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INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste na aplicação de duas ferramentas do Lean Manufactuing em

uma fábrica de cosméticos situada na cidade de São Paulo. O objetivo geral é propor

melhorias no processo de fabricação através do SMED e do Mapa de Fluxo de Valor, que

são as ferramentas ideias para as melhorias buscadas.

A unidade de análise se trata de uma das maiores multinacionais de cosméticos do

mundo, presente em 150 países, o que torna essas aplicações um grande desafio

considerando o investimento em melhorias de processo que já são realizadas.

A metodologia escolhida foi a de Yin, onde criamos um fluxo metodológico que nos leva

até a conclusão dos seguintes objetivos específicos designados para o trabalho:

• Identificar os principais desperdícios no processo de fabricação;

• Propor melhorias para a eliminação dos desperdícios;

• Diminuir os tempos de setup na fabricação de cosméticos.

MAPA DE FLUXO DE VALOR DO ESTADO ATUAL

Para obtenção do primeiro objetivo específico foi realizado a análise do processo

produtivo de uma linha de produção de bisnagas sendo possível a elaboração do mapa

de fluxo de valor do estado atual.
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Single Minute Exchange of Dies - SMED

A segunda ferramenta Lean aplicada,

criada por Shingo no Japão, foi o SMED,

conhecida também como troca rápida de

ferramentas. Ela tem como principais

objetivos a eliminação de desperdícios,

redução do setup e de lead time. Está

dividida em quatro etapas, são elas:

• Estágio preliminar – listagem das

atividades realizadas durante o processo

de troca.

Ordem Atividade Local Duração
Quem faz 

o 
processo?

1
Desmontar a mangueira que 
liga a cuba até a enchedora

Cuba e 
enchedora

00:00:52 Os dois

2

Desmontagem da bomba Enchedora 00:38:12
Operador 

1
Levar a cuba para o corredor e 

pegar a nova cuba
Corredor 00:01:03

Operador 
2

Buscar o carrinho para colocar 
a bomba

Fábrica 00:06:42
Operador 

2
Separar todo material que 
restou na linha da matéria 

prima anterior

Linha/Corred
or

00:28:27
Operador 

2

*Exemplo de parte da tabela de atividades.

• Primeiro e segundo estágio – separação

de atividades que são realizadas em setup

interno e externo. Em seguida,

transformação de possíveis atividades

realizadas em setup interno para externo.

• Terceiro estágio – análise de todo o

processo para identificação de melhorias.

Melhoria Descrição
Atividades 

impactadas

1 Comprar carrinho para deixar na linha 2.3

2 Comprar bomba reserva Todas

3
Criação de uma instrução de trabalho para a 

desmontagem da bomba
2.1

4
Criação de uma instrução de trabalho para a 

montagem da bomba
19

Atividades para realização antes da troca:

Ordem Atividade Duração

2.2 Levar a cuba para o corredor e pegar a nova cuba 00:01:03

11 Buscar material do próximo lote 00:01:45

Total 0:02:48

Atividades para realização após o término

da troca:

Ordem Atividade Duração

3
Levar a bomba e a mangueira no carrinho para sala de 

lavagem
00:07:44

4
Colocar etiqueta nas caixas que não estiverem 

completas de bisnagas
00:00:46

6 Levar pallet para o corredor 00:00:28

17 Organização e limpeza da linha 00:08:43

Total 0:17:41

• Resultados obtidos

Setup externo Setup interno

00:00:00

02:04:48

00:20:29

01:44:19

00:20:29

00:54:34

No gráfico acima pode-se observar no

primeiro momento que não tinham atividades

de setup externo, com a transformação de

setup interno para externo, houve uma

diminuição de 16%, e por último, com a

aplicação de todas as melhorias foi possível

a redução de 56% no tempo total de troca.
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MAPA DE FLUXO DE VALOR DO ESTADO FUTURO

Após a análise do Mapa de Estado Atual, foi possível a criação do Mapa de Fluxo de

Valor do Estado Futuro, que contempla melhorias com base nos desperdícios

identificados assim como as melhorias atingidas através do SMED.

Sinalização para 
reposição de 

matéria prima 22254
bisnagas

22254
bisnagas

lote diário

DistribuiçãoSuprimentos

PCP

Mapa do Fluxo de Valor - Estado Futuro

Encartuchadora BalançaEnchedora AbastecedorCuba

Tamanho do lote: 22254
Bisnagas por caixa: 6 bisnagas

Tempo por lote: 8 hrs
Takt time: 1,29 bisnagas/seg

TC: 22254 seg
TR: 0 seg
TPT: 8 h
Quantidade de turnos: 1
Disponibilidade: 100%
Disponibilidade: 28800 seg

TC: 22254 seg
TR: 0 seg
TPT: 8 h
Quantidade de turnos: 1
Disponibilidade: 100%
Disponibilidade: 28800 seg

TC: 22254 seg
TR: 3274 seg
TPT: 8 h
Quantidade de turnos: 1
Disponibilidade: 100%
Disponibilidade: 28800 seg

TC: 14836  seg
TR: 0 seg
TPT: 8 h
Quantidade de turnos: 1
Disponibilidade: 100%
Disponibilidade: 28800 seg

Seladora PalletizaçãoEtiquetadora

TC: 28800 seg
TR: 0 seg
TPT: 8 h
Qtd de turnos: 1
Disp.: 100%
Disp.: 28800 seg

28800 seg (8 hrs)

1 

Tempo de processamento 
unitário: 4632 seg

(1h 17 min)

LEAD TIME do lote:

1 segundo

46 segundos

1 segundo 1 segundo 6 segundos 4 segundos
4620 segundos

30 segundos 10 segundos 1 segundo

6 caixas
28436 seg
(7,9 hrs)
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Entre as melhorias propostas através dessa ferramenta, está a diminuição de tamanho do

lote, que foi definido com base na demanda do cliente por turno e possível devido a

redução do tempo de setup proporcionada pela aplicação do SMED, gerando maior

responsividade na produção e flexibilidade da linha, além da redução de turnos de

trabalho necessários para a conclusão do lote.

Outras melhorias propostas foram a automatização do encaixotamento, reduzindo o

tempo de ciclo e diminuindo os custos com mão de obra, e a implementação do fluxo

puxado de produção através de cartões Kanban, evitando a superprodução.


