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APLICAÇÃO DO BENCHMARKING ENXUTO EM UMA 
INDÚSTRIA DE CALÇADOS ESPORTIVOS 
 
RESUMO 

Cada vez mais as empresas buscam adotar práticas enxutas em seus processos 

produtivos, visando aumentar a produtividade, elevar os níveis de qualidade e reduzir 

seus custos por meio da eliminação de desperdícios, obtendo assim uma entrega mais 

ágil e assertiva para seus clientes. Nesse contexto, este trabalho objetiva aplicar o 

Benchmarking Enxuto (BME) em uma indústria de calçados esportivos. O trabalho adota o 

estudo de caso como abordagem metodológica, cujas evidências foram coletadas por 

meio da aplicação de um questionário estruturado, o qual é composto por 37 indicadores 

de Prática e Performance, e aborda as variáveis Demanda, Produto, PCP, e Chão de 

Fábrica. Os resultados mostram que tem muitos pontos a serem melhorados para que a 

empresa possa se colocar no mercado numa melhor posição competitiva, servindo este 

estudo para identificar onde é necessário atuar para que a empresa se torne mais enxuta, 

e para conhecer melhor toda a estrutura da empresa. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Devido muitos países asiáticos, principalmente a China, estarem optando 

pela indústria calçadista para gerar empregos e desenvolver as suas regiões mais pobres, 

as empresas brasileiras desse setor estão tendo que encontrar formas diferentes de 

serem mais competitivas, tanto no mercado nacional quanto global. Para as empresas 

que trabalham com o segmento de Private Label de grandes marcas esportivas esse 

desafio é ainda maior, pois geralmente estas marcas produzem em todos os continentes, 

buscando preço e agilidade.  

Atualmente, a produção de calçados na China é de 10,6 bilhões de pares, 

dos quais 8,3 bilhões são exportados, tanto para o Brasil quanto para outros países, de 

acordo com números divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 

(ABICALÇADOS, 2015). Desde a década de 70 que no Brasil a produção de calçados tem 

contribuído de forma muito significativa para a economia do país e agregação de emprego 

e renda para as famílias, sendo que trabalhos já publicados do BNDES mostram esta 

importante contribuição do segmento calçadista para a economia (GUIDOLIN, COSTA; 

ROCHA, 2010). 

Uma ferramenta que vem sendo utilizada, e pretende tornar as empresas 

mais competitivas é o Benchmarking Enxuto (BME), sendo o benchmarking o processo de 

comparação de seu próprio desempenho ou método com outras operações compatíveis 

(SLACK et. al., 2008), e estando essa ferramenta voltada para a geração de um 

diagnóstico em relação a quanto a manufatura de uma determinada empresa está enxuta. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é aplicar o Benchmarking Enxuto 

(BME) em uma indústria de calçados esportivos. O trabalho pretende responder à questão 

de quão desenvolvida está a manufatura enxuta na empresa objeto de análise. O trabalho 

foi conduzido em uma indústria de calçados esportivos, devido à necessidade da mesma 

em estruturar sua operação de forma a atender seus indicadores de desempenho, e do 

setor calçadista estar em constante desenvolvimento e ser de fundamental importância na 

movimentação da economia brasileira, precisando aumentar seu espaço no mercado 

global, pois em 2014 o Brasil participou nas exportações globais de calçados com apenas 

U$$ 1 bilhão dos mais de U$$ 188 bilhões comercializados, colocando o país como o 3º 

maior produtor de chinelos do mundo e o 18º quando se fala em sapatos de couro 

(ABICALÇADOS, 2015). 
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O trabalho adota o estudo de caso como abordagem metodológica. Para a 

coleta dos dados, foi utilizado um questionário estruturado, o qual é composto por 37 

indicadores de Prática e Performance, e aborda as variáveis Demanda, Produto, PCP, e 

Chão de Fábrica, o qual será detalhado mais à frente. Para cumprir seus objetivos, o 

trabalho primeiramente estabelece o referencial teórico, seguido pelos procedimentos 

metodológicos adotados, resultados empíricos e, finalmente, suas conclusões. 

 
2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Manufatura enxuta 
 

O Lean Manufacturing (Manufatura Enxuta) pode ser considerado um 

sistema de gestão e operação da produção fundamentado numa filosofia de manufatura 

própria de racionalização das operações, instrumentado por um conjunto de ferramentas 

e técnicas que fornecem condições operacionais para suportar tal filosofia (SLACK et al., 

2006).De acordo com Dennis (2008) a manufatura enxuta representa fazer mais com 

menos (menos tempo, menos espaço, menos esforço humano, menos maquinário, menos 

material), e ao mesmo tempo, dar aos clientes o que eles querem. 

O novo ambiente competitivo, que requer uma ampla capacidade de 

adaptação e rápida resposta por parte das empresas, caracteriza uma nova Era, a qual 

pode ser definida como a “Era da Manufatura Enxuta”, sendo esta sustentada por um 

conjunto de premissas básicas que permitem atingir altos níveis de serviço ao cliente, tais 

como: processos interfuncionais, parcerias entre fornecedores e clientes, colaboradores 

com polivalência, constante inovação de produtos, produção flexível focada nos clientes e 

ênfase em alto desempenho simultâneo nos diferentes critérios competitivos (LUCERO, 

2006). 

A manufatura enxuta busca a melhoria contínua, por meio da eliminação de 

desperdícios. Ohno (1988) e Shingo (1996) identificaram e classificaram esses 

desperdícios em sete categorias, conforme seguem:   

i) Desperdício de superprodução – produzir mais que o necessário ou produzir 

antecipadamente à demanda;  

ii) Desperdício de espera – tempos perdidos em filas de espera pela liberação de 

equipamentos e operadores;  

iii) Desperdício de transporte – movimentação de materiais dentro da fábrica não agrega 

nenhum valor ao produto e deve ser reduzida ao mínimo;  



Dilamar Luis Da Costa, Mauricio Johnny Loos 

Pág. 4 – FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jun. 2016 ISSN 1679-723X 

iv) Desperdício de processamento – processamento de mais peças que o necessário, 

para compensar prováveis problemas de qualidade; 

v) Desperdício de movimento – excesso de movimentos nas operações executadas 

pelos operadores nos postos de trabalho e recursos produtivos da fábrica; 

vi) Desperdício de produção de produtos defeituosos – produção de produtos defeituosos 

significa desperdiçar material, disponibilidade de mão de obra, disponibilidade de 

equipamentos, movimentação, armazenagem e inspeção de produtos defeituosos; e  

vii) Desperdício de estoque – estoques representam desperdício de investimentos e de 

espaço de armazenagem e movimentação. 

 

Todo processo de implantação das ferramentas e conceitos da Manufatura 

Enxuta nas empresas passa necessariamente por um levantamento inicial da situação 

específica encontrada naquele momento, conhecido como o desenho do estado atual. 

Somente após este diagnóstico se pode passar para o equacionamento de uma forma 

ajustada para preparação e implementação das práticas e teorias cabíveis, a fim de se 

atingir um estado futuro desejado (ROTHER; SHOOK, 1999). 

O sucesso da utilização do Lean Manufacturing é devido às inúmeras 

vantagens que ele proporciona, conforme elencadas por Ferreira (2004): 

a) custos: dados os preços já pagos pelos equipamentos, materiais e mão de obra, a 

Manufatura Enxuta busca que o custo desses fatores seja reduzido ao essencialmente 

necessário; 

b) qualidade: o projeto do sistema evita que os defeitos fluam ao longo do processo, 

sendo os trabalhadores treinados para identificar os defeitos e encontrar métodos de 

solucioná-los e de evitá-los; 

c) flexibilidade: como há redução nos tempos envolvidos no processo, a flexibilidade 

ocorre em relação às variações do mix de produtos;  

d) velocidade: a flexibilidade, o baixo nível de estoques e a redução dos tempos permitem 

que o ciclo de produção seja curto e que o fluxo seja veloz. A prática de diferenciar os 

produtos na montagem final, a partir de componentes padronizados, permite entregar os 

produtos com prazos mais curtos; e  

e) confiabilidade: a confiabilidade das entregas é aumentada por meio da ênfase na 

manutenção preventiva e da flexibilidade dos trabalhadores. As regras do kanban e o 

gerenciamento visual permitem identificar rapidamente os problemas que poderiam 

comprometer a confiabilidade.   
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Ferro (2008) afirma que, ao utilizar os conceitos Lean, as empresas podem 

adiar ou reduzir os investimentos em um primeiro momento. Com isso, haverá um 

substancial aumento da produtividade para as empresas e para a economia como um 

todo, no médio e no longo prazos, o que garantirá uma efetiva retomada do crescimento 

econômico e aumento do emprego em bases muito mais sólidas e sustentáveis. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os temas envolvendo o Lean ou Manufatura Enxuta estão sendo cada vez 

mais abordados na literatura, e não apenas nas áreas da manufatura/produção, mas 

também nas áreas de serviços, contábil, suprimentos, dentre várias outras. O presente 

trabalho tem como propósito aplicar o Benchmarking Enxuto (BME) em uma indústria de 

calçados esportivos, sob o ponto de vista empírico, confrontando os resultados de campo 

com a teoria vigente.  

Nesse contexto, este trabalho utiliza como abordagem metodológica o 

estudo de caso, que conforme Yin (2001) é um estudo de caráter empírico que investiga 

um fenômeno atual no contexto da vida real, geralmente considerando que as fronteiras 

entre o fenômeno e o contexto onde se insere não são claramente definidas. 

A seleção do objeto de análise (empresa) ocorreu devido à necessidade da 

mesma em estruturar sua operação de forma a atender seus indicadores de desempenho, 

e pela fundamental importância do setor na economia brasileira, tendo assim um cenário 

propício para o desenvolvimento de um estudo de caso com aplicação de ferramentas 

estruturadas, nesse caso, o BME. A empresa, a qual é do setor de calçados, foi fundada 

em 1946, e atua com marcas próprias e terceirizadas de esportivos e marcas de calçados 

femininos. Ela possui a segunda maior rede de varejo do segmento de calçados e 

acessórios, com 360 lojas no Brasil e exterior. Atualmente atua com sete unidades fabris, 

sendo cinco delas no Brasil e duas no exterior (Argentina e República Dominicana). Sua 

produção diária é de 65.000 pares e conta com 18.000 colaboradores, sendo o 

faturamento bruto anual de aproximadamente R$ 3 bilhões. 

Para a coleta de dados utilizou-se de um questionário estruturado, o qual foi 

aplicado ao Gerente de Produção da Unidade Fabril, sendo essa ferramenta mais 

detalhada a seguir. 
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3.1 Definição e Origem do Benchmarking Enxuto (BME) 

 

O Laboratório de Simulação de Sistemas de Produção (LSSP), pertencente 

ao Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade Federal de 

Santa Catarina, vêm atualmente desenvolvendo uma linha de pesquisa centrada no 

estudo da disseminação das práticas da ME (Manufatura Enxuta) na indústria nacional, 

subsidiada pela aplicação da ferramenta de Benchmarking como método de diagnóstico e 

introdução da ME nas empresas, ferramenta identificada atualmente como Benchmarking 

Enxuto (BME). 

Esta linha de pesquisa do LSSP tem sua origem no trabalho sobre 

excelência na gestão da produção industrial Brasileira desenvolvido por Seibel (2004) em 

sua tese de Doutorado, onde foi aplicada uma ferramenta de Benchmarking, chamada de 

Made in Brazil (MIB) baseado no modelo Made in Europe (MIE) desenvolvido na 

Inglaterra pela IBM e pela London Business School. A partir deste ponto, o LSSP passou 

a identificar a ferramenta de benchmarking desenvolvida no trabalho de Andrade (2006) 

como Benchmarking Enxuto (BME) e a expandir seu banco de dados para diversos ramos 

das indústrias (Silva, et al, 2008).  

 O LSSP define como manufatura enxuta (ME) uma estratégia de produção 

baseada em um conjunto de práticas, oriundas do Sistema Toyota de Produção, cujo 

objetivo é melhorar continuamente o sistema produtivo por meio da eliminação dos 

desperdícios de todas as atividades que não agregam valor para os clientes. Uma dessas 

práticas é o nivelamento da produção.    

O método BME está estruturado em 3 etapas distintas. Uma etapa inicial de 

preparação onde se forma um Grupo de implantação da Manufatura Enxuta (GIME) e se 

criam as condições básicas para iniciar o trabalho. Uma etapa de investigação onde são 

medidos 37 indicadores de práticas e de performances relacionadas com a ME. E uma 

etapa de interpretação onde há o tratamento dos dados da apresentação para a 

discussão do diagnóstico. 

O processo de investigação se dá pela aplicação de um instrumento de 

coleta de dados. O objetivo deste questionário é proceder a medição e coleta dos itens 

relacionados às variáveis de pesquisa do benchmarking enxuto, divididos em Demanda, 

Produto, PCP, e Chão de Fábrica. De acordo com o formato adotado para o método, os 

indicadores a serem medidos dentro de cada uma das variáveis estão divididos entre 

indicadores de práticas gerenciais e operacionais e indicadores de performances obtidas, 

conforme mostra a Figura 1. Os indicadores também são classificados como gerais ou 

específicos, sendo indicadores gerais aqueles relacionados à organização como um todo, 

independente da etapa produtiva, ou fábrica, em avaliação; e os indicadores específicos 

são aqueles que variarão de acordo com o grau de desenvolvimento para cada etapa 

produtiva específica. 
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Figura 1: Variáveis de Pesquisa do BME. 

 
Fonte: Adaptado de Andrade (2006). 

 
O questionário trabalha com um sistema de pontuação que varia de 1 a 5, 

descrevendo três situações, para cada item a ser medido, sendo as notas 2 ou 4 
referentes às posições intermediárias de avaliação do item. As explicações das notas são:  

• Nota 1 - equivale a um nível básico de prática ou performance; 

• Nota 3 - equivale a um nível intermediário de prática ou performance;  

• Nota 5 – equivale a excelência de prática ou performance. 
 

Uma vez apuradas as notas do desempenho para cada um dos indicadores 
das quatro variáveis da pesquisa propostas, pode-se passar para a consolidação dos 
resultados. Estes indicadores são resumidos em um índice parcial de prática (PR) e em 
um índice parcial de performance (PR) para cada uma das variáveis da pesquisa. Por 
exemplo, na variável de pesquisa de demanda, o índice parcial de prática é representado 
pelo código PR_DEM. 

O objetivo desta etapa do método proposto é apresentar os resultados dos 
índices coletados para cada uma das etapas produtivas presentes na empresa, como 
subsídio gráfico para a discussão em relação à adoção das práticas implantadas e das 
performances obtidas no processo de busca da ME. Para tanto, são usados três tipos 
básicos de gráficos: o de práticas versus performances, o de radar e o de barras. 

Os dados, predominantemente de caráter qualitativo, foram interpretados, 
buscando divergência e convergência, confrontando a teoria vigente com as informações 
práticas coletadas na empresa, através do qual o caso foi construído, conforme relatado a 
seguir. 

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
4.1 Análise das notas resultantes da aplicação do questionário 
 

Após a consolidação dos resultados obtidos com a aplicação do 
questionário, o qual encontra-se detalhado no “Apêndice A”, a indústria de calçados 
esportivos pesquisada apresentou-se com um Benchmarking Enxuto tendo 
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desenvolvimento de 52% em práticas e 62% em performances, conforme mostra a Figura 
2. Com isso, ela ficou alocada no quadrante III, o qual demonstra menor desenvolvimento 
em práticas do que em performances. Um dos fatores que justifica isso, refere-se ao fato 
de se ter um bom desempenho no que se refere aos processos, sendo decorrente de 
bastante esforço interno.  

 
Figura 2: Gráfico de Práticas versus Performances. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Quando se estratifica as notas globais de prática e performance da empresa 
pesquisada, tem-se a abertura das mesmas para cada uma das quatro variáveis, 
conforme pode-se notar no Gráfico 1 e Tabela 1.  

 
Gráfico 1: Gráfico Radar com as Variáveis. 

 

 
Fonte: Os autores. 
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Por meio do gráfico radar apresentado na Figura 3, representa-se o 
resultado da empresa em estudo, posicionando a etapa produtiva em relação aos padrões 
de excelência propostos neste método para a ME. O gráfico possui oito eixos que 
representam os índices de práticas e performances em cada uma das variáveis da 
pesquisa estudada, e nele tem-se o valor mínimo de 60% (linha vermelha como um marco 
de desempenho mínimo necessário que viabilize a utilização de ferramentas e conceitos 
da ME no ambiente empresarial). 

 

Tabela 1 – Síntese dos resultados das práticas e performances das dimensões do ME 

 
Fonte: Os autores 
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Como resultados das variáveis, a empresa pesquisada apresentou: 

• Variável Demanda: 20% de prática e 60% de performance; 

• Variável Produto: 70% de prática e 60% de performance; 

• Variável PCP: 20% de prática e 60% de performance; e 

• Variável Chão de Fábrica: 20% de prática e 60% de performance. 

 

Corroborando com estes resultados, Shah e Ward (2003) apontam que a 

avaliação da manufatura enxuta está necessariamente ligada às práticas que descrevem 

o nível de performance. Assim estes dados revelam que existe uma lacuna entre a 

empresa mais enxuta do mundo (Toyota) e a indústria aqui analisada. Diferença que 

reflete a falta de práticas enxutas nesta indústria ao referencial que adota o sistema de 

manufatura enxuta há décadas. 

Visando se estratificar ainda mais cada uma das variáveis, a seguir as 

mesmas serão analisadas no nível de indicadores, por meio da utilização de gráfico de 

barras. 

 

4.2 Análise da variável demanda 
 

Em relação à variável Demanda, a qual apresentou 20% de prática e 60% de 

performance, as principais considerações referentes aos resultados apresentados no 

Gráfico 2, são: 

• A empresa é condicionada ao seu maior cliente que responde por 90% de sua 

capacidade, embora este mantém uma reserva de capacidade. No entanto, a previsão 

de demanda é 60% realizada, não tendo excesso de produção (DEM-04). 

Gráfico 2: Variável Demanda. 

 
Fonte: Os autores. 
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• A empresa tem e usa eventualmente um software de gestão ABC de demanda (DEM-

02), mas o seu grau de concentração (DEM-05) é médio, considerando que tem em 

menos de 30% dos itens, mais de 50% da demanda concentrada. A empresa tem mais 

de 50% dos itens com frequência de vendas mensal (DEM-06). 

• Não há um modelo formal de previsão da demanda (DEM-01) e utiliza apenas a 

experiência do pessoal de vendas para a previsão dos principais itens vendidos, tendo 

um erro médio entre 20% e 30% da demanda prevista. 

•  A empresa não tem um modelo formal de comunicação com seu principal cliente 

(DEM-03), embora tenha mais de 50% da demanda confirmada (DEM-07) antes de 

disparar a produção. O PCP da empresa tem acesso à informação de previsão de 

demanda confirmada ou à demanda confirmada superior ao prazo da entrega 

prometido (DEM-08).   

 

4.3 Análise da variável produto 
 

Em relação à variável Produto, a qual apresentou 70% de prática e 60% de 

performance, as principais considerações referentes aos resultados apresentados no 

Gráfico 3, são: 

• Os dados indicam que não há um processo formal de desenvolvimento de produto em 

grupo, ou seja, engenharia simultânea (PRO-01). O processo de produção fica restrito 

aos responsáveis das vendas e criação, baseada na demanda do mercado. No 

entanto a empresa apresenta menos de 0,1% de defeitos internos (PRO-05), ou seja, 

menos de 1000 pares por milhão em média. 

 
Gráfico 3: Variável Produto. 

 
Fonte: Os autores. 
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• A empresa, durante o processo de produção de desenvolvimento de novos produtos, 

não utiliza a aplicação de parâmetros de projetos (PRO-02). A relação média em 

relação às famílias e o número de itens dentro destas famílias é de 16, gerando-se 

grau de variedade não tão elevado (PRO-06). 

• A empresa tem calendário de desenvolvimento de novos produtos (PRO-03) pré-

estabelecido, sendo que o investimento em novos produtos é feito por solicitação do 

cliente. O ciclo de vida dos produtos (PRO-07) é considerado longo, visto que há 

produtos com nove anos de vendas no mercado. 

• No que se refere à negociação de pedidos especiais (PRO-04), a indústria só aceita 

estes pedidos em relação a prazos e quantidades e, portanto, não modifica os 

parâmetros do projeto dos produtos. Quanto à obsolescência do estoque (PRO-08), o 

percentual de sobra é superior a 20% ao final do portfólio dos Produtos. 

 

4.4 Análise da variável PCP 

 

Em relação à variável PCP, a qual apresentou 20% de prática e 60% de 

performance, as principais considerações referentes aos resultados apresentados no 

Gráfico 4, são: 

• A indústria tem e usa mensalmente um sistema, com software de apoio, para o 

planejamento-mestre da produção (PCP-01), mesmo que ela trabalhe com a carteira 

de pedidos já com vendas para os próximos seis meses. Já o ciclo de planejamento e 

programação da produção (PCP-06) é de frequência quinzenal, com revisões diárias. 

• Não há um sistema de MRP para cálculo de necessidade de materiais (PCP-02) 

integrado com controles fragmentados via planilhas de cálculos, embora o cálculo de 

necessidades de materiais seja via programação da produção, mensalmente. Quanto 

ao percentual de pontualidade (PCP-07), o atendimento é de mais de 90% das ordens 

dentro do prazo inicial estipulado. 
 

Gráfico 4: Variável PCP. 

 
Fonte: Os autores. 
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• A empresa possui um sistema de planejamento de capacidade (PCP-03) sem conexão 

com o plano mestre de produção, mas tem um lead time produtivo médio 30 vezes maior que 

o lead time padrão da engenharia, afetando o percentual de agregação de valor (PCP-08), 

considerando que o processo produtivo é simples e rápido. A empresa possui uma base de 

apoio do PCP central dentro dos setores específicos, ou seja, PCP setorial (PCP-04), mas as 

comunicações são periódicas, devendo-se considerar que a indústria é de grande porte. 

• Quanto ao giro de estoques (PCP-09), a empresa tem estoques com giro médio 

trimestral, ou seja, rodam a cada três meses ou mais. No que se refere ao sistema 

integrado de programação (PCP-05), a indústria não possui um sistema de PCP para 

gerenciar os fluxos puxados, o que mostra que a indústria não utiliza produção puxada. 

Em relação ao percentual de horas extras (PCP-10), a empresa utiliza, em média, menos 

de 5% de horas extras não planejadas para cumprir os prazos de entregas previstos. 

 

4.5 Análise da Variável Chão de Fábrica 

 

Em relação à variável Chão de Fábrica, a qual apresentou 20% de prática e 

60% de performance, as principais considerações referentes aos resultados apresentados 

no Gráfico 5, são: 

• Quanto à flexibilidade de volume (CDF-01), a empresa tem equipamentos diversos e de 

grande e médio porte, embora permite trabalhar com pequenos lotes. Na prática de 

nivelamento (CDF-07), a empresa tem produção parcialmente nivelada à demanda, 

apresentando fator de nivelamento entre 1,3 e 1,5. 

• Na empresa tem apenas um setor que exige troca rápida de ferramentas (CDF-02), e 

tem tido diminuição progressiva nos tempos de setup devido à boa preparação para troca 

de ferramentas, pois a empresa tem um grupo formal que realiza, eventualmente, a 

análise crítica da preparação de máquina. Também tem tempo de setup (CDF-08) 

superior a 30% do tempo produtivo deste setor. 
 

Gráfico 5: Variável Chão de Fábrica. 

 
Fonte: Os autores. 
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• Quanto à focalização da produção (CDF-03), a empresa tem mais 50% da capacidade 

instalada focalizada para famílias específicas de itens. Quanto ao índice de produtividade 

(CDF-09), a empresa apresenta produtividade real inferior à projetada. A empresa exerce 

a manutenção preventiva, mas carece de um programa mais amplo de manutenção 

produtiva total (CDF-04), e eventualmente ocorre interrupção por quebra de equipamento 

ou falta de energia, levando a um baixo índice de paradas não programadas (CDF-10). 

• A empresa tem programa de polivalência (CDF-05), embora este programa não está 

disseminado em toda a empresa ainda, e está empregando parcialmente a capacitação 

técnica dos operadores.  A empresa utiliza o conceito de rotinas de operações padrão 

(ROP) balanceadas ao TC (tempo de ciclo), com operadores polivalentes, tanto em linhas 

de montagem como em células de fabricação, e atualiza e disponibiliza no chão de 

fábrica, as folhas de ROP junto aos postos de trabalho (CDF-06), obtendo uma taxa de 

polivalência (CDF-11) inferior a 20%. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

O estudo utilizando o Benchmarking Enxuto foi bastante útil para 

investigação do sistema produtivo e identificação dos pontos fortes e potenciais de 

melhoria da empresa, podendo-se assim priorizar as ações para a obtenção de resultados 

mais eficazes. Isso é ainda mais enfatizado, pelo fato de a empresa ter obtido um índice 

de prática abaixo do índice de performance, mostrando maior necessidade de implantar 

as práticas enxutas adequadas. 

Um dos motivos atuais pelo qual a empresa não está mais desenvolvida em 

práticas enxutas é ligado à variável demanda, pois devido ao fato dela ter uma 

concentração muito alta com um único cliente, tendo carteira de pedidos “garantida” e alta 

concentração em poucos produtos, deixa-se muitas vezes de buscar modos diferentes de 

se executar determinados processos. 

De uma forma geral, os resultados indicam que com todas as possibilidades 

de melhorias, é possível tornar esta unidade fabril muito mais competitiva, por meio da 

adoção de pensamentos e práticas mais enxutas, e assim podendo fazer seus 

indicadores atingirem níveis de alta performance.    
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