fotográficos destes
problemas: desordem, descaso, fontes de sujeira, sujeira provocada pelas pessoas,
condições inseguras, problemas de conservação, equipamentos e recursos
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obsoletos mantidos no ambiente, etc. Selecione e apresente os mais impactantes
(RIBEIRO, 2015).
Passo 2 – Escolha do Gestor e do Comitê: é importante que o 5S tenha um
dono (uma pessoa ou um comitê), responsável pela sua coordenação na empresa.
O comitê deve elaborar o plano de implantação, acompanhar o plano de ação,
coordenar as auditorias e analisar os resultados (RIBEIRO, 2015).
Passo 3 – Capacitação adequada dos Supervisores: a cada dia cresce o nível
de responsabilidade dos Supervisores. Além da preocupação de cumprir a sua rotina
primária, são conferidas várias atribuições àqueles que têm uma liderança direta
sobre a equipe operacional. O 5S é a ferramenta mais eficiente e reconhecida
mundialmente para tratar da grande maioria dos problemas comportamentais que
roubam o tempo dos supervisores e que prejudicam os próprios indicadores de
desempenho da área e da empresa (RIBEIRO, 2015).
Passo 4 – Capacitação adequada dos colaboradores: uma das falhas
elementares cometidas pelas empresas nos treinamentos de 5S é ignorar os
diferentes perfis dos participantes, e se limitar a cumprir uma programação que
garanta o máximo de participação, independente da qualidade do treinamento e da
assimilação do aprendizado. O Comitê deve definir de que forma serão realizados os
treinamentos, bem como elaborar ou analisar os materiais apropriados para cada
tipo de participante, seja: líderes, facilitadores, funcionários e auditores (RIBEIRO,
2015).
Passo 5 – Auditoria como parte de um processo cultural: geralmente as
empresas têm utilizado indevidamente as auditorias para alavancarem o 5S, em vez
de utilizarem os próprios responsáveis pelas áreas para “puxarem” o 5S. Defina os
critérios de avaliação ou check-list que serão aplicados nas auditorias. Faça o
mapeamento das áreas auditadas. Garanta que 100% das áreas físicas serão
auditadas. Evite agrupar áreas com características ou níveis de 5S muito diferentes.
Defina a frequência das auditorias. Normalmente mensal para pequenas empresas e
bimestral para médias e grandes. Capacite adequadamente os auditores, incluindo
atividades práticas (RIBEIRO, 2015).
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Programe a semana das auditorias e escale os auditores para cada área.
Inicialmente por dupla. Tente garantir que pelo menos um auditor tenha familiaridade
com a área auditada, embora seja independente (RIBEIRO, 2015).
De acordo com Cunha (2012), a metodologia 5S traz vários benefícios, dos
quais convém salientar os seguintes:
 Contribui para que os colaboradores se sintam melhor no ambiente de
trabalho;
 Facilita e melhora a manutenção dos equipamentos;
 Melhora a produtividade;
 Melhora as condições de segurança do trabalho, higiene e de saúde;
 Possibilita a obtenção de mais espaço no local de trabalho;
 Sua implementação é simples;
 O custo de implementação é baixo, pois, o seu principal investimento é o
conjunto de ações necessárias para a capacitação e divulgação do projeto, de
modo a criar a sensibilização;
 Obtenção de resultados a curto prazo;
 Preparação da organização para conseguir iniciar projetos novos, mais
complexos (a organização irá encontrar-se sempre agradável para a visita de
clientes, ajudando, assim, a promover novos negócios).
Por outro lado, o 5S consegue envolver comportamentos de auto-organização
como “se abri, fecho”; “se acendi, apago”; “se ligo, desligo”; “se desarrumo, arrumo”;
“se sujo, limpo”; “se peço emprestado, devolvo”. O 5S é, sobretudo, um processo
que deve envolver todos integrantes da organização, que devem mudar hábitos e
atitudes terminando com a resistência, favorecendo a mudança e a melhoria
contínua (CUNHA, 2012).

2.7 Gestão à Vista
De acordo com Brady (2014), a Gestão Visual é um dos principais elementos
fundamentais do Sistema de Produção Toyota e desempenha um papel importante
na criação de transparência. A gestão à vista pode ser descrita como uma estratégia
de gerenciamento para controle, medição e melhoria organizacional, que usa meios
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visuais para externalizar informações e melhorar a comunicação no local de
trabalho.
A gestão à vista é um dispositivo de comunicação usado no ambiente de
trabalho que informa rapidamente como o trabalho deve ser executado e se há
algum desvio de padrão na atividade realizada. Auxilia os empregados que desejam
fazer um bom trabalho a ver imediatamente como o estão executando (LIKER,
2016). A gestão à vista tem sido uma das medidas simples e eficazes utilizadas nas
empresas que buscam o pensamento enxuto (RODRIGUES, 2015).
O sistema de gestão à vista enfoca os indicadores de processo e os
resultados. Todos os níveis da gerência e os membros de equipe possuem áreas de
gestão visual para acompanhar indicadores-chave de desempenho e resultados de
processo. O sistema de gestão visual se concentra na solução de problemas e no
desenvolvimento dos membros de equipe (LIKER; HOSEUS, 2008).
O controle visual vai além da identificação de desvio a partir de metas
definidas em quadros e gráficos e sua apresentação pública. Os controles visuais na
Toyota são integrados ao processo de trabalho com agregação de valor. O aspecto
visual significa a possibilidade de ver um processo, um equipamento, um estoque,
uma informação ou mesmo um funcionário desempenhando seu trabalho e
imediatamente perceber qual é o padrão que está sendo usado para aquela tarefa e
se há desvio desse padrão. Os indicadores claramente visíveis de níveis mínimos e
máximos de estoque ajudarão o administrador e todos empregados a visualizarem
se o estoque está sendo movimentado de forma adequada (LIKER, 2016).

2.7.1 Gestão à Vista na Manutenção
O quadro de gestão visual deve ser analisado diariamente com toda equipe e
líder da equipe de manutenção. Todos da equipe devem ficar de pé de frente ao
quadro, de modo que enxerguem todos os indicadores, problemas, e resultados que
estão sendo discutidos (SOUZA; LINDGREN, 2012).
No quadro de gestão à vista podem-se inserir indicadores como: número de
eventos ou horas de quebras, MTBF (Tempo Médio entre Falhas), MTTR (Tempo
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Médio entre Reparos), número de acidentes com ou

sem afastamento,

disponibilidade mecânica dos equipamentos, fica a critério de cada gestão o que
julgar importante para ser mostrado para a equipe.
.De acordo com Verry (2007), é desejável que o número de indicadores seja
suficientemente grande para se ter uma ideia sistêmica do desempenho, mas que
seja suficientemente pequeno para não se banalizar os indicadores e se dispensar
as ações em busca da excelência na manutenção. Uma vez determinados e
definidos claramente os indicadores, passa-se a acompanhá-los de forma rotineira.
É importante que os indicadores de desempenho estejam em locais visíveis para
que todos os trabalhadores da manutenção possam ter acesso aos dados e as
metas pactuadas.
Com a gestão à vista pode-se antecipar a problemas que por meio de gráficos
já se pode evidenciar alguns possíveis desvios e com isso elaborar plano de ação e
tomar decisões no decorrer do mês que possam evitar problemas maiores.

2.8 Diagrama de Espaguete
O diagrama de espaguete realça o antes e depois do desperdício dos
trabalhadores em seus deslocamentos por toda a linha. Imediatamente depois de
documentar esse desperdício, os trabalhadores apresentam soluções para resolvelo (HOEFT, 2012).
Tanto em operações fabris como de serviços ou processos de suporte, há que
se lidar com os problemas que um layout mal estabelecido pode oferecer:
deslocamento de pessoas ou materiais em excesso, idas e voltas dentro da
operação, mau aproveitamento de espaço físico e riscos de acidente, dentre outros
que possam ser identificados. Durante as intervenções de melhoria, pode-se de
imediato pensar nos desperdícios e entraves gerados, e na sequência utilizar o
diagrama de espaguete para evidenciar os problemas (SILVA, 2015).
O diagrama de espaguete é uma ferramenta lean que ajuda a estabelecer o
layout ideal a partir das observações das distâncias percorridas na realização de
uma determinada atividade ou processo. A ferramenta baseia-se em um diagrama
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utilizado para visualização, ao longo de um fluxo, da movimentação de materiais,
informações e pessoas (DEGUIRMENDJIAN, 2016).
O nome espaguete vem da semelhança da rota desenhada (layout) a um
prato de macarrão do tipo espaguete. Ele busca a visualização de circulação e
transporte, ao longo de um fluxo durante os processos. Demonstra se o percurso
traçado realmente foi necessário para a confecção de determinado produto ou para
a realização de tal processo em uma unidade. Como por exemplo o deslocamento
de um enfermeiro em um hospital no processo de medicação, desde a triagem do
paciente até a coleta e aplicação do remédio, conforme pode ser visto na figura 03
(DEGUIRMENDJIAN, 2016).
Conforme Silva (2015), o diagrama de espaguete é de fácil aplicação. Basta o
especialista ter uma planta baixa do local ou uma representação em escala
produzida pelo próprio. Por vezes, dependendo do tamanho da operação, ou seja,
da área que ocupe e da quantidade de equipamentos envolvidos, pode ficar mais
trabalhoso, mas, em geral, é simples.
Com a planta do local, incluindo todos os equipamentos ou máquinas, móveis
e estações de trabalhos envolvidos na operação, desenhe linhas que representem o
fluxo percorrido por um produto, por materiais, pessoas ou formulários físicos ao
longo da operação, fluindo entre todos os elementos, passo a passo, para que seja
processado. Utilizando equipamento próprio para medir o quanto em metros o
elemento estudado percorre, pode-se ter uma ideia dos desperdícios provocados
pelo layout mal estabelecido e traçar as correções necessárias (SILVA, 2015).
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Figura 03 - Modelo de diagrama de espaguete

Fonte: Deguirmendjian (2016)

2.9 Gemba Walk
De acordo com Womack (2013), por muito tempo se acreditou que a melhor
forma de gerenciar uma empresa é passando muito tempo no escritório e em salas
de reuniões. Os líderes das empresas dificilmente visitavam a fábrica e pouco
sabiam sobre o trabalho que era realizado em suas empresas. Essa era uma forma
geralmente utilizada para gerenciar, mas novos tempos pedem novas abordagens, e
o pensamento enxuto rejeita essa forma alienada de dirigir uma organização. A
realização do gemba walk é primordial para todos aqueles que participam ou querem
participar de uma transformação enxuta, pois revela a base para a prática do
pensamento enxuto: ir ver, perguntar "por quê?" e demonstrar respeito.
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Conforme Bremer (2016), fazer um gemba walk:
1. Esclareça o propósito: gemba walk oferece uma ótima oportunidade para
aprender se as pessoas dentro da organização têm uma profunda compreensão de
"por que" eles estão fazendo suas atividades de trabalho.
2. Compreensão do processo: os líderes podem ver, com seus próprios olhos,
como que efetivamente as atividades de trabalho entre departamentos e entre
grupos de trabalho estão alinhadas com o que a organização está tentando realizar.
3. Pessoas envolventes: as caminhadas proporcionam uma oportunidade
para os líderes descobrirem barreiras que inibam a capacidade das pessoas de
fazer um excelente trabalho.
De acordo com Chaple e Narkhede (2017) a caminhada gemba incentiva o
princípio "go-see". Em outra palavra, sair do escritório e andar pelo processo. Isso
permite descobrir problemas e corrigi-los. As duas vantagens da caminhada gemba
para melhoria contínua são: em primeiro lugar, poderosa maneira de suportar a
melhoria contínua e padronização de processos com a ajuda de líderes de
empresas, gerentes e supervisores. E em segundo lugar, ajuda a construir
relacionamentos com líderes de equipe, conhecendo melhor os companheiros de
equipe e ajudando-os a melhorar os processos.
Ao realizar o gemba walk, observa-se um sentido e uma sequência de
material e fluxo de informações. O mapeamento é feito por meio do fluxo porta a
porta de um sistema (também chamado de dock-to-dock) começando no final do
cliente e indo para o fornecedor. Desta forma, o mapeamento é iniciado por
processo diretamente vinculado ao cliente, o que deve marcar o ritmo de outros
processos (CHAPLE; NARKHEDE, 2017).
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3 METODOLOGIA
De acordo com Gil (2008), uma pesquisa poder ser básica ou aplicada do
ponto de vista de sua natureza. A pesquisa básica tem como objetivo gerar
conhecimentos novos e essenciais para o avanço da ciência, mas não tem aplicação
prática prevista. A pesquisa aplicada tem como objetivo gerar conhecimentos para
aplicação prática, focado na solução de problemas específicos.
O resultado de ambas as pesquisas é a maior diferença entre uma pesquisa
básica e uma aplicada. Os problemas das pesquisas aplicadas estão relacionados
às situações mais especificas e nela há uma relação evidente e instantânea entre o
problema real e o problema de pesquisa (SANTO, 1992).
Segundo Gil (2008), do ponto de vista de seus objetivos uma pesquisa pode
ser:
- Exploratória: tem o objetivo de proporcionar maior convivência com o problema
com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento
bibliográfico, análise de exemplos que estimulem a compreensão e entrevistas com
pessoas que conviveram com o problema pesquisado. Em geral, assume as formas
de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso.
- Pesquisa Descritiva: visa descrever as características de determinado fenômeno
ou população. Questionários e observações sistemáticas são técnicas de coletas de
dados utilizados nesse tipo de pesquisa. Assume, em geral, a forma de
Levantamento.
- Pesquisa Explicativa: tem o objetivo de identificar os fatores que determinam ou
contribuem para a ocorrência dos fenômenos.
Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa prática do ponto de vista da
sua natureza, e exploratória e descritiva do ponto de vista de seus objetivos.
Sendo realizado inicialmente um estudo bibliográfico, a fim de se verificar as
definições, características e objetivos do pensamento enxuto e suas ferramentas.
Para a realização dos estudos bibliográficos foram utilizados artigos, livros,
monografias, dissertações, teses e materiais disponíveis na Internet.
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De acordo com Bryman (1989), as pesquisas se dividem na área
organizacional em quatro métodos principais:
- Pesquisa experimental: o pesquisador examina suas interações de
causalidade por meio de um controle sistemático das variáveis;
- Pesquisa de Avaliação: o pesquisador utiliza geralmente questionários e
ou entrevistas, coletando dados quantificáveis;
- Estudo de Caso: é realizado o teste de teorias ou confirmação de
resultados por meio do estudo das características das unidades de análise;
- Pesquisa-ação: o pesquisador tem atuação direta colaborando no
desenvolvimento da solução do problema pesquisado.
Segundo Yin (2015), experimentos, levantamentos, análise de arquivos,
pesquisas históricas e estudo de caso são as cinco principais estratégias de
pesquisa nas ciências sociais. Um esquema básico de categorização (ver tabela 02)
para os tipos de questão pode ser representado pela serie: “o que”, “quem”, “como”,
“onde” e “por que”.
Tabela 02 - Estratégia de pesquisa

Fonte: COSMOS Corporation apud Yin (2015)
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A metodologia de estudo utilizada neste trabalho será um estudo de caso,
onde o autor desse estudo avalia uma área específica do conhecimento, neste caso
a aplicação de conceitos do pensamento enxuto na indústria cimenteira, em
especifico no setor de manutenção industrial. O autor dessa dissertação trabalha na
mesma empresa e setor dos participantes responsáveis pela implantação do projeto
piloto, porém o autor não teve atuação direta no desenvolvimento da pesquisa,
atuando apenas de forma indireta através de reuniões e apresentações dos dados e
resultados.
De acordo com Yin (2015), estudo de caso é a investigação de um fenômeno
contemporâneo em seu contexto no mundo real, principalmente quando as divisões
entre o fenômeno e o contexto não estão devidamente evidentes.
O estudo de caso é bastante utilizado quando o fenômeno a ser estudado
é amplo e complexo e não tem condições de ser estudado fora do contexto onde
ocorre naturalmente. O estudo de caso caracteriza-se como um estudo empírico que
busca determinar ou testar uma teoria, uma das fontes de informações mais
importantes são as entrevistas. Por meio delas o entrevistado vai expressar sua
opinião sobre determinado assunto, utilizando suas próprias interpretações (YIN,
2015).
Nesta pesquisa será utilizada uma abordagem combinada: quantitativa e
qualitativa. Quantitativa para análise dos dados e resultados obtidos das análises
efetuadas, e qualitativa para apresentação da descrição das análises dos dados por
meio de gráficos e tabelas.
A empresa em estudo conta com operações na América Latina, Europa e
África, emprega mais de 9.000 pessoas em todo mundo, possui um dos maiores
complexos cimenteiros do mundo com 40 unidades de produção, sendo 16 delas
localizadas no Brasil. Atualmente a empresa é uma das 10 maiores empresas
produtoras de cimento no mundo.
O objeto de estudo é uma das unidades de uma indústria do segmento de
cimento localizada no interior do Estado de São Paulo com capacidade de produção
anual de 1 milhão ton. O estudo do qual resultará nesse trabalho, será realizado por
meio de um projeto piloto no setor de manutenção industrial no qual trabalham cerca
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de 25 empregados, e atende a manutenção de todos os equipamentos da planta
industrial.
Para a construção do mapa dos processos, tabelas e gráficos serão utilizados
os softwares Microsoft Visio e MiniTab.
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4. ESTUDO DE CASO
4.1 Indústria de Cimento
O cimento atualmente é um dos produtos mais utilizados em todo o mundo.
Presente em todos os tipos de construção, desde as mais simples moradias até as
mais complexas obras de engenharia, do início ao acabamento final. É o
componente básico do concreto, que é o material mais consumido no planeta, só
perde para o consumo de água. A combinação do cimento com materiais de
diferentes naturezas como: areia, pedra, cal, agregados, entre outros, origina na
formação de argamassas e concretos (CIMENTO NACIONAL, 2017).
A palavra “cimento” é originada do latim “caementu”, que na antiga Roma
designava uma espécie de pedra natural de rochedos não esquadrejada. Por volta
do ano de 1830 o inglês Joseph Aspdin patenteou o processo de fabricação de um
ligante que resultava da mistura de calcário e argila. O processo de fabricação desse
pó resultou em um produto que, por apresentar cor e características semelhantes a
uma pedra abundante na ilha de Portland, foi denominado “Cimento Portland” (SNIC,
2017).
A indústria de fabricação de cimento tem uma grande relevância para a
economia brasileira, por produzir um insumo essencial à indústria da construção
civil, grande geradora de emprego, bem como ao desenvolvimento da infraestrutura
nacional (VIANA, 2014).
No Brasil, no final do século XIX ocorreram as primeiras iniciativas para a
fabricação de cimento. A inauguração da fábrica Companhia Brasileira de Cimento
Portland, em Perus no ano de 1926, foi um marco para a indústria de cimento no
Brasil. A partir dai o cimento começou a ser produzido no Brasil em escala industrial.
Já no ano de 1933 as importações de cimento era ultrapassada pela produção
nacional (SNIC, 2014).
A indústria de cimento surgiu no Brasil quase que na mesma época das
indústrias têxtil e alimentícia, até então as principais atividades manufatureiras
existentes no Brasil. Somente no final da década de 1920 ocorreu a instalação
definitiva de uma unidade industrial de cimento, com a entrada em operação de uma
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fábrica da Companhia Brasileira de Cimento Portland (CBCP), cuja capacidade de
produção era de 60 mil toneladas (SANTOS, 2011).
O Brasil entrou em um processo de desenvolvimento industrial e de sua
infraestrutura após a 2° Guerra Mundial. O consumo per capita de cimento saltou de
12,9 kg/hab/ano em 1935, para 22,3 kg/hab/ano no fim da guerra e para nada
menos do que 67,7 kg/hab/ano em 1962. Entre 1945 e 1955 o setor inaugurou 16
novas fábricas, e desde então o país se tornou auto-suficientes no consumo de
cimento. A indústria brasileira e o setor de cimento na década de 60 não estavam
passando por um bom momento. A ociosidade da indústria era de 17% e o cenário
só veio a mudar no final da década com a retomada do crescimento da economia
(SNIC, 2014).
Em finais dos anos 1960 e início dos anos 1970, devido ao forte crescimento
da atividade econômica no Brasil impulsionada pelos investimentos em obras de
infraestrutura, o consumo interno foi abastecido com as importações, que
correspondia a 2% da demanda doméstica (SANTOS, 2011).
De acordo com SNIC (2014), na década de 70, o milagre econômico que
aconteceu devido os investimentos governamentais em obras de infraestrutura,
contribuiu para estimular a indústria de cimento aumentar sua capacidade produtiva
e inaugurar novas unidades por todo o país. Na década de 70, foram instaladas 22
novas fábricas de cimento no país. No entanto a crise do petróleo, no final da
década, impediu a continuidade desse crescimento. Durante os anos 80 o Brasil
experimentou crises nunca antes vistas, a recessão mundial e a consequente queda
dos investimentos resultou num período de pouca atividade na construção civil, o
que contribuiu para reduções de produção na indústria de cimento. Empresas de
cimento chegaram a operar com capacidade ociosa de 55%.
A partir de 2004, com o marco regulatório da construção civil, o incentivo à
construção imobiliária, o crescimento da massa salarial, expansão do crédito,
redução dos juros e a capitalização das incorporadoras e construtoras, a atividade
da construção civil apresentou um forte crescimento e consequentemente a indústria
de cimento acompanhou esse crescimento. Entre os anos de 2004 e 2012 o
consumo de cimento batia recorde ano após ano, atingindo 69,3 milhões de
toneladas em 2012 (SNIC, 2014).
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A cadeia de suprimentos do cimento é de dois modos, primeiramente as
matérias prima são fornecidas nas fabricas, e após processo de fabricação é
enviado para a distribuição em diferentes distribuidores. Em seguida dos
distribuidores são transportados para varejistas, e dos varejistas para as mãos do
cliente final (SAIFUDDOHA et al., 2013).
As indústrias cimenteiras estão aquém de serem pólos de tecnologias, muitas
empresas ainda operam com equipamentos não tão modernos que já se encontram
ultrapassados e que consomem muita energia. As empresas devem se preocupar
em modernizar as plantas já existentes e construir novas plantas cimenteiras para
conseguir abastecer o mercado e clientes cada vez mais exigentes (LIMA, 2011).

4.1.1 Indústria de cimento no Brasil e no Mundo
A indústria de cimento está distribuída por quase todos os países do mundo,
com atuação marcante tanto de empresas locais como de grandes grupos
empresariais integrados e com desempenho em todo mundo. A indústria
sistematicamente implanta novas plantas integradas, com investimentos situando-se
em torno de US$ 150,00/ton/ano de clínquer, englobando somente equipamentos,
construção e instalações, não sendo computados terrenos, jazidas e capital
operacional. No total, o investimento situa-se entre

US$ 180,00 e US$

200,00/ton/ano de cimento ou clínquer (CIMENTO.ORG, 2017).
Segundo Viana (2014), a evolução da produção mundial por região tem
apresentado um comportamento bastante distinto, tendo os países asiáticos,
africanos apresentado um grande crescimento no período entre os anos de 2012 e
2016, enquanto América e Oceania apresentaram uma relativa estabilidade e a
Europa uma leve redução na produção nos últimos anos, conforme pode ser visto na
tabela 03.
De acordo com Viana (2014), na América Latina, o Brasil é o maior produtor
de cimento, corresponde a 38,6%, e também é o maior consumidor com 36,3% do
consumo de cimento, seguido pelo México, sendo os dois países responsáveis por
quase 60% do consumo latino-americano.
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A produção mundial de cimento em 2016 foi um pouco superior a 4.200
milhões de toneladas, ou seja, um crescimento próximo a 3% em relação ao
montante produzido em 2015, que foi de aproximadamente 4.100 milhões de
toneladas. Desde 2005, China, Índia e EUA se mantêm como maiores produtores de
cimento no mundo. Mesmo os Estados Unidos mantendo sua posição de terceiro,
perdeu produção de 22% de sua produção em relação ao ano de 2005, tendo, na
outra ponta e sempre na primeira posição a China que cresceu 113% no período e
países como o Vietnã que figurava na 17ª posição em 2005, de lá até 2013 sua
produção de cimento cresceu surpreendentes 110%, levando o país, em 2016 a se
posicionar como o quinto maior produtor de cimento do mundo. Já a Espanha devido
a crise enfrentada viu sua produção de cimento cair 59% de 2005 até 2013. Bem
colocado em relação a outras grandes economias (ver tabela 03), o Brasil cresceu
mais que a média mundial no período, cresceu 78,6% em sua produção de cimento
de 2005 para 2016 e a produção mundial cresceu “apenas” 71% (CIMENTO.ORG,
2017).
Tabela 03 - Produção de cimento no mundo 2016

Fonte: Cimento.Org (2017)
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Entre os principais consumidores de Cimento Portland no Brasil em 2013,
destacam-se os revendedores (50,1%) e os consumidores industriais (29,8%),
destacando-se neste último perfil de consumidor, as usinas de concreto, que
sozinhas demandaram 19,6% do total de cimento consumido no país. O cimento
comercializado representa 11,8% do total vendido, sendo que as construtoras e
empreiteiras conseguem comprar cimento diretamente dos fabricantes. Desse modo,
destaca-se novamente o relevante papel da indústria da construção, seja na
execução de obras públicas ou privadas, bem como das construções de moradia e
reformas (VIANA, 2014).
Segundo SNIC (2017), dados preliminares da indústria indicam que em
dezembro de 2016, as vendas para o mercado interno brasileiro atingiram 4,3
milhões de toneladas, com queda de 5,3% em relação a igual mês do ano anterior,
reflexo da atual crise que o pais está vivendo nos últimos anos. As importações do
produto totalizaram 27 mil toneladas em dezembro, caindo 30,8% em relação ao
mesmo mês de 2015. No ano de 2016, as vendas internas de cimento acumularam
57,2 milhões de toneladas, com queda de 11,7% em relação a 2015. Nesse mesmo
período as importações do produto caíram 38,1%,atingindo um total de 312 mil
toneladas. O consumo aparente de cimento totalizou 57,6 milhões de toneladas,
com retração de 11,9% em relação ao ano anterior (ver tabela 04).
Tabela 04 - Venda de cimento no mercado interno

Fonte: SNIC (2017)
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Gráfico 02 - Venda acumulada no mercado interno (Mil Ton)

Fonte: SNIC (2017)

Devido à disponibilidade de matéria prima, principalmente calcário, as
características e o peso do custo de transporte na formação de preço contribuem
para que a produção de cimento seja distribuída por quase todo o país. No Brasil,
quase todos os estados possuem plantas fabris para atender aos mercados locais e
regionais, havendo uma concentração maior da produção nas regiões que
demandam os maiores consumos. Em relação a 2012, o crescimento da produção
nacional em 2013 foi de 2,1%, com destaque para as regiões Centro-Oeste (8,4%) e
Nordeste (5,1%). No Nordeste, Rio Grande do Norte (19,4%), Alagoas (16,4%),
Bahia (13,4%) e Sergipe (7,5%) apresentarem aumento nas quantidades
produzidas, enquanto que nos demais estados houve retração entre 2012 e 2013
(VIANA, 2014).

4.2 Planta Industrial de Cimento
Resumidamente, o processo produtivo do cimento é uma combinação de
exploração e beneficiamento de substâncias minerais não metálicas, sua
transformação química em clínquer (produto intermediário do cimento) em um forno
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a cerca de 1.450ºC e posterior moagem e mistura a outros materiais, conforme o tipo
de cimento (CNI, 2017).
Os processos industriais funcionam, grosso modo, como processos
geológicos acelerados, transformando matérias-primas, rearranjando elementos
químicos em novos materiais. A produção de clínquer portland pode, por analogia,
ser entendida como um tipo de metamorfismo termal agindo sobre um pacote de
rochas calcárias com lentes de argila, a farinha, cuja composição principal inclui os
principais elementos formadores de rochas, cálcio, silício, alumínio e ferro,
confinando em um sistema fechado, o forno rotativo, no interior do qual é submetido
a um gradiente termal que atinge 1450°C, em ambiente oxidado. Dentro do forno,
várias reações em estado sólido, na presença de uma fase liquida enriquecida em
alumínio e ferro originará o clínquer. Resfriado abruptamente, transformando em
componentes hidratados estáveis que conferirão ao cimento seu caráter hidráulico.
Após adição de outros materiais juntamente ao clínquer dão origem ao cimento
(MARINGOLO, 2001).
O Cimento Portland é o produto de uma atividade integrada de exploração e
beneficiamento de substâncias minerais (calcário e argila), sua transformação
química em clínquer (cimento não pulverizado) e posterior moagem. Assim sendo, o
processo de produção do cimento pode ser dividido em sete etapas: (1) extração da
matéria prima; (2) britagem dos materiais; (3) moagem da mistura crua; (4)
homogeneização da mistura crua; (5) calcinação (clínquer); (6) moagem do clínquer
e; (7) armazenamento e transporte do cimento (SNIC, 2017).
A Figura 04 mostra as distintas fases de fabricação de cimento e dá a ideia de
posicionamento de cada equipamento no processo produtivo.
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Figura 04 - Processo produtivo da fabricação do cimento

Fonte: Renó (2007)

Mineração, Extração e Pré-Homogeneização
Calcário e argila são as matérias-primas essenciais para a fabricação do
clínquer, em uma proporção de 75%-80% e 20%-25%, respectivamente. Além disso,
eventuais aditivos corretivos são utilizados, como minério de ferro, areia e bauxita
(CNI, 2017). São extraídos da jazida os blocos de calcário que depois passam por
um britador de martelos para que possa reduzir sua granulometria. Além do calcário,
também são extraídos a argila e a areia arcosiana (PEREIRA, 2012).
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Fotografia 01 - Britador

Fonte: SNIC (2014)

Após o processo de extração na jazida e britagem, essas matérias primas são
transportadas até a planta industrial para serem armazenadas e homogeneizadas. A
pré-homogeneização é necessária para garantir a uniformidade da matéria-prima a
ser utilizada (PEREIRA, 2012).

Matérias Primas e Moagem de Cru
A preparação dos componentes da mistura crua, conhecida como farinha,
ocorre por meio da moagem da matéria-prima, em moinhos de bolas e moinhos
verticais, para que a granulometria do material seja reduzida e fique por volta de
0,050 mm (50 µm) (LIMA, 2011).
Nesta etapa o calcário, juntamente com as matérias primas argila, quartzito e
minério de ferro, é moído no moinho de cru. Essa farinha após ação do calor no
forno se transformará no clínquer (PEREIRA, 2012).
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Fotografia 02 - Moinho de cru

Fonte: SNIC (2014)

Secagem e Homogeneização da Farinha Crua
Aproveitando os gases quentes residuais provenientes do forno rotativo é
realizada a secagem da farinha crua. A finalidade dos equipamentos de
homogeneização de farinha crua é de fornecer ao forno uma alimentação de
composição química e granulometria fina constantes (PEREIRA, 2012).

Fotografia 03 - Silo de secagem

Fonte: SNIC (2014)
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Pré-Aquecimento e Pré-Calcinação
A torre de ciclones ao longo do percurso vai fazendo a transferência do calor
do ar para o material ocorrendo à perda de dióxido de carbono (CO2) e iniciando-se
a pré-calcinação da farinha de cru (LIMA, 2011). A umidade restante nas matérias
cruas é removida na torre de pré-aquecimento onde inicia-se a descarbonatação do
calcário (SELLITTO, et al., 2013).
Ocorre a troca térmica entre os gases oriundos do forno rotativo e a farinha
crua alimentada na torre de ciclones. A farinha permanece no pré-aquecedor por
cerca de 20 segundos em média, sendo que sua temperatura ultrapassa os 850 °C
(PEREIRA, 2012).
Nas torres de pré-aquecedores e pré-calcinadores, presentes nos modernos
fornos via seca, ocorre o reaproveitamento dos gases quentes da saída do forno
rotativo para aquecer a farinha. Nesse estágio, a matéria-prima é aquecida onde
ocorre a quebra da estrutura molecular das matérias-primas (CNI, 2017).
O pré-calcinador tem a finalidade de descarbonatar a maior parte da farinha
crua que alimentará o forno e isto ocorre por meio de maçaricos que injetam coque
no sistema. O calor desenvolvido é transmitido de forma instantânea e homogênea
para as partículas da farinha crua quando as partículas de combustível são
queimadas, permitindo uma eficiência de até 90% de descarbonatação na entrada
do forno (PEREIRA, 2012).
A Figura 05 mostra o fluxo de entrada da farinha e da circulação de gases.
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Figura 05 - Fluxo pré-aquecimento e pré-calcinação

Fonte: Pereira (2012)

Clinquerização
O clínquer é um produto intermediário na produção do Cimento Portland,
geralmente em forma de “bolas pequenas”, conforme pode ser visto na fotografia 04.
É considerado uma rocha produzida sinteticamente, proveniente da reação de
clinquerização que ocorre a aproximadamente 1500ºC. Clinquerização é o
tratamento térmico de aquecimento e resfriamento responsável por essa
transformação (PEREIRA, 2012).
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Fotografia 04 - Clínquer

Fonte: SNIC (2017)

O material cru se desloca em sentido oposto aos gases dentro do forno
rotativo e se transforma em Clínquer Portland, um material nodular, de cor escura
(SELLITTO, et al., 2013).
O clínquer recebe o primeiro resfriamento ainda no interior do forno, logo após
a chama. Do forno o material cai no resfriador a uma temperatura de
aproximadamente 1200 a 1250°C, onde recebe o segundo resfriamento (PEREIRA,
2012).
Na maioria das fábricas os fornos são rotativos, cilindros horizontais de até
160 metros de comprimento. Eles têm um leve ângulo de inclinação combinado ao
lento movimento de rotação (de 0,5 a 4,0 rpm) permite que o material percorra todo
o cilindro à medida que desliza pelas paredes (LIMA, 2011).
Para permitir seu transporte e manuseio e também para garantir sua
qualidade e mobilidade, o clínquer deve ser resfriado de forma abrupta. O resfriador
é dividido em câmaras de ventilação onde cada uma possui um ventilador próprio. O
ar é impulsionado na parte inferior da câmara atravessando as placas das grelhas e,
consequentemente, a camada de clínquer que cobre essas placas. A vantagem
desse processo é que ele também permite a recuperação de calor do clínquer de
volta ao forno pelo pré-aquecimento do ar utilizado para a combustão no queimador
principal e em qualquer queima secundária. O ar secundário é o ar de combustão,
que influencia diretamente na direção da chama do maçarico do forno. O ar terciário
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carrega material particulado, que, após ser filtrado, segue para o pré-calcinador para
auxiliar na combustão. O ar de excesso (ou de exaustão) passa por um filtro antes
de ser lançado na atmosfera. Esse ar também é aproveitado para secagem de
matéria prima e de combustíveis. O ar de resfriamento se distribui, bem como, sua
utilização. Após ser resfriado rapidamente, por volta de 90°C, o clínquer é
transportado até o pavilhão de clínquer onde ocorre o final do resfriamento e o
armazenamento (PEREIRA, 2012).

Moagem de Clínquer e Adições
Depois do clínquer ser resfriado passa para o processo de moagem
juntamente com gesso e, dependendo do tipo de cimento a ser produzido, com
demais materiais, como escória siderúrgica, cinzas volantes, pozolanas e fíler
calcário, para formar o Cimento Portland (CNI, 2017).
Fotografia 05 - Moinho de cimento

Fonte: SNIC (2014)

Armazenagem e Expedição
Devido aos diferentes tipos de cimento produzidos, o cimento é armazenado
de forma separada em silos. A expedição do cimento ocorre por meio de duas
maneiras: a granel (caminhões tanques) e ensacado.
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Fotografia 06 - Armazenagem e expedição de cimento

Fonte: SNIC (2014)

Tipos de Cimento
Existem diversos tipos de cimento, embora todos sejam indicados para uso
geral na construção civil, há diferença entre eles, conforme pode ser visto na tabela
05. As diferenças estão na composição do material, o que pode impactar suas
características e propriedades de resistência, trabalhabilidade, durabilidade e
impermeabilidade. A disponibilidade dos tipos de cimento depende primordialmente
da demanda de mercado e da disponibilidade de matéria-prima de aditivo (ABCP,
2017).
Tabela 05 - Tipos de cimento

Fonte: ABCP (2017), adaptado pelo autor
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Planta Industrial em estudo
A planta industrial em estudo tem capacidade produtiva de 1 Milhão ton/ano.
Na unidade é produzido cimento com duas características, cimento CP V de alta
resistência para estruturas e cimento CP II para uso geral. O cimento CP V (Cimento
Portland de Alta Resistência Inicial) tem como adição o filler calcário, que é obtido
por meio da moagem fina de calcário na própria planta industrial. Já o cimento CP II
(Cimento Portland Composto) tem como adição a escória, que é um subproduto da
produção de ferro em alto-forno, essa escória é adquirida de uma siderúrgica
localizada a aproximadamente 100 km.
A unidade industrial é bem competitiva no mercado devido a extração de
jazida ser localizada próxima a planta industrial, evitando altos custos com logística
da matéria prima. A planta foi inaugurada na década de 70, foi uma das primeiras
fábricas da empresa, portanto os equipamentos já têm um bom tempo de uso, onde
aos poucos vão sendo modernizados para atender as demandas atuais.
A estrutura organizacional da planta industrial é formada da seguinte forma,
conforme pode ser visto na figura 06.
Figura 06 – Organograma da planta industrial

Fonte: O autor (2017).

O setor de manutenção industrial na qual foi realizado esse estudo faz parte
da Gerência de Manutenção que "responde" diretamente para a Gerência da Planta
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Industrial. A equipe responsável pela implantação e capacitação dos trabalhadores
da manutenção nos conceitos do pensamento enxuto, pertence a Gerência de
SSMA/GQP (Gestão, Qualidade e Performance) , gerência na qual o autor dessa
dissertação atua profissionalmente.

4.3 Setor de Manutenção
De acordo com Fogliatto e RIbeiro (2009), as manutenções são realizadas
com o objetivo de prevenir falhas ou de restaurar o sistema ao seu estado operante,
no caso da ocorrência de uma falha. O principal objetivo da manutenção é, portanto,
manter e melhorar a confiabilidade e regularidade de operação do sistema produtivo.
É preciso entender a função da manutenção como a atividade de garantir a
disponibilidade de funcionamento dos ativos, não comprometendo o processo de
produção e a segurança dos envolvidos assim como a preservação do meio
ambiente, com confiabilidade, segurança e custos adequados.
A empresa que investe fortemente em estratégia de manutenção industrial a
nível mundial, mantém controle rígido para obter disponibilidade de forma a atender
ao processo de produção, alta performance e prolongar a vida útil das máquinas e
equipamentos (MINÉRIOS & MINERALES, 2015).
A manutenção quando é realizada de forma estruturada possibilita que os
equipamentos

utilizados

na

planta

estejam

nas

melhores

condições

de

funcionamento. A vida útil dos equipamentos será mais longa, a durabilidade das
peças será maior devido a um acompanhamento mais detalhado da análise de
falhas. O setor de manutenção é diretamente responsável pela disponibilidade
mecânica dos equipamentos, tem um papel fundamental no desempenho da
produção e resultado da empresa.

Setor de Manutenção em estudo
A equipe de manutenção da planta industrial em estudo é composta por
equipe de manutenção mecânica, manutenção eletroeletrônica

e automação,

lubrificação, inspeção, programação, além da gerência e coordenação de
manutenção. A equipe de programação e controle é responsável pela programação
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de todos os recursos necessários para a realização das manutenções preventivas,
preditivas e inspeções de rotina. A equipe da oficina é composta por 15 pessoas no
turno diurno e 10 pessoas no turno noturno. A equipe do turno diurno é responsável
pelas manutenções preventivas, preditivas e inspeções. A equipe de turno trabalha
em revezamento entre os turnos diurno e noturno sendo responsável pelas
manutenções corretivas e também apoio nas manutenções preventivas. As equipes
de manutenção são separadas em elétrica e mecânica, conforme pode ser visto na
figura 07.

Figura 07 – Organograma da manutenção

Fonte: O autor (2017).
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No setor de manutenção da planta industrial as atividades são realizadas
seguindo a política da empresa que busca segurança e saúde do empregado, meio
ambiente, qualidade, inovação e produtividade.
A manutenção não é considerada como um custo é uma função que agrega
valor a todo processo produtivo. Com a boa realização da manutenção é possível
garantir a preservação e o bom rendimento das máquinas e equipamentos,
mantendo os padrões produtivos exigidos.
A equipe de manutenção industrial é responsável pela manutenção de todos
os equipamentos da planta, exceto equipamentos móveis, tais como: caminhões,
escavadeiras, tratores, onde a responsabilidade é da equipe de manutenção de
equipamentos móveis. A manutenção industrial atende os seguintes equipamentos:
britador,

moinhos,

forno

rotativo,

ensacadeira,

motores,

compressores,

transportadores, etc.
O setor de manutenção é responsável pelas manutenções corretivas,
preventivas, preditivas e inspeções de rotina.
- Manutenção corretiva: é a correção realizada em um componente ou
equipamento que apresenta desempenho menor do que o esperado ou ocorrência
de falha de maneira aleatória.
- Manutenção preventiva: é a atuação realizada de forma a reduzir ou evitar a
falha ou queda no desempenho, obedecendo a um plano previamente elaborado
com periodicidade definida.
- Manutenção preditiva: é a atuação realizada com base em modificação de
parâmetro de condição ou desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma
sistemática.
- Inspeção de rotina: são atividades periódicas (diária, semanal e mensal) que são
executadas no intuito de detectar falhas antes que elas ocorram. A inspeção pode
ser feita de forma visual ou utilizando aparelhos para detectar falhas.
Quando a equipe de operação identifica alguma falha no equipamento e
solicita avaliação da equipe de manutenção, o processo funciona da seguinte
maneira conforme pode ser visto na figura 08.
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Figura 08 – Fluxograma da atividade de manutenção

Fonte: O autor (2017).

A atuação na falha durante a manutenção programada é muito melhor para a
fábrica, pois a correção das falhas e avarias podem ser realizadas sem que haja
uma parada não programada que afete a produção, causando perdas ou prejuízo.
Os serviços críticos são relacionados quando ocorrem as paradas de
manutenção do forno rotativo que são programadas uma vez por ano e dos moinhos
que ocorrem duas vezes no ano. Nessas grandes paradas é realizado toda a troca
de materiais de desgaste, substituição de componentes, modernização de
equipamentos, e é realizada com base em um planejamento muito bem detalhado,
onde

são

envolvidas

também

empresas

terceirizadas,

além

de

envolver

praticamente todo o efetivo da planta. Essas paradas costumam durar cerca de 2 ou
3 semanas.
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A empresa em estudo utiliza o software SAP para executar o gerenciamento
da manutenção. A solicitação, compra e gestão de materiais é realizada por meio do
software,

que fornece

dados importantes para análises, planejamento

e

programação das manutenções, além do detalhamentos dos serviços, identificação
e características dos equipamentos, horas trabalhadas e histórico em geral dos
equipamentos.
O responsável por materiais tem a função de controlar estoques de itens de
almoxarifado, efetuar baixa de estoque, elaborar inventário de itens de almoxarifado,
checar a necessidade de repor itens do almoxarifado, fazer o recebimento, controle,
descarga e alocação dos itens repostos.
Os materiais de manutenção preventiva ou das grandes paradas devem ser
programados e requisitados com antecedência pela equipe de planejamento de
manutenção. Quando os materiais chegarem na planta, eles devem ser
armazenados com identificação da aplicação e equipamento especifico. O
responsável pela execução de atividade de manutenção tem a responsabilidade de
conferir o material antes de iniciar a realização do serviço programado.

Estoque de material de manutenção
A manutenção é a maior requisitante de materiais da planta, sendo assim é a
principal cliente do almoxarifado, dessa forma o maior espaço ocupado na
almoxarifado é referente a materiais da manutenção. Reduzir o estoque da
manutenção significa reduzir a maior parte do estoque da planta, mas para reduzir
os estoques na manutenção deve se ter um índice cada vez maior de manutenções
programadas e senso de organização.

4.3.1 Indicadores da Manutenção
Os principais indicadores de desempenho da manutenção são: MTBF, MTTR
e disponibilidade.
Indicadores MTBF: tempo médio entre falhas. O MTBF (Mean Time Between
Failures) é definido como a divisão da soma das horas disponíveis do equipamento
para a operação, pelo número de intervenções corretivas neste equipamento no
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período. Este indicador está ligado a uma expressão muito utilizada na área
industrial: a confiabilidade. Este indicador auxilia na observação do comportamento
do equipamento, diante das ações mantenedoras. Se o valor do MTBF com o passar
do tempo for aumentando, será um sinal positivo para a manutenção, pois indica que
o número de intervenções corretivas vem diminuindo e, consequentemente, o total
de horas disponíveis para a operação aumentando. Para aferir o tempo médio entre
as falhas o MTBF considera-se a seguinte fórmula:
MTBF=HD/NC
HD= Hora disponível
NC= Número de intervenções corretivas
Indicadores MTTR: tempo parado para reparo. O MTTR (Mean Time To Fail)
compreende o tempo médio de reparo sendo a divisão entre a soma de horas de
indisponibilidade para a operação devido à manutenção, pelo número de
intervenções corretivas no período, este indicador está ligado à expressão
manutenibilidade, ou seja, capacidade de sofrer manutenção ou probabilidade de
duração da manutenção. Desse modo os elementos considerado pelo MTTR
compreendem:
MTTR= HIM/NC
HIM= Horas de indisponibilidade para a operação devido à manutenção
NC=Número de intervenções corretivas
Disponibilidade:

a disponibilidade, também chamada de performance ou

desempenho de equipamentos, representa o tempo em que se terá o equipamento
em funcionamento, se expressa por meio do equacionamento do MTBF somado ao
MTTR, conforme observa-se a seguir:
D= MTBF * 100/(MTBF + MTTR)
Na planta industrial em estudo, no setor de manutenção são utilizados como
indicadores da manutenção: MTBF, MTTR, disponibilidade física, acuracidade de
programação, índice de manutenção, custos de materiais, horas de corretiva. Sendo
que o MTBF, MTTR e disponibilidade física são os principais indicadores utilizados
para avaliar o desempenho da manutenção.
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4.4 Plano de Aplicação do Pensamento Enxuto
A aplicação do pensamento enxuto no setor de manutenção da planta
industrial em estudo foi divida em etapas, conforme figura 09.

Figura 09 - Etapas de implantação

Fonte: O autor

1° Definição e Aprovação da Gerência para Aplicação do Pensamento Enxuto
A escolha pela aplicação do pensamento enxuto foi definida durante reunião
gerencial. O tema foi levantado por um dos gerentes da planta industrial que já
trabalhou em uma montadora de automóveis que aplicava os conceitos do
pensamento enxuto. Sendo assim, definiu-se que a planta industrial iria realizar um
projeto piloto para verificar a viabilidade de utilização do pensamento enxuto, uma
vez que não é uma prática da indústria de cimento aplicar os conceitos do
pensamento enxuto.
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2° Definição do setor à ser realizado o Projeto Piloto
A Gerência escolheu o setor de manutenção industrial para ser realizado o
projeto piloto, uma vez que o setor estava enfrentando problemas recorrentes
durante as auditorias de qualidade, tais como: desorganização, desperdícios,
estoques paralelos e limpeza ineficiente da oficina.

3° Definição das Ferramentas Lean a serem aplicadas
Devido a definição do setor à ser realizado o projeto piloto e aos problemas
enfrentados foram definidas a principio a aplicação das ferramentas 5S, gestão à
vista e diagrama de espaguete, porém viu-se também a oportunidade de ser adotar
a realização do gemba walk. Essas ferramentas escolhidas foram consideradas de
simples aplicação e com potencial de trazer grandes resultados para o setor.

4° Elaboração do Cronograma
A elaboração do cronograma foi desenhado de forma a contemplar as
principais etapas de aplicação do pensamento enxuto: treinamento da mão de obra
do setor de manutenção, levantamento dos dados históricos, diagnóstico das
necessidades de mudança, ações de melhoria, levantamento e análise dos
resultados. Por definição da gerência após 06 meses do inicio da realização do
projeto piloto será realizada uma reunião para apresentação dos resultados. Sendo
que nessa reunião será verificado por meio dos resultados alcançados a viabilidade
de aplicação do pensamento enxuto para outros setores.
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Figura 10 - Cronograma de implantação

Fonte: O autor

5° Levantamento de dados históricos e diagnóstico
A análise dos dados históricos é importante para verificar como é o
comportamento dos indicadores ao logo do tempo. A análise dos dados históricos foi
realizada a partir de janeiro de 2015, ou seja, foram analisados dados de
desempenho da manutenção de 24 meses. Foram analisados durante esse período
de 24 meses para evitar qualquer análise inequívoca dos indicadores devido algum
tipo de sazonalidade. Os gráficos dos levantamentos dos dados históricos e a
análise serão abordadas no item 4.4.1.

6° Treinamento dos conceitos e Ferramentas Lean para a equipe do setor
A equipe da manutenção industrial é composta por 15 pessoas no turno
diurno e 10 pessoas no turno noturno. Sendo assim, foram realizados dois
treinamentos, um para atender a turma diurna e outro para atender a turma noturna.
Foram realizados dois treinamentos com duração de 3 horas com a participação da
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gerência de manutenção, PCM e mão de obra da oficina, onde foram abordados os
conceitos do pensamento enxuto e nas ferramentas, tais como: 5S, Gestão à Vista,
Diagrama de Espaguete, Gemba Walk, entre outras. Além de capacitar as pessoas
no conceito do pensamento enxuto, um dos objetivos do treinamento era também
alinhar a equipe sobre o projeto piloto que seria realizado no setor.

Foto 07 - Treinamento

Fonte: O autor

Considerando que esses treinamentos de capacitação no conceito e
ferramentas do pensamento enxuto foram realizados pela equipe da área de
Performance da própria empresa, não houve custo com a contratação de consultoria
para realizar os treinamentos e aplicação das ferramentas lean. Considerando que
os empregados ficaram 03 horas realizando treinamentos, pode-se verificar na
tabela 06 o custo de mão de obra (incluindo encargos sociais e trabalhistas) parada
para a realização dos treinamentos.
Tabela 06 - Custo com treinamento

Fonte: O autor
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7° Aplicação das Ferramentas
Depois de estudo sobre os conceitos e cases de aplicação do pensamento
enxuto e aprovação gerencial, definiu-se realizar primeiramente o 5S e em seguida a
Gestão à Vista, Diagrama de Espaguete e Gemba Walk. Essa escolha se deu, pois
foi verificado que a oficina de manutenção tinha muitos problemas de organização e
limpeza. A aplicação de cada uma dessas ferramentas será detalhado do item 4.4.3
até o 4.4.7.

8° Análise dos Resultados
Para realizar a análise dos resultados, foram utilizados dados das auditorias
realizadas mensalmente, entrevistas, dados do setor de manutenção, sempre
comparando os resultados antes e depois das ações de melhoria. A análise dos
resultados do projeto piloto foi realizada conforme solicitação gerencial, sendo
acompanhada durante 06 meses, iniciando em maio de 2017 e terminando em
outubro de 2017.

9° Reunião para Apresentação dos Resultados
A reunião para apresentação dos resultados tem como objetivo verificar se
aplicação do pensamento enxuto contribuiu para a redução dos desperdícios no
setor de manutenção industrial. Nessa reunião foram definidos quais os próximos
passos a seguir.

4.4.1 Levantamento dos dados históricos
Para analisar o desempenho do setor de manutenção, foram levantados
dados históricos e os indicadores de MTBF (Tempo médio entre falhas), MTTR
(Tempo médio entre reparos) e DF (Disponibilidade física) dos principais
equipamentos da planta industrial, que são: britador primário, moinho do cru, forno
rotativo, moinho de cimento e ensacadeira.
A análise foi feita a partir de janeiro de 2015 analisando a média de
desempenho desses equipamentos mensalmente de acordo com esses três
indicadores, conforme pode ser visto nos gráficos 03, 04 e 05.
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Gráfico 03 - Acompanhamento do MTBF

Fonte: O autor

Considerando o MTBF dos equipamentos ao longo dos 24 meses, pode-se
verificar que esse indicador oscilou entre 286 horas e 310 horas. Em julho/15 foi o
mês com MTBF mais baixo (286hrs) devido algumas manutenções preventivas que
não foram realizadas em virtude de atraso no fornecimento de materiais, isso
prejudicou o desempenho de alguns equipamentos. Já em setembro/16 foi o mês
com MTBF mais alto (310hrs) devido às trocas de vários componentes e materiais
dos equipamentos durante a parada programada geral que foi realizada no mês
anterior. A média do MTBF era de 296,8 horas no período analisado entre janeiro/15
e dezembro/16, sendo que a meta definida por decisão gerencial é de 300 horas.
Esse indicador é muito importante para verificar a confiabilidade de manutenção dos
equipamentos.
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Gráfico 04 - Acompanhamento do MTTR

Fonte: O autor

Analisando o MTTR da equipe de manutenção ao longo dos 24 meses, podese verificar que esse indicador oscilou entre 4,5 horas e 6,8 horas, sendo que a meta
definida por decisão gerencial é de 5 horas. No mês de julho/15 foi um dos meses
com o pior desempenho do MTTR devido várias paradas que estavam ocorrendo em
razão da não realização de manutenção preventiva nos meses anteriores. Já no mês
de setembro/16 foi um dos meses com o melhor desempenho do MTTR devido ao
número baixo de manutenções não programadas em virtude das trocas de
componentes e materiais que tinham sido realizadas no mês anterior. Durante esse
período analisado a média do indicador MTTR era de 5,5 horas, ou seja, estava
acima da meta, o ideal seria estar igual ou abaixo de 5 horas. Esse indicador é muito
importante para verificar o tempo de atendimento do setor de manutenção quando
ocorre alguma solicitação de reparo. Quando maior o MTTR, maior é o tempo que o
equipamento fica indisponível para operação.
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Gráfico 05 - Acompanhamento da disponibilidade física

Fonte: O autor

Analisando a DF dos equipamentos da planta industrial ao longo dos 24
meses, pode-se verificar que o indicador oscilou entre 96% e 98,5%, a média no
período foi de 97%, sendo que a meta definida por decisão gerencial é de no mínimo
92%. Esse indicador é muito importante para verificar o tempo que os equipamentos
estão disponíveis para operação. O desempenho de DF de alguns equipamentos
devem ser próximo a 100%, principalmente o forno rotativo que não pode parar em
manutenção não programada.

4.4.2 Manutenção antes da aplicação do Pensamento Enxuto
A administração da empresa analisando a atual situação econômica
constatou que para manter a competitividade no mercado, mantendo a mesma
qualidade nos produtos com os mesmos preços, teve de tomar medidas para reduzir
custos. Uma das medidas tomadas foi a implementação do pensamento enxuto no
setor de manutenção.
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Todas as máquinas, instalações elétricas, sistemas de ar e água, necessitam
de manutenção para se manterem nas perfeitas condições. As máquinas têm de
produzir dentro dos padrões especificados, sem defeitos. Sendo assim, a
manutenção tem que ser realizada de forma eficiente.
Quando um equipamento apresenta algum defeito ou principio de falha, a
equipe de produção notifica a equipe de manutenção para que proceda com a
realização do serviço de manutenção no equipamento.
Por vezes os equipamentos têm pequenas avarias, não existindo a
necessidade de parada do equipamento. Quando ocorre a necessidade de parada
do equipamento é informado para a equipe de planejamento de manutenção
programar o serviço de manutenção.
Como parte do diagnóstico do estado atual do setor de manutenção industrial
foram realizados levantamentos dos desperdícios verificados nas rotinas da equipe
de manutenção.
Apenas quando os desperdícios são vistos e identificados é que se pode
atuar na sua minimização ou eliminação. Assim, o que se pretende com a aplicação
do pensamento enxuto na manutenção é permitir que o fluxo da manutenção seja
eficiente, produtivo e que seja realizada uma análise para se identificar os
desperdícios existentes em cada uma das fases das atividades de manutenção.
Foi realizada uma pesquisa para verificar a quantidade de desperdícios no
setor de manutenção. Essas pesquisas foram realizadas mensalmente, onde foram
entrevistadas 05 pessoas-chave por mês, sendo que esse grupo de pessoas
entrevistadas foi composto por pelo menos um representante das seguintes áreas:
qualidade, segurança do trabalho, manutenção mecânica, manutenção elétrica e um
gerente. Como as entrevistas seriam realizadas mensalmente e também pelo fato de
sempre ocorrer com as pessoas-chave do processo de manutenção, foi definido pela
equipe da Gerência de Performance que seriam realizadas no mínimo 5 entrevistas
por mês. Segue na figura 11 o modelo de formulário que foi utilizado.
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Figura 11 - Formulário de pesquisa

Fonte: O autor

Como resultado da pesquisa realizada no mês de março de 2017 foi
entrevistado as seguintes pessoas: 01 técnico de qualidade, 01 técnico de
segurança, 01 mecânico, 01 eletricista e 01 gerente de manutenção. Os resultados
da pesquisa podem ser verificados no gráfico 06.
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Gráfico 06 - Pesquisa sobre os desperdícios no setor de manutenção (antes)

Fonte: O autor

Conforme pode ser visto no gráfico, nos meses de março e abril de 2017 na
avaliação de 04 pessoas entrevistadas a quantidade de presença de desperdícios
no setor de manutenção é considerado como "elevado nível de desperdícios" e para
01 pessoa é considerado como "muitos desperdícios", ou seja, para as 05 pessoas
entrevistadas o setor de manutenção têm vários desperdícios. Abaixo foram
relatados os desperdícios apontados durante o diagnóstico.
-

Desperdício

de

Superprodução:

devido deficiência no alinhamento e

comunicação da programação de serviços, tinham atividades que eram realizadas
sem a necessidade de ocorrer. Algumas manutenções e inspeções eram realizadas
em quantidades além do necessário.
- Desperdício de Espera: os trabalhadores da manutenção perdiam muito tempo
aguardando ordem de serviço à executar, espera por peças ou ferramentas,
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impactando principalmente no indicador de tempo de atendimento da manutenção
quando ocorria alguma avaria.
- Desperdício de Transporte: em razão da forma como estava o layout da oficina,
muitas vezes os trabalhadores tinham de deslocar peças e ferramentas por várias
vezes e a uma distância maior.
- Desperdício de Processamento Desnecessário: algumas atividades realizadas
não agregavam valor ao serviço da manutenção, algumas peças eram trocadas sem
a devida necessidade.
- Desperdício de Estoque: na oficina foram encontrados várias peças e materiais
que estavam armazenados em estoques paralelos, algumas vezes o material não
estava adequado para os serviços que seriam realizados. Alguns materiais e
ferramentas em excesso ou que já estão obsoletos, mas não são destinados para
outros fins.
- Desperdício de Movimentação: deslocamentos desnecessários dos empregados
da manutenção, esse desperdício ocorria devido a idas para procura de ferramentas,
movimentações entre bancadas de trabalho.
- Desperdício de Defeito: devido a trabalhos mal executados inicialmente, falta de
comunicação e disponibilização de informações úteis para a manutenção,
ocasionava na geração de retrabalhos, impactando principalmente no indicador de
confiabilidade da manutenção.
Como parte do levantamento do estado atual do setor de manutenção
industrial, foram identificadas através da apropriação de serviço da equipe de
manutenção entre o período de janeiro de 2015 e dezembro de 2016 o percentual de
tempo empregado pelos trabalhadores da oficina em (ver anexo A) atividades que
agregam valor (AV) e em atividades que não agregam valor (ANV), conforme pode
ser visto no gráfico 07.
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Gráfico 07 - AV e ANV (antes)

Fonte: O autor

Conforme pode ser visto no gráfico 07, 65% do tempo de trabalho da equipe
da oficina de manutenção é empregado em atividades que agregam valor para a
manutenção, são as atividades de manutenção preventiva, inspeções, a execução
de reparos. Porém, 32% do tempo de trabalho é empregado em atividades que não
agregam valor, ou seja, são perdas, tais como: retrabalhos, tempo perdido
procurando ferramentas, espera por materiais e aguardando programação de
serviço. O restante do tempo (3%) de trabalho da equipe

da oficina é com

atividades que não agregam valor, mas são necessárias. A separação dos tipos de
atividades que agregam e não agregam valor para a manutenção foi definida pela
empresa em estudo durante reunião gerencial com base nas literaturas e conceitos
do pensamento enxuto.

4.4.3 Aplicação da Ferramenta 5S
É muito importante para a empresa a implantação do Programa 5S, devido ao
cenário atual, demanda reduzindo devido a crise, clientes cada vez mais exigentes,
alta competitividade e concorrência, realizando os serviços de forma segura,
organizada e produtiva.
A Gerência da planta industrial optou pela escolha de aplicação do Programa
5S como uma das ferramentas de implantação do pensamento enxuto devido ao fato
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da implantação ser bastante simples, que pode trazer grandes resultados para a
empresa, pois o 5S tem como um dos objetivos proporcionar um ambiente de
trabalho satisfatório, organizado e limpo, além de promover nos trabalhadores a
disciplina e atendimento aos padrões estabelecidos.
A Implantação do Programa 5S realizada na unidade industrial envolve o
setor de manutenção industrial. Para obter as informações foram realizadas visitas
técnicas à oficina, para que fosse possível levantar o estado atual e realizar um
diagnóstico das necessidades de mudança. Para a coleta dos dados foram
utilizados: observação por meio de registros e de fotos do antes e após a
implantação.
Sendo assim, foi definida a forma de implantação do Programa 5S no setor de
manutenção. As ações de implantação são descritas pelas seguintes etapas,
conforme figura 12.

Figura 12 - Etapas implantação 5S

Fonte: O autor


Sensibilização: a sensibilização da alta liderança é extremamente importante
para que esta motive e estimule a aplicação do programa 5S.



Definição do comitê de 5S: o comitê de 5S conta com o apoio da alta
liderança da empresa, e é formado por um coordenador e seus
multiplicadores, conforme pode ser visto na figura na figura 13.
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Figura 13 - Comitê de 5S

Fonte: O autor


Comitê de 5S foi formado por quatro colaboradores. O coordenador tem a
função de distribuir as atividades básicas que são: disseminar os conceitos do
5S para os outros colaboradores, elaborar o plano de implantação,
acompanhar as ações previstas no plano, responder pelo 5S para a alta
direção, coordenar as auditorias e plano de ação, promover ações para
reconhecimento e premiação.



Auditores de 5S: os empregados selecionados como auditores foram
capacitados para terem condições de realizar auditorias com bom nível. Foi
realizado um cronograma de auditoria com a participação dos membros do
comitê, definindo a periodicidade das auditorias, que são realizadas de duas
em duas semanas nos primeiros meses de implantação.

O plano de aplicação na oficina foi realizado em partes:
Parte I: Preparação – foi realizada uma apresentação sobre o programa 5S
com todos os empregados da manutenção mostrando os principais conceitos,
objetivos, aplicações e benefícios, com o intuito de deixar claro o motivo da
implantação, motivar e conseguir o envolvimento de todos.
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Parte II: Aplicação – foi elaborado um plano de aplicação da ferramenta e
realizada a implantação dos cinco sensos.
Seiri (senso de utilização): foram selecionados os materiais desnecessários e que
deveriam ser descartados após avaliação de sua utilização.
Seiton (senso de ordenação): foi realizada a ordenação, arrumação e organização,
com a identificação dos locais para cada material.
Seiso (senso de limpeza): elaborado um cronograma com responsáveis pela limpeza
de cada ambiente.
Seiketsu (senso de saúde): definido a padronização dos processos de trabalho para
um ambiente de trabalho mais agradável.
Shitsuke (senso de autodisciplina): elaborado a manutenção dos padrões por meio
das auditorias e reconhecimento, realizando reciclagem nos conceito sempre que
necessário.
Parte III: “Dia D” – é o dia onde todos empregados da manutenção se
dedicam a limpeza e a organização do local de trabalho, seguindo os conceitos do
5S.
O dia D é marcado pela verificação e descarte de todos os materiais
considerados inutilizáveis ou desnecessários para realização das atividades. Para
descarte destes materiais foi utilizada a tabela 07 para ajudar na separação.
Tabela 07 - Verificação e descarte de materiais

Fonte: O autor
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Conforme fotografia 08, foi realizado a separação do que é utilizado com
maior frequência e o que era sem uso previsível e que precisava ser descartado ou
colocado à disposição.

Fotografia 08 - Separação e descarte - 5S

Fonte: O autor

Parte IV: Manutenção – O treinamento e a conscientização deverão
continuar sendo realizados sempre que necessário com a equipe. A manutenção do
5S é a parte mais difícil da implantação, pois exige disciplina e esforço da equipe de
trabalho.
Para promover a motivação e reconhecimento da equipe, foi adotado um
modelo de certificação conforme critérios da figura 14.
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Figura 14 - Critérios de certificação

Fonte: O autor

A divulgação dos resultados alcançados na avaliação do programa 5S é
importante para que todos os funcionários saibam o desempenho alcançado, e
também funciona como uma forma de estimular as equipes buscarem por resultados
cada vez melhores.

4.4.3.1 Comparação antes x depois - 5S

Em abril de 2017, com o inicio da implantação do Programa 5S, foi possível
verificar claramente os primeiros benefícios resultantes da movimentação dos
empregados para deixar a área organizada.
A classificação e descarte foram realizados durante o "Dia D", realizado na
primeira semana de abril, realizado em todos os turnos de trabalho.
Os primeiros resultados da classificação e descartes dos itens em desuso, e
limpeza da oficina relativos a implantação dos três primeiro "S" e do Dia D foram
satisfatórios, conforme podem ser visto nas fotos 09 comparando o antes e depois.
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Fotos 09 - Comparação antes X depois da aplicação do 5S

Fonte: O autor

Conforme visto nas imagens acima, pode-se perceber que após o início do
programa de 5S houve evolução quanto aos cinco sensos na oficina de manutenção,
a padronização e gerenciamento da rotina de trabalho no dia-a-dia foram
observados que as atividades estão ficando mais seguras, os desperdícios de
estoques, movimentações, transportes, superprodução, espera, processamento
desnecessário e defeito foram reduzidos. Foi observado também que os estoques e
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custos de materiais parados ou inutilizáveis, tais como: peças de reposição,
estoques paralelos foram minimizados, conforme pode ser visto na tabela 08.

Tabela 08 - Custo e itens em estoques paralelos

Fonte: O autor

Pode-se observar conforme tabela acima, que mais de 130 itens estavam
(abril/17) na área de manutenção sem nenhum controle, ou seja, estoques paralelos.
Resultante em R$51.550,00 de materiais em estoques paralelos sem controle.
Esses itens foram listados e disponibilizados para o almoxarifado.

4.4.4 Aplicação da Ferramenta Gestão à Vista
Não existia quadro de gestão à vista no setor de manutenção, existia apenas
um mural que se restringia a informativos. Como proposta para minimizar os
impactos negativos causados pelos desperdícios, foi aplicada a ferramenta de
gestão à vista para organização da mão de obra e programação das tarefas que
serão realizadas.
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O quadro que existia anteriormente não tinha uma padronização do que era
para ser disponibilizado, não era consultado pelos usuários e também não tinha
atualização. Tinham apenas alguns informativos.
No quadro de gestão à vista é interessante ter inseridas as programações de
serviços, tais como: manutenções preventivas, inspeções semanais, organização e
limpeza da oficina. No quadro de programação diária, são relacionados os
equipamentos que estarão em manutenção, seus respectivos serviços, e os
responsáveis e prazos para executar os serviços.
Dessa forma, foram definidas algumas etapas para aplicação da ferramenta
Gestão à Vista. Dentre as principais:


Definido e estabelecido os indicadores de desempenho da manutenção que

serão incluídos na gestão à vista e também estabelecer os padrões visuais a serem
adotados. Para evitar a inclusão de vários indicadores, foi estabelecido a inclusão
dos principais, MTBF, MTTR e DF.


Definido que o planejador de manutenção seria o responsável pela coleta de

todas as informações e também responsável por alimentar constantemente os
indicadores e programação de serviço.


Alinhamento com os empregados da manutenção para utilização do quadro

de gestão à vista, de maneira eficiente para que sejam capazes utilizar ao máximo
as informações para agregar valor nas atividades.
A implantação e alimentação do quadro de gestão à vista é uma parceria
entre o PCM e o setor de manutenção. Foi adotado um modelo onde os usuários
pudessem visualizar os principais indicadores da manutenção e também a
visualização das atividades que deveriam ser executadas, aquelas em andamento e
as que foram finalizadas, conforme pode ser visto na figura 15.
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Figura 15 - Quadro gestão à vista

Fonte: O autor

A adoção de um modelo padrão é importante para que a atualização e coleta
das informações sejam mais simples e padronizadas. Fica mais fácil para os
empregados da manutenção entender as informações e desempenho dos
indicadores.

4.4.4.1 Comparação antes x depois - Gestão à Vista
Com a implantação da gestão à vista proporcionou uma mudança cultural,
onde as informações se tornam compreensíveis, simples e ficam disponíveis no
momento certo facilitando nas tomadas de decisões, trazendo benefícios para todos
do setor de manutenção.
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Fotografia 10 - Antes e depois - gestão à vista

Fonte: O autor

Com a utilização do quadro de gestão à vista fica mais fácil o controle das
atividades planejadas e que estão sendo executadas. O modelo de gestão à vista
implantado traz informações das atividades a serem realizadas e indicadores de
metas, sendo atualizado de maneira periódica.
Pode-se citar também como benefícios da implantação no setor de
manutenção:
 Assertividade nas tomadas de decisões;
 Alinhamento do desempenho nos indicadores chaves de desempenho da
manutenção;
 Engajamento dos empregados;
 Facilidade no entendimento das informações;
 Informação acessível para todos.
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4.4.5 Aplicação da Ferramenta Diagrama de Espaguete
O diagrama de espaguete é realizado para facilitar a visualização da
movimentação de peças, componentes, equipamentos ou pessoas, possibilitando a
otimização de layout, comparando os deslocamentos e distância percorrida entre
layout's diferentes. No setor de manutenção, muitas vezes os empregados têm que
se deslocarem para buscar alguma ferramenta ou peça, esse deslocamento
excessivo causa dois dos sete tipos de desperdícios que são o desperdício de
movimentação de pessoas e o desperdício de transporte de peças e materiais.
Para a adoção da ferramenta diagrama de espaguete foi analisado qual a
atividade é realizada com maior frequência na oficina de manutenção. Sendo assim,
foi analisada a atividade de manutenção da proteção do britador. Foi importante
fazer o mapeamento nessa atividade, pois além de ser uma das atividades que
ocorre com maior frequência também é a que necessita da utilização de
praticamente todos os serviços e máquinas de caldeiraria e usinagem da oficina.
Sendo assim, foi realizado um passo a passo de como seria o mapeamento
dessa atividade, levando em consideração o total de tempo gasto para sua
realização.

Etapas do mapeamento
1° Etapa – Foi selecionado o processo a ser mapeado utilizando a ferramenta
diagrama de espaguete. É uma atividade que ocorre com muita frequência, sendo
assim uma melhoria nessa atividade irá representar o melhor retorno ao tempo
investido.
2° Etapa – A pessoa que realizou essa atividade foi mapeado todo o fluxo desde o
início até o final da atividade. Para o desenho de toda a movimentação foi utilizada
uma planta baixa e um lápis, onde todo o percurso feito pelo responsável pela
atividade foi desenho e seu tempo de execução cronometrado. Para a execução do
desenho o lápis não foi retirado do papel, dessa forma todo o deslocamento foi
desenhado em uma linha contínua.
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3° Etapa – Foi discutido o desenho do fluxo atual com o responsável pela atividade,
relatando a distância total percorrida e o tempo, buscando uma forma de como esse
fluxo poderia ser melhorado, mudando bancadas e máquinas de lugar, trazendo
materiais para mais perto do local de trabalho, eliminando passos de retrabalho ou
mudando a ordem dos passos.
4° Etapa – Com base nas ideias sugeridas, foi desenhado um novo mapa do fluxo,
levando em consideração como a atividade poderia ser realizada sem desperdícios
e de forma mais rápida.
5° Etapa – De acordo com o novo desenho, foi verificado como ficaria a atividade
realizada no novo layout seguindo o responsável pela tarefa desde o inicio da
atividade até o final. Algumas correções tiveram que ser realizadas para otimizar
mais o processo.
6° Etapa – Foi realizado um alinhamento com todos os profissionais da oficina sobre
o novo layout e como ele iria melhorar a realização da atividade. Dessa forma foram
apresentados o layout anterior e o novo layout para que ficasse mais fácil o
entendimento dos colaboradores como a atividade estava sendo realizada com mais
desperdícios e de forma mais devagar.

Foi utilizado o layout abaixo (ver figura 16) da oficina de manutenção para
fazer o mapeamento da atividade. O layout foi impresso em folha A3 dentro de uma
escala para que depois ficasse mais fácil analisar a distância percorrida.
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Figura 16 - Layout oficina antes

Fonte: O autor

Por meio da análise do layout da oficina de manutenção pode-se verificar que
ela é composta por usinagem, caldeiraria, local para armazenamento das caixas de
ferramenta dos mecânicos e eletricistas, armários de ferramentas e bancadas para
realização das atividades.

4.4.5.1 Comparação antes x depois - Diagrama de Espaguete
Utilizando o diagrama de espaguete, foi possível identificar alguns
desperdícios presentes na atividade de manutenção da proteção do britador,
ocasionando perda de tempo na realização da atividade. Conforme pode ser visto na
figura 17.
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Figura 17 - Diagrama de espaguete - layout anterior

Fonte: O autor

Após realização do desenho do fluxo da atividade é possível identificar
algumas perdas, que ocorrem no deslocamento entre as máquinas da usinagem e
caldeiraria até a bancada onde era efetuada os ajustes finos e a consulta de acordo
com o projeto. Ocorrem alguns desperdícios de transporte, onde o empregado tem
que deslocar o componente até a bancada. Desperdícios de espera também podem
ser observados, devido algumas máquinas da oficina serem únicas, acabam sendo
requisitadas por mais de um usuário ao mesmo tempo.
Porém, uma das maiores perdas percebidas nas atividades realizadas na
oficina, é o tempo e a distância percorrida, em deslocamentos, entre as máquinas da
usinagem/caldeiraria e a bancada. Essa perda ocorre pelo fato da bancada estar
muito distante das máquinas da usinagem/caldeiraria.

A Tabela 09 ilustra os dados gerais de deslocamentos e de tempos
empregados na atividade de manutenção da proteção do britador. Foram utilizadas
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três amostras de execução da atividade sendo realizada por três diferentes
empregados. Esses levantamentos foram realizados em dias alternados, a distância
percorrida e o tempo gasto para realização da atividade foi apresentada a partir de
uma média das três amostras.

Tabela 09 - Análise do fluxo anterior

Fonte: O autor

Pode-se verificar que dessa forma, os responsáveis pela atividade perdem
muito tempo em deslocamentos, pois poderiam utilizar o tempo empregado em
movimentações excessivas, transportes desnecessários e esperas, nas atividades
que realmente agregam.
Diante dessas perdas e desperdícios, foi desenhado, aprovado e implantado
um novo layout na oficina com o intuito de reduzir a distância de percurso, o tempo e
os desperdícios para realizar a atividade.
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Figura 18 - Diagrama de espaguete - layout proposto

Fonte: O autor

Com a nova proposta de layout, foi colocada uma bancada mais próxima das
máquinas de usinagem/caldeiraria, e a prensa que também estava distante, foi
relocada para mais próximo das outras maquinas de usinagem/caldeiraria,
centralizando assim os serviços em uma parte da oficina, encurtando dessa forma a
distância percorrida e o tempo gasto para realização da atividade. Para a alteração
do layout, deslocamento das máquinas e da bancada, não foi necessário à
contratação de empresa terceira para realizar essas mudanças.Foram utilizados
recursos próprios da oficina para realizar essas mudanças no layout. Sendo assim,
não teve custo com a contratação de empresa, apenas o custo de mão de obra
própria, foi envolvido quatro trabalhadores durante 2 horas para realizar a mudança
do layout.
Para aferir a nova distância percorrida e o tempo gasto foram utilizadas três
amostras de execução da mesma atividade sendo realizada por três diferentes
empregados. Essas amostras de deslocamentos foram realizadas em dias
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alternados, a distância percorrida e o tempo gasto para realização da atividade foi
apresentada a partir de uma média das três amostras. Com a proposta de alteração
de layout, foram encontrados os seguintes valores para as distâncias percorridas e o
tempo empregado na atividade, conforme pode ser visto na tabela 10.

Tabela 10 - Análise do fluxo proposto

Fonte: O autor

Com o novo layout, pode-se verificar que a distancia de deslocamento foi
reduzido em 66 metros e o tempo em 1,7hrs, resultando em uma economia de
tempo para realizar a atividade em mais de 40%. Ou seja, os desperdícios de
transporte de peças e de movimentação de pessoas foram reduzidos drasticamente.
Com o novo layout além de otimizar a atividade de manutenção da proteção do
britador, a realização de outras atividades de manutenção também foram
beneficiadas com esse novo layout.

4.4.6 Aplicação da Ferramenta Gemba Walk
Antes não era realizado o gemba walk, antes eram realizadas visitas
esporádicas por parte da Gerência, mas não eram de forma estruturada com o
intuito de enxergar oportunidades no processo e no ambiente de trabalho em estudo.
A ideia de que ir ao gemba veio após o inicio de aplicação das ferramentas
lean (5S, Gestão à Vista e Diagrama de Espaguete), ela é fundamental para
melhorar a gestão na medida em que ajuda a entender como está o estado atual. A
realização do gemba walk ajuda a resolver eficazmente problemas, alinhamento com
a gerência, garantia dos padrões e plano de ação para possíveis correções ou novas
oportunidades.
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A realização do gemba walk veio após o inicio de aplicação das demais
ferramentas lean na oficina de manutenção, pois para realização do gemba walk é
fundamental que a gestão visual esteja implementada para facilitar o entendimento
das pessoas sobre o que está acontecendo, e que a área esteja organizada e limpa,
com os sensos de 5S implantados.
A realização do gemba walk não pode ser com muitos participantes, pois
dessa forma não permite o foco nas discussões, acaba gerando muita dispersão e
não permite um entendimento adequado de todos.
O gemba walk é realizado com a participação do gestor do setor de
manutenção, com coordenador do PCM, gestor de suprimentos, gestor de produção
e algumas vezes com o gerente industrial. A ideia base é conversar com os
empregados da manutenção e anotar todas as informações coletadas.
Uma vez a cada duas semanas é efetuada uma visita de 15 minutos onde é
analisado em conjunto com os responsáveis das atividades de manutenção o quadro
de gestão à vista de maneira rápida para verificar o que ocorreu e quais são as
oportunidades de melhoria.
Uma pessoa fica responsável por anotar os pontos relevantes discutidos e as
possíveis ações necessárias para serem realizadas. Esse plano de ação depois é
comunicado para alinhamento de todos.
As idas ao gemba são executadas sob a orientação de um check list,
conforme pode ser visto na figura 19. Esse check list contém orientações do que
deve ser feito durante a ida ao gemba e também do que deve ser evitado. É descrito
também nesse formulário o que deve ser verificado durante a visita, tais como: o
quadro de gestão à vista, a programação de serviço e o processo produtivo. Tem um
campo para anotação de possíveis ações que devem ser realizadas com base em
itens que não estão conforme, ou então alguma oportunidade de melhoria nos
processos.
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Figura 19 - Formulário gemba walk

Fonte: O autor

4.4.6.1 Comparação antes x depois - Gemba Walk
Como antes não era realizado o gemba walk, ocorriam alguns problemas de
comunicação, problemas não eram expostos, alguns padrões não eram seguidos,
problemas com o desdobramento da estratégia.
A ida ao gemba é realizada com uma equipe multidisciplinar e com no
máximo sete pessoas para não gerar dispersão, conforme pode ser visto na foto 11.
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Fotografia 11 - Gemba walk

Fonte: O autor

Com a aplicação do gemba walk foi possível verificar os seguintes benefícios:
 Permite aos líderes conseguirem evoluir seus entendimentos e compreensões
dos problemas reais;
 Melhora na comunicação;
 Mais interação da equipe;
 Mais comprometimento das pessoas;
 Promove a implementação da melhoria contínua;
 Assegura a participação de todos os níveis de liderança;
 Estimular a busca por oportunidades de melhoria.

4.4.7 Manutenção após aplicação do Pensamento Enxuto
Foi verificado por meio da aplicação do pensamento enxuto e utilização das
ferramentas 5S, Gestão à Vista, Diagrama de Espaguete e Gemba Walk que houve
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redução dos 7 tipos de desperdícios no setor de manutenção da unidade industrial,
conforme pode ser visto a seguir:
- Redução de Superprodução: com a implantação principalmente da gestão à vista
proporcionou

uma

mudança

cultural,

onde

as

informações

se

tornaram

compreensíveis, simples e ficam disponíveis no momento certo facilitando nas
tomadas de decisões, melhorando a comunicação da programação de serviço,
evitando manutenções e inspeções desnecessárias.
- Redução de Espera: os trabalhadores da manutenção agora conseguem ter
acesso a programação de tarefas de forma visual, não se perde tempo esperando
alguma ferramenta ou material que devido a falta de organização era difícil
encontrar. Com a aplicação do pensamento enxuto o indicador de tempo de
atendimento da manutenção melhorou significativamente.
- Redução de Transporte: com a aplicação do diagrama de espaguete foi possível
desenhar um layout mais otimizado, reduzindo tempo e distância de deslocamento
de peças e ferramentas.
- Redução de Processamento Desnecessário: as ocorrências de peças que eram
trocadas sem necessidade foi reduzida com a programação de tarefas sendo
disponibilizada a todos os trabalhadores da manutenção de forma clara e objetiva.
- Redução de Estoque: com a implantação do 5S foi possível eliminar estoques
paralelos, reduzir materiais e ferramentas que já estavam obsoletos. Foi possível
reduzir espaços que estavam sendo ocupados por esses materiais em estoques
paralelos. Os estoques e custos de materiais parados ou inutilizáveis, tais como:
peças de reposição, estoques paralelos foram minimizados.
- Redução de Movimentação: com a aplicação do pensamento enxuto foi possível
reduzir os deslocamentos desnecessários de trabalhadores da manutenção, como
por exemplo: movimentações entre bancadas. Com os armários organizados foi
evitado deslocamentos desnecessários de idas para procura de ferramentas e
materiais.
- Redução de Defeitos: os retrabalhos que eram causados por falta de
comunicação e disponibilização de informações úteis foram reduzidos com
implantação da gestão à vista. Com a aplicação principalmente do gemba walk
aumentou o compromisso da equipe de manutenção, estimulou a busca por
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oportunidades de melhoria. A presença da liderança com mais frequência na oficina
proporcionou a atuação direta nos problemas reais da equipe de manutenção.
O comportamento dos trabalhadores do setor de manutenção mudou após a
aplicação do pensamento enxuto. O término do turno de trabalho ou ao final de
alguma atividade de manutenção, os trabalhadores se preocupam em deixar o local
de trabalho limpo e organizado, armazenando todos as ferramentas e objetos
utilizados em seus devido lugares. Uma das soluções encontradas foi organizar e
identificar os armários e prateleiras em que cada ferramenta deve ser armazenada.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
De acordo com o cronograma de aplicação do pensamento enxuto no setor
de manutenção, os resultados foram monitorados por 6 meses para verificar a
estabilidade, ou seja até o mês de outubro de 2017. Conforme pode ser visto na
evolução dos gráficos 08, 09 e 10.
Gráfico 08 - Acompanhamento MTBF

Fonte: O autor

Conforme pode ser visto no gráfico de MTBF, após o mês de abril de 2017,
pode-se analisar uma melhora no indicador. No período antes da aplicação do
pensamento enxuto entre os meses de janeiro de 2015 e março de 2017 a média do
indicador MTBF era de 297,1horas, ou seja, estava abaixo da meta definida por
decisão gerencial de 300 horas, o ideal seria estar igual ou acima de 300 horas.
Após o início da aplicação do pensamento enxuto no mês de abril de 2017, a média
entre os meses de abril de 2017 e outubro de 2017 do indicador MTBF aumentou
para 304,4 horas, o que representa um aumento de 7,3 horas (3%) em relação a
média analisada antes da aplicação do pensamento enxuto. Isso significa uma
melhora na confiabilidade da manutenção realizada pela equipe da oficina.
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Gráfico 09 - Acompanhamento MTTR

Fonte: O autor

O indicador de MTTR também se pode observar que após o mês de abril de
2017 obteve uma melhora no indicador. No período antes da aplicação do
pensamento enxuto entre os meses de janeiro de 2015 e março de 2017 a média do
indicador MTTR era de 5,5 horas, ou seja, estava acima da meta definida por
decisão gerencial de 5 horas, o ideal seria estar igual ou abaixo de 5 horas. Após o
início da aplicação do pensamento enxuto no mês de abril de 2017, a média do
indicador de MTTR entre os meses de abril de 2017 e outubro de 2017 diminuiu para
4,6 horas, o que representa uma redução de 1 hora (20%) em relação a média
analisada antes da aplicação do pensamento enxuto. Isso significa uma melhora no
tempo de atendimento da equipe de manutenção para realizar algum reparo ou
correção quando ocorre alguma falha no equipamento.
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Gráfico 10 - Acompanhamento DF

Fonte: O autor

Por meio do gráfico, pode-se verificar uma melhora no indicador de DF após a
aplicação do pensamento enxuto. No período antes da aplicação do pensamento
enxuto entre os meses de janeiro de 2015 e março de 2017 a média do indicador era
de 97%, ou seja, estava acima da meta definida por decisão gerencial de no mínimo
92%. Após o início da aplicação do pensamento enxuto no mês de abril de 2017, a
média entre os meses de abril de 2017 e outubro de 2017 do indicador de DF
aumentou para 98,3%, o que representa um aumento de mais de 1% em relação a
média analisada antes da aplicação do pensamento enxuto. Isso significa uma
melhora na disponibilidade física dos equipamentos, o potencial de produção dos
equipamentos será maior, podendo representar 10.000 ton a mais na produção
anual da planta.
Após a aplicação da ferramenta 5S, pode-se verificar que a área ficou mais
organizada, mais segura, foram reduzidos os desperdícios de estoque. Inclusive foi
possível perceber que com a aplicação do 5S foram reduzidos mais de 130 itens que
estavam em estoque paralelo na área de manutenção, um valor de R$ 51.550,00 de
estoque parado.
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O diagrama de espaguete contribuiu com a redução dos desperdícios de
movimentação de pessoas, transporte de materiais e espera. O novo layout reduziu
em 66 metros a movimentação de pessoas e peças, e o tempo em 1,7 hrs,
resultando em uma economia de tempo para realizar a atividade em mais de 40%,
conforme pode ser visto na tabela 11.

Tabela 11 - Análise do fluxo - anterior X proposto

Fonte: O autor

Com a implantação da gestão à visual, contribui com a redução dos
desperdícios de processos desnecessários e espera, ajudou na organização da mão
de obra e das tarefas, pode ser verificado que as informações estão transparentes
para todos de forma padronizada e contribuindo para a distribuição correta da mão
de obra. Mais assertividade na informação e tomada de decisão de forma imediata.
A realização do gemba walk ajudou no combate aos desperdícios, a melhorar
a comunicação, tornou a equipe mais comprometida, permitiu aos lideres
conseguirem evoluir seus entendimentos e compreensões dos problemas reais e
estimulou a busca por oportunidade de melhoria.
Com base na pesquisa sobre os desperdícios no setor de manutenção, podese verificar que houve uma melhora sob o ponto de vista das pessoas entrevistas,
conforme pode ser visto na evolução do gráfico 11.
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Gráfico 11 - Pesquisa sobre os desperdícios no setor de manutenção (depois)

Fonte: O autor

De acordo com as pessoas entrevistadas o índice de desperdícios no setor de
manutenção indústria no mês de março de 2017 era considerado como “elevado
nível de desperdícios”, logo após o inicio de aplicação do pensamento enxuto, podese verificar que a partir do mês de abril de 2017 houve uma melhora nesse índice.
Pode-se verificar que no mês de outubro de 2017, segundo a maioria das pessoas
entrevistadas o índice de desperdícios no setor de manutenção é considerado como
“poucos desperdícios”, isso demonstra que a utilização do pensamento enxuto
contribuiu para redução de desperdícios nas atividades de manutenção.
Com base no acompanhamento da apropriação de serviço da equipe de
manutenção (ver anexo B), pode-se observar uma melhora após a aplicação do
pensamento enxuto entre o período de abril de 2017 e outubro de 2017, conforme
pode ser visto no gráfico 12.
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Gráfico 12 - AV e ANV (antes x depois)

Fonte: O autor

Conforme pode ser visto no gráfico 12, antes era 65% do tempo de trabalho
da equipe da oficina de manutenção empregado em atividades que agregam valor
para a manutenção, após a aplicação do pensamento enxuto aumentou para 80%.
Esse aumento se deve a redução de desperdícios após a aplicação do pensamento
enxuto, anteriormente 32% do tempo de trabalho era empregado em atividades que
não agregam valor, posteriormente esse valor reduziu para 15%, muito em virtude
da redução de retrabalhos, redução do tempo gasto com a procura de ferramentas e
redução das esperas.
Apesar de não ser um dos focos desse trabalho, pode-se observar que após a
aplicação do pensamento enxuto no setor de manutenção o índice de manutenção
corretiva reduziu.
O IMC (Índice de Manutenção Corretiva) representa o percentual de horas de
manutenção corretiva em relação às horas totais de manutenção.
IMC= HMC / HTM
Onde HMC são as horas de manutenção corretiva e HTM as horas totais de
manutenção.
A média do IMC antes da aplicação do pensamento enxuto entre janeiro de
2015 e março de 2017 era de 32%, o índice de manutenção preventiva era de 48% e
preditiva/inspeções de 20%. Após a aplicação do pensamento enxuto o IMC reduziu
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para 24%, enquanto o de manutenção preventiva aumentou para 56% e o de
preditiva/inspeções se manteve em 20% conforme pode ser visto no gráfico 13.
Gráfico 13 - Índice de tipos de manutenção

Fonte: O autor
Essa manutenção corretiva é critica, pois é uma parada não programada, ou
seja, influencia diretamente nos indicadores de produção da planta industrial.
Quanto menor o IMC menor será o número de paradas não programadas.
Esse índice de manutenção corretiva influencia também no custo com
manutenção corretiva, antes o custo médio da manutenção corretiva entre janeiro de
2015 e março de 2017 representava 41% do custo total com manutenção. O custo
com manutenção corretiva inclui o custo de mão de obra, custo com
peças/materiais, custo com empresas terceirizadas (aluguel de equipamentos para
realizar os serviços de manutenção). Após aplicação do pensamento enxuto o custo
médio da manutenção corretiva caiu para 33% do custo total com manutenção,
conforme pode ser visto no gráfico 14.
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Gráfico 14 - Custo com manutenção

Fonte: O autor

O cálculo do custo total de manutenção é representado pela soma do custo
com manutenção corretiva, custo da manutenção preventiva e preditiva. Após a
aplicação do pensamento enxuto além do custo com manutenção corretiva ter
reduzido de 41% para 33% do total, o custo total com manutenção reduziu em
aproximadamente 8%, devido à confidencialidade das informações não será descrito
em valor (R$) quanto essa redução de 8% representa.

5.1 Dificuldades encontradas na aplicação do pensamento enxuto
A aplicação do pensamento enxuto no setor de manutenção tem sucesso
somente se as ferramentas forem bem aplicadas e se os trabalhadores envolvidos
tiverem conhecimento do funcionamento delas. Os trabalhadores têm de ajudar
nessa mudança cultural, têm de ter uma mentalidade para a mudança e aceitar
novos desafios. No estudo realizado na empresa a aplicação do pensamento enxuto
foi bem recebida pela administração, porém os trabalhadores da oficina no início não
receberam bem a nova metodologia, alguns até acreditaram que não teria sucesso,
e que não melhoraria os processos da manutenção.
Uma das maiores dificuldades da aplicação do pensamento enxuto na
manutenção são as quebras de paradigma, muitas vezes o trabalhador está
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acostumado a realizar uma certa atividade sempre da mesma forma, impondo
resistência para qualquer ideia de mudança. Para que a aplicação do pensamento
enxuto tivesse sucesso foi primordial o apoio dos trabalhadores da oficina.
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6 CONCLUSÃO
Com o presente estudo foi possível verificar que antes da aplicação do
método do pensamento enxuto no setor de manutenção existiam vários desperdícios
e poucos eram visíveis aos trabalhadores da empresa. Depois de se aplicar o
método do pensamento enxuto constata-se que os indicadores de desempenho da
manutenção tiverem uma melhora significativa. Comprovou-se a importância da
aplicação do método do pensamento enxuto por meio da melhora dos indicadores
de MTBF, MTTR, DF e pela redução das atividades que não agregam valor, além da
redução dos índices de desperdícios.
Com a aplicação do método do pensamento enxuto foi possível sair de um
cenário considerado como "elevado nível" de desperdícios para ser considerado
como "poucos desperdícios" no setor de manutenção. Além de reduzir de 32% para
15% o tempo empregado pelos profissionais em atividades que não agregam valor,
aumentar a média do MTBF de 297,1 horas para 304,4 horas (+3%), aumentar a DF
de 97% para 98,3%, representando um aumento do potencial de produção dos
equipamentos em mais 10.000 ton/ano, reduzir drasticamente o MTTR de 5,5 horas
para 4,6 horas (-20%), reduzir o índice de manutenção corretiva de 32% para 24% e
reduzir o custo total com manutenção em 8%. Com a aplicação do método do
pensamento enxuto também foi possível verificar a redução da variância dos
indicadores MTBF e MTTR, passando a apresentar uma tendência de melhoria.
Um dos maiores custo de aplicação do método do pensamento enxuto foi com
os treinamentos de capacitação no conceito e ferramentas do pensamento enxuto,
custou um valor total de R$1.740,00. Esses treinamentos foram realizados pela
equipe da área de Performance da própria empresa, não houve custo com a
contratação de consultoria para realizar os treinamentos e aplicação das
ferramentas lean, sendo assim o custo considerado foi com relação ao tempo da
mão de obra parada.
Para que a aplicação do método do pensamento enxuto tivesse sucesso foi
primordial o apoio dos trabalhadores da oficina. Alguns profissionais no início
tiveram resistência a mudança, porém depois da implementação do pensamento
enxuto os trabalhadores perceberam que realmente é uma boa metodologia e que
as ferramentas ajudaram tanto a empresa como os próprios trabalhadores no seu
dia a dia.
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A presente dissertação serviu para demonstrar que o método do pensamento
enxuto é uma das maneiras eficientes de se reduzir desperdícios nas indústrias em
geral e em especial no setor de manutenção de uma indústria de cimento.

6.1 Sugestões para Trabalhos Futuros
Existem muitas ferramentas do pensamento enxuto que podem ser aplicadas
em outros setores, como por exemplo, nos setores administrativos e de produção.
Devido aos bons resultados alcançados, está previsto no decorrer do ano de 2018 a
aplicação do método do pensamento enxuto na Gerência Administrativa dessa
mesma indústria de cimento. Essa escolha se deve ao fato de ser um setor que
passou por algumas mudanças no quadro de profissionais recentemente e ainda
está se reestruturando. Será interessante aplicar o pensamento enxuto nesse setor
para tornar os processos cada vez mais enxutos e sem desperdícios, e como
consequência tornar a empresa cada vez mais competitiva.

116

REFERÊNCIAS

ABCP (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND), Disponível em:
http://www.abcp.org.br/cms/basico-sobre-cimento/aplicacoes/aplicacoes/, acessado
em: 30/06/2017.
AGRAHARI, R.S.; DANGLE, P.A.; CHANDRATE, K.V. Implementation of 5S
Methodology in the Small Scale Industry: a Case Study. International Journal of
Advance Research and Innovation, v.3, n.1, p.130-137, 2015.
ALBARKOLY, K.M.; PARK, K.S. Implementing a Strategy of Reliability Centered
Maintenance (RCM) in the Libyan Cement Industry. International Journal of Social,
Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, v.9,
n.6, p.1903-1912, 2015.
BODANA, K. et al. An Application of Value Stream Mapping in Production Flow
Analysis: A Lean Approach in an Automotive Industry. Journal of Engineering and
Technology, v. 5, n. 1, p.21-28, 2016.
BRADY, D.A. Using Visual Management to Improve Transparency in Planning
and Control in Construction. 2014. 362 f. These (PhD Philosophy), University of
Salford.
BREMER, M. How to Do a Gemba Walk: Take a Gemba Walk to Improve Your
Leadership Skills. Create Space Independent Publishing Platform, 2016. 134p.
BRYMAN, A. Research methods and organization studies. London: Unwin
Hyman, 1989. 283 p.
CARVALHO, K.M.P. et al. Benefícios para a segurança e saúde ocupacional em
práticas Lean-Estudo de Caso na Siderurgia. Latim American Journal of Business
Management, v.7, n. 1, p.139-151, 2016.
CHAPLE, A.P.; NARKHEDE, B.E. Value Stream Mapping in a Discrete
Manufacturing: A Case Study. International Journal Supply Chain Management,
v.6, n.1, p.55-67, 2017.

117

CIMENTO NACIONAL. Disponível em http://www.cimentonacional.com.br /cimento/,
acessado em 02/05/2017.
CIMENTO.Org. Disponível em http://cimento.org/cimento-no-mundo/, acessado em
02/05/2017.
CNI (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA). Indústria Brasileira de
cimento: base para a construção do desenvolvimento. Brasília: CNI, 2017. 60p.
COPIRISCO. Disponível em http://www.copirisco.pt/, acessado em 23/04/2017.
CUNHA, O.M.C. Implementação da metodologia 5S e análise de tempos e
métodos numa linha de montagem de carroçarias. 2012. 86 f. Dissertação
(Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial), Universidade de Coimbra.
DANESE, P. The transfer process of lean practices in multi-plant companies,
International Journal of Operations & Production Management, v.37, n.4, p.468488, 2017.
DEGUIRMENDJIAN, S.C. Lean Healthcare: Aplicação do Diagrama de
Espaguete em uma unidade de emergência. 2016, 141 f. Dissertação (Mestrado
em Enfermagem), Universidade Federal de São Carlos.
EL-KATEB, S.N. Implementation of Lean Logistics in Apparel Manufacturing.
Journal of American Science, v.11, n.5, p.226-231, 2015.
FILIP, F.C.; KLEIN, V.M. The 5S Lean and Method as a Tool of Industrial
Management Performances. Materials Science and Engineering, v.95, c.1, p.1-6,
2015.
FOGLIATTO, F.S.; RIBEIRO, J.L.D. Confiabilidade e Manutenção Industrial. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2009. 288p.
FUGATE, J.S. Lean Fire Management: a focused analisys of the incident
command system based on Toyota Production System Principles.2014, 101 f.
Theses and Dissertations (Mechanical Engineering), University of Kentucky.
GIL, A.C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
200p.

118

GRABAN, M. Hospitais Lean: Melhorando a Qualidade, a segurança dos
pacientes e envolvimento dos funcionários. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
312p.
HARISH, K.A.; SELVAM, M. Lean Wastes: A study of classification from Different
Categories and Industry Perspectives. The Asian Review of Civil Engineering, v.4,
n.2, p.7-12, 2015.
HIDALGO, et al. Implementation of the 5S program in maintenance sector: a case
study in the packaging industry in Brazil. Journal of Lean System, v.1, n.2, p.57-74,
2016.
HOEFT, S. Histórias do Meu Sensei - Duas Décadas de
Aprendizado Implementando os Princípios do Sistema Toyota. Porto Alegre:
Bookman, 2012. 157p.
IPT. Guia para elaboração do trabalho final do mestrado profissional. 6 Ed. São
Paulo: IPT, 2013. 45p.
ISAKSSON, R.; TAYLOR, N. Lean Six Sigma for Cement Processes. 17th ToulonVerona Conference "Excellence in Services", p.197-210, 2014, Liverpool,
England.
JASTI, N.V.K.; KODALI, R. Lean Production: literature review and trends.
International Journal of Production Research, v.53, n.3, p.867-885, 2015.
LEAN SUMMIT, Disponível em: http://www.lean.org.br/leansummit2014/
index13.html. Acessado em: 30/04/2017.
LIKER, J.K. O Modelo Toyota: 14 Princípios de Gestão do Maior Fabricante do
Mundo. Porto Alegre: Bookman, 2016. 320p.
LIKER, J.K.; HOSEUS, M. Toyota Culture: The Heart and Soul of the Toyota
Way. Mcgraw Hill, 2008. 561p.
LIMA, A.B. O Processo Produtivo do Cimento Portland. 2011, 39 f. Monografia
(Especialização em Engenharia de Recursos Minerais), Universidade Federal de
Minas Gerais.

119

LOPES, R.B.; FREITAS, F.; SOUSA, I. Application of Lean Manufacturing Tools in
the Food and Beverage Industries. Journal of Technology Management
&Innovation, v.10, n.3, p.120-130, 2015.
MARIANO, A.M. Impacto das Práticas de Produção Enxuta na Gestão Ambiental:
Um Estudo Descritivo do Lean and Green. VII Simpósio de Engenharia de
Produção do Vale do São Franscisco, v.6, 2017, Juazeiro, Brasil.
MARINGOLO, V. Clínquer Co-Processado: Produto de Tecnologia Integrada
para Sustentabilidade e Competitividade da Indústria de Cimento, 2001, 163 f.
Tese (Doutorado em Minerologia e Petrologia), Universidade de São Paulo.
MINÉRIOS & MINERALES, Disponível em http://revistaminerios.com.br /Conteudo
/Arquivos/Mat/files/MM%20368_SITE.pdf, acessado em 02/05/2017.
MODI, D.B.; THAKKAR, H. Lean Thinking: Reduction of Waste, Lead Time, Cost
through Lean Manufacturing Tools and Technique. International Journal of
Emerging Technology and Advanced Engineering, v.4, n.3, p.339-344, 2014.
MORGAN, J.M.; LIKER, J.K. Sistema Toyota de Desenvolvimento de Produto.
Porto Alegre: Bookman, 2008. 392p.
MOSTAFA, S.; et al. Lean Thinking for a Maintenance Process. Production &
Manufacturing Research: An Open Access Journal, v.3, n.1, p.236-272, 2015.
MURATA, K.; et al. An Application of Control Theory to Visual Management for
Organizational Communication in Construction. Proceedings of the 25th Annual
Conference of the International Group for Lean Construction, vol. 2, 2017,
Heraklion, Greece.
NETO, W.M.; BARBOSA, A.F.B. Mudança de Cultura Organizacional: Introdução do
Lean Manufacturing numa Indústria Naval Brasileira Instalada no Estado de
Pernambuco. Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada, v.2, n.2, p.78-85, 2017.
OHNO, Taiichi. Gestão dos Postos de Trabalho. Porto Alegre: Bookman, 2015.
168p.
OHNO, Taiichi. Sistema Toyota de Produção além da produção em larga escala.
Porto Alegre: Bookman, 1997. 147p.

120

PATEL, J.S; PATANGE, G.S.A Review on Benefits of Implementing Lean
Manufacturing. International Journal of Scientific Research in Science and
Technology, v.3, n.1, p.249-252, 2017.
PEREIRA, C.C. Estudo de Confiabilidade de um Resfriador de Grelhas Utilizado
em Indústrias de Cimento, 2012, 81 f. Monografia, (Especialização em Engenharia
da Confiabilidade), Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
RENÓ, M.L.G. Uso de Técnicas de Otimização Robusta Multi-Objetivos na
Produção de Cimento. 2007, 123 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia
Mecânica), Universidade Federal de Itajubá.
RIBEIRO, Haroldo. 5S - Os 5 passos para uma implantação de sucesso. São
Caetano do Sul: PDCA Editora, 2015. 32p.
RODRIGUES, M.V. Entendendo, Aprendendo e Desenvolvendo - Sistema de
Produção Lean Manufacturing. Rio de Janeiro: Campus, 2015. 168p.
SAIFUDDOHA, A.M. et al. Minimization of waste by applying value stream mapping
in the supply chain of cement industry. Journal of Business and Management, v.9,
n. 3, p.79-84, 2013.
SANTANA, L.C. Medidas Estratégicas de Gestão da Manutenção para
Maximização do Índice de Eficiência Global dos Equipamentos do Setor
Industrial de Expedição na Votorantim Cimentos N/NE. 2008, 114 f. Monografia
(Graduação em Administração), Universidade Federal da Paraíba.
SANTO, A.E. Delineamentos de Metodologia Científica.São Paulo: Edições
Loyola, 1992. 172p.
SANTOS, L.B. A Indústria de Cimento no Brasil: Origens, Consolidação e
Internacionalização. Sociedade&Natureza, vol.23, n.1, p.77-94, 2011.
SELLITTO, et al. Coprocessamento de Cascas de Arroz e Pneus Inservíveis e
Logística reversa na fabricação de cimento. Ambiente & Sociedade, vol. XVI, n. 1,
p.137-158, 2013.

121

SHINDE, D.B.; SHENDE, P.N. Improvement of Plant Layout by using 5S techninqueAn industrial case study. International Journal of Modern Engineering Research,
v.4, n.2, p.141-146, 2014.
SHINGO, S. O Sistema Toyota de Produção: o ponto de vista da engenharia de
produção.Porto Alegre: Bookman, 2007. 291p.
SILVA, L.C. Gestão e Melhoria de Processos: Conceitos, técnicas e
ferramentas. Rio de Janeiro: Brasport, 2015. 139p.
SLACK, et al. Gerenciamento de Operações e de Processos: princípios e
práticas de impacto estratégico. 2ed. Porto Alegre: Bookman, 2013, 566p.
SNIC (Sindicato Nacional da Indústria de Cimento). Disponível em
http://www.snic.org.br/processo.asp, acessado em 02/05/2017.
SOUZA, N.H.; LINDGREN, P. Implementação de um Quadro de Gestão Visual
objetivando melhoria contínua. The 4th International Congress on UniversityIndustry Coorporation, Taubaté, SP, 2012.
TOURKI, T. Implementation of Lean within the cement industry. 2010, 185
f.These (PhD Philosophy), Montfort University.
VERRI, L. A. Gerenciamento pela Qualidade Total na Manutenção
Industrial: Aplicação Prática. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. 144p.
VIANA, F.L.E. Considerações sobre a Indústria de Fabricação de Cimento. Informe
Técnico do ETENE, ano VIII, n.5, p.1-17, 2014.
VIANA, H.R.G. Fatores de Sucesso na Gestão da Manutenção. Rio de Janeiro:
Bookstart, 2016. 100p.
WERKEMA, C. Lean Seis Sigma: Introdução às Ferramentas do Lean
Manufacturing. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 120p.
WOMACK, J. Caminhadas pelo Gemba: Gemba Walks. São Paulo: Lean Institute
Brasil, 2013. 225p.
WOMACK, J.P.; JONES, D.T. A mentalidade enxuta nas empresa: elimine o
desperdício e crie riqueza. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 408p.

122

WOMACK, J.P.; JONES, D.T. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in
Your Corporation. New York: Touchstone, 1996. 350p.
WOMACK, J.P.; JONES, D.T.; ROOS, D. A máquina que mudou o mundo.
Curitiba: Elsevier, 1990. 347p.
YIN, R.K. Estudo de caso: Planejamento e Métodos. 5 ed. Porto Alegre:
Bookman, 2015. 290p.

123

ANEXOS
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ANEXO A - Relatório de Apropriação (Jan 2015 a Dez 2016)
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ANEXO B - Relatório de Apropriação (Abr 2017 a Out 2017)

Relatório de Apropriação
Elemento

Pag.01

Apropriação Abr 2017 a Out 2017
%
X.0010

Retrabalho

3%

X.0009

Espera por Materais

3%

X.0007

Preparação de Ferramentas

2%

X.0006

Limpeza e Organização

3%

X.0008

Aguardando programação de serviço

6%

X.0004

Treinamentos/Motivos internos

2%

X.0005

Greves/Manifestação/Motivos externos

1%

X.0002

Execução de manutenção preventiva

38%

X.0001

Execução de manutenção corretiva

26%

X.0003

Execução de manutenção preditiva/inspeção

16%

Total

100%

