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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo identificar os sete tipos de perdas classificados pelo Sistema 

Toyota de Produção (STP) em uma casa de caldos, localizada no sudeste do Pará. Para tal, 

utilizam-se os princípios da lógica de perdas do STP bem como, o estudo bibliográfico de 

autores sobre a temática. Posteriormente fizemos a abordagem in loco, através de observações 

com levantamento de informações e aplicação de questionários, de modo a não somente 

identificar as perdas do STP, como também, propor alternativas para a minimização das 

perdas e custos nas organizações produtivas. 
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INTRODUÇÃO 

O Sistema Toyota de Produção (STP) teve início entre 1948 e 1975, foi desenvolvido 

pela Toyota ao observar que o problema central do modelo Fordista era o desperdício de 

produtos, a partir desta observação foram criados princípios fundamentais para a criação do 

modelo Toyota de produção. Com o intuito de aumentar a produtividade e a eficiência, o 

primeiro passo na busca consiste na identificação dos tipos de perdas presentes no sistema em 

estudo (LIKER, 2005), de evitar as principais 07 perdas da produção: superprodução 

(produzir mais do que se possa vender ou produzir antecipadamente estragando o produto), 

espera (o tempo que o produto leva para a próxima etapa do processo produtivo), inventario 

(produtos e materiais que não estão em processo), movimentação (movimento desnecessário 

realizado pelos trabalhadores), transporte (movimentação dos produtos de um local para o 

outros), processamento (adição de etapas de processo ou nível de qualidade desnecessário), 

produtos defeituosos (produtos que foram processados mas não podem ser vendidos). 
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O Estudo refere-se à pesquisa exploratória de caráter qualitativa, “a interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não 

requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta 

de dados e o pesquisador é o instrumento – chave” (LAKATOS et al, 1986), e descritiva. O 

processo e seu significado são principais nesta abordagem. Deste modo a pesquisa propõe 

primeiramente por revisão bibliográfica sobre o Sistema Toyota de Produção (STP) e sobre os 

autores Shingo e Ohno a fim de entender como se dá os métodos de identificação das perdas, 

segundo Ghinato (1996), a identificação das perdas no processo produtivo exige um estudo 

detalhado da rede de processos e operações que compõem a estrutura da produção. Ou seja, é 

feito um estudo das perdas teoricamente, e posteriormente o estudo investigativo in loco, a 

fim de identificar quais as 07 perdas mostradas por Shingo e Ohno presentes em uma 

empresa. 

O processo investigativo é parte da última etapa, por meio da aplicação de 

questionário e observações, realizada em uma microempresa do setor alimentício, que 

trabalha com fabricação de caldos, situada na região sudeste do Pará, no interior do estado, 

município de Marabá é composta por 06 funcionários contratados. Sabemos da importância e 

autonomia da microempresa, desta forma este estudo tem como objetivo fazer uma 

explanação sobre as 07 perdas que os pesquisadores do STP consideraram, a fim de 

diagnosticar as perdas presentes na microempresa, e os desperdícios no processo da produção 

dos caldos. 

 

ANÁLISE TEÓRICA  

Fez necessário aprofundarmos teoricamente sobre a temática, deste modo nesse 

primeiro momento será apresentada a análise bibliográfica que orientou a pesquisa. 

Vislumbrando na descrição do Sistema Toyota, suas sete perdas, fluxograma e melhoria de 

processos para a redução de perdas. 

 

 SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO (STP) 

O STP foi uma inovação no sistema na época de sua criação (em meados dos anos de 

1948 e 1975), ao contrário do sistema Fordismo sistema vigente na época, caracterizava-se 

por produzir em padrões e grande quantidade, mas tinha como problema o desperdício de 

produtos, não sendo eficaz nas produções. O STP era a solução para tais desperdícios na 

produção, pois, a redução de custos era uma solução baseada na análise das perdas a fim de 
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eliminá-las absolutamente e garantir um processo de produção rápido, acessível e eficaz, 

produzindo produtos com mais variedades, em menor quantidade e custos, com baixa 

demanda. 

Nos dias atuais o sistema não se desvincula de seus objetivos iniciais, um sistema com 

princípios para a melhoria do processo produtivo, incidindo na eliminação de fatores que 

prejudicam o sucesso da produção, é de grande valia para o mercado produtivo que prima por 

tempo. Essa logica de sistema pode ser adotada por variados processos e serviços, 

principalmente aqueles que necessitam de processos rápidos e flexíveis, proporcionando ao 

cliente a satisfação no atendimento no momento desejado, com qualidade e um custo 

interessante (LIKER, 2005). Podemos considerar que o STP é uma maneira superior do ser 

humano produzir bens, proporcionando um trabalho mais desafiador e gratificante para 

empregados de todos os níveis da empresa. 

A base do STP é a eliminação do desperdício na produção e tem como pilares de 

sustentação o Justin Time (JIT). O JIT significa que, em um processo de fluxo, as partes 

corretas necessárias à montagem alcançam a linha de montagem no momento necessário e na 

quantidade necessária. A produção Just in Time é uma filosofia unificada que exige uma 

reorganização total das atividades operacionais com o objetivo de minimizar atividades sem 

“valor adicionado”, alinhando as operações e balanceando com a demanda, bem como, a 

redução do tempo de espera e a melhoria contínua (GHINATO, 1996).   

Se por um lado o STP preocupa-se em eliminar tudo aquilo que não agrega valor ao 

produto, por outro lado há que se concentrar também no esforço de melhoria do uso 

de máquinas, do desempenho de linhas de produção e dos operários. Por essa razão, 

automação (automação com toque humano) é considerando o outro pilar do STP 

(SLACK et al. 2002, p. 487). 

 

AS SETE PERDAS NOS SISTEMAS PRODUTIVOS 

Analisamos exclusivamente as perdas, segundo Antunes et al. (2008) e Bornia (2002), 

perdas são conceituadas como operações ou movimentos desnecessários que produzem custos 

e não agregam valor, assim, devem ser eliminados do sistema. 

“A Toyota identificou sete tipos de desperdício, os quais acredita-se serem aplicáveis 

em vários tipos de operações diferentes tanto de serviço como de manufatura -e que formam a 

base da filosofia Just in time.” (SLACK, 2002, p. 488). 

De acordo com Slack (2002), os princípios de perdas no processo de produção podem 

ser definidos em sete:  
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1) Perdas por superprodução: O desperdício ocorre da falta de sincronização entre demanda 

e produção, sendo produzido mais do que é necessário para o próximo processo de produção.   

2) Perdas por tempo de espera: é um desperdício que está relacionado ao tempo de 

eficiência de máquina e da mão-de-obra, sendo que esses tempos podem ser desperdiçados 

quando há interrupção do fluxo de trabalho de duas maneiras: 

a) Espera da máquina, quando o lote espera para ser processado enquanto a máquina processa 

outros lotes; 

 b) Espera do lote, quando a máquina ou o operador aguardam o lote enquanto está sendo 

processado em outra máquina. 

3) Perdas por transporte: Movimentações desnecessárias de materiais na fábrica devem ser 

eliminadas do processo por não agregar valor ao produto. A melhoria no layout da fábrica é 

uma solução para a eliminação desse tipo de perda.  

4)  Perdas no processo: Fontes de desperdício podem ser encontradas no próprio processo, 

estas fontes devem ser eliminadas, pois estas produz um custo e não agregam valor ao 

produto.  A identificação dessas fontes pode ser feita analisando o processo.   

5) Perdas no estoque: Todo o estoque deve tornar-se um alvo para a eliminação, pois esse 

tipo de perda gera desperdício de investimentos e espaços. A redução de estoque deve ser 

feita através da eliminação de sua causa geradora.  

6) Perdas por movimentação: Essas perdas ocorrem pelos movimentos sem necessidade do 

operador durante um processo. A simplificação do trabalho é uma das soluções para a redução 

do desperdício de movimentação.   

7) Perdas por produtos defeituosos: O desperdício de qualidade gera outros desperdícios 

tais como: desperdício de mão-de-obra, desperdício de materiais, desperdício de 

equipamentos, entre outros. Defeitos ocorrem quando são produzidos produtos que não 

atendem os requisitos descritos no projeto. Uma das formas de eliminar esse desperdício é 

sendo feito inspeções nos sistemas de fabricação. 

 

MELHORIA NOS PROCESSOS PARA REDUÇÃO DAS PERDAS 

Só no Brasil, 26,3 milhões de toneladas de alimentos têm o lixo como destino. 

Sendo que sua maior perda (45%) está no ramo de hortifrútis. Um terço dos alimentos 

produzidos no mundo é desperdiçado a cada ano – junto com toda a energia, mão de obra, 

água e produtos químicos envolvidos em sua produção e descarte (FAO 2013). 
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Inicialmente, é necessário selecionar quais processos serão analisados. É importante 

usar métodos adequados a definição das ineficiências dos processos, bem como na exposição 

de resultados e na obtenção de melhorias. Posteriormente, são identificados os processos 

críticos e estes são eliminados através da implantação de ações de melhoria. A análise e 

melhoria nos processos são cruciais para o fortalecimento e o desenvolvimento de uma 

organização, conduzindo-a ao caminho da excelência gerencial. Filtrar os processos críticos 

permite que todos na empresa se mantenham focados naquilo que é verdadeiramente 

importante para sobrevivência da organização (CARVALHO et al., 2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

Neste momento da pesquisa, inicia-se a análise em campo realizada em uma 

microempresa do setor alimentício na fabricação de caldos, composta por 06 funcionários 

contratados. Fez necessário saber os primeiros procedimentos da fabricação dos caldos, o 

processo de higienização dos alimentos.  

O primeiro procedimento para a fabricação dos caldos é higienização dos alimentos, a 

limpeza das carnes, verduras e legumes com rigidez para que não haja contaminação dos 

alimentos servidos. Em seguida, as carnes são temperadas, há pelo menos uma hora para que 

o tempero fixe. Enquanto isso acontece o preparo do creme de mandioca que é a base para a 

consistência do caldo. A preparação dos caldos é realizada em duas etapas, as carnes são 

colocadas na pressão no fogão de seis bocas, posteriormente desfiadas e misturadas ao creme 

de mandioca. 

São produzidos oito sabores: frango, mocotó, camarão, carne de sol, feijão, legumes, 

ovo e peixe, sendo 4 sabores em um momento e mais 4 em outro momento. Com isso, 

identificamos que além do tempo de preparo ser de aproximadamente 2 horas, a cozinha para 

a preparação não contem espaço e nem equipamentos adequados que proporcionem eficiência 

na produção dos caldos.  

 

DIAGNÓSTICO DAS PERDAS 

Fizemos uma sistematização das atividades realizadas na produção dos caldos, como 

mostra quadro abaixo. 
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Quadro 02: Identificação das atividades existentes no processo 

Tempo      Descrição das atividades 

30 min X X    Limpeza dos Alimentos 

35 min X X X  X Cozimento da mandioca  

45 min X X X   Cozimento do creme com os temperos  

    X  Quantidade de Caldos 

10 min  X    Revisão caldos quanto à qualidade 

  X  X X Sobras de materiais e caldos 

8 min X   X  Transporte para o Buffet 

25 min   X X  Organização do layout da cozinha 

Fonte: Autor, 2016. 

Por conseguinte, foi observado que os principais passos para o processamento dos 

caldos são: Operação, inspeção, espera transporte e estoque. Seguindo o quadro. 

Quadro 03: Totalização de passos existentes no processo 

Fonte: Autor, 2016. 

Identificamos algumas das sete perdas segundo o Sistema Toyota de Produção que 

ocorre no processo de preparação dos caldos, e entre essas perdas definimos juntamente com a 

equipe de funcionários a prioridade das perdas, na tentativa de modificar de imediato as que 

mais pervertem o processo de produção dos caldos. A primeira perda é referente aos materiais 

quanto à quantidade de produtos e sobras, pois segundo os funcionários não se tem certeza da 

demanda de materiais e produtos na produção, ocasionando desperdício de materiais, e o lead 

time no processamento dos caldos, a desorganização da cozinha, limpeza de alimentos e 

Passos Quantidade 

 Operação 04 

 Inspeção 05  

 Espera 03 

 Transporte 04 

 Estoque 02 

Total 18 

Tempo Total 2 h 33 min (APROX) 



VII Semana Acadêmica da UEPA Marabá 
Ambiente, Saúde e Sustentabilidade na Amazônia Oriental: desafios e perspectivas. 

28 a 30 de Setembro/2016 

 

inspeção de qualidade acarreta em perdas nas operações, como demostrado no quadro, as 

atividades e perdas priorizadas. 

Quadro 04: Atividades e perdas priorizadas 

ATIVIDADES PERDAS S.T.P POR 

Limpeza dos Alimentos Produtos defeituosos e Processamento 

em si. 

Quantidade de Caldos Superprodução, Estoque e 

Processamento em si. 

Revisar caldos quanto a qualidade Processamento defeituosos. 

Sobras de materiais e caldos Estoque e Processamento em si. 

Escolha do sabor a partir da base do creme de 

mandioca 

Superprodução e Processamento em si. 

Organização do layout da cozinha Transporte, movimento, Processamento 

em si e Espera. 
Fonte: Autor, 2016. 

Na análise do processo podem-se perceber alguns fatores responsáveis pelo insucesso 

da produção compatíveis às grandes perdas apontadas pelo STP. Conforme Shingo (1996), a 

eliminação das perdas por superprodução é o primeiro objetivo das melhorias no STP. Foi 

observado que os donos da empresa não tinham controle da produção do sabor de cada caldo, 

sendo ela baseando pela previsão da demanda de clientes, quanto à escolha dos sabores, pelos 

dias da semana, isso gerando uma superprodução de alguns tipos de caldo, que 

consequentemente eram desperdiçados. Notou-se também que durante o preparo dos 

alimentos não havia reaproveitamento, a empresa não possuía local adequado para os estoques 

de matérias, e nem alguém responsável pela manutenção desses estoques. Uma vez 

identificado os erros a empresa necessitar-se-ia adotar uma padronização caracterizando em 

duas principais vantagens, a redução dos custos com materiais, poupando desperdícios, e na 

redução do lead time do processamento, obtendo assim uma grande eficiência e 

consequentemente lucros.  

Antunes (1995), descreve ações gerais com alternativas para modificar as perdas por 

superprodução: 

1. Melhorias no processo de estocagem, através do nivelamento das quantidades e 

sincronização dos processos, visando a minimização ou eliminação da necessidade 

dos estoques intermediários. 

2. Processo em pequenos lotes. Ao mesmo tempo, torna-se necessária a melhoria do 

layout do negócio. 

3. Melhoria na operação, através da melhoria dos tempos de preparação. Os tempos 

de preparação longas acarretam a necessidade de produção de grandes lotes, 

resultando na exigência de estoques e longos tempo de lead time. 
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A organização do layout demonstra uma perda por espera do produto, conforme 

Antunes (1995, p.366), isso acontece em consequências com o tempo ocioso dos funcionários 

e consumidor na espera da troca de serviço, faltando organização do tempo, já que o ritmo de 

produção não é uniforme, levando ao desbalanceamento da produção, isso não traz melhorias 

quanto a confiabilidade e redução de falhas. A solução proposta por Shingo é estabelecer 

margens de tolerância apropriadas (fadiga, stress, etc,), e melhorar a taxa de operações. 

Além disso, o layout físico da cozinha é bem limitado, e, por isso, é inviável adicionar 

outras opções de caldos, pois a falta de organização ainda é presente, atrapalhando na 

agilidade do processamento. É necessário fabricar um sabor de caldo, de cada vez, pois não há 

espaço suficiente para que os funcionários movimentem-se espontaneamente, tornando a 

duração do cozimento e da escolha do sabor um intervalo de tempo.  

A divisão de tarefas no negócio, quanto aos funcionários, quatro eram responsáveis 

pela produção do caldo, os demais eram encarregados pelo atendimento ao cliente. Após 

produzidos, os caldos, coloca-se no Buffet, no caso das perdas de movimentos e transportes, 

elas mostram-se em função do layout físico limitado da cozinha, e sem possibilidades de 

expansão. 

As perdas por transporte do produto são evidentes, quanto à falta de organização do 

ambiente de trabalho, trazendo empecilhos no deslocamento. Em se tratar da perda de 

movimentos, há uma percepção possível, pois quando é necessário fazer inspeções do produto 

os funcionários fadigam-se, por falta de equipamento e infraestrutura, atrapalhando no lead 

time do produto. Gilbreith (Gilbreith apud Antunes, 1995) afirma que nenhuma redução 

profunda nos tempos é possível sem analisar as razões de causa e efeito entre esta redução de 

tempo com a melhoria nos movimentos em si, ou seja, “O tempo é meramente um reflexo do 

movimento”.  

As perdas por superprodução, por transporte, no processamento em si, à fabricação de 

produtos defeituosos e os estoques relacionam-se com a função processo, na medida que 

visam racionalizar o fluxo do objeto de trabalho no tempo e no espaço. As perdas por espera e 

no movimento se relacionam diretamente com a função operação em função do fato de 

estarem focadas na análise do sujeito do trabalho (pessoas e equipamentos), Antunes, 1998, 

p.217. 

Por fim, depois de selecionarmos as atividades, identificar as causas/origem que 

propõe as perdas selecionadas para o estudo. Destacaremos as soluções para esses entraves no 

processo produtivo da microempresa, alia-se isso a utilização do método dos Cinco Porquês e 
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o Diagrama de Causa e Efeito. Abaixo, mostraremos a sistematização da investigação das 

causas das perdas das atividades priorizadas, os problemas e as soluções. 

Quadro 05: Principais soluções para as perdas 

Perdas do STP Problemas Encontrados Soluções 

Estoque 

Necessitam de local para 

armazenar; 

Pessoas para o controle e 

manutenção. 

 

Aumentar a confiabilidade; 

Programação de produção 

eficiente; 

Balancear quantidades e fazer 

sincronia de processos. 

 

 

Superprodução 

Gera estoques; 

Consome recursos e diminui a 

capacidade de produzir o 

necessário; 

Gera atrasos em outros 

produtos. 

Estipular uma possível demanda; 

Melhorias no layout; 

Redução do lead time. 

 

 

Processamento em si Há um consumo de recursos 

desnecessários. 

Melhoria em processos; 

Estudo de métodos de produção; 

 

Espera Aumento do lead time; 

Layout pequeno. 

Balancear a produção; 

Buscar utilizar o espaço (layout) 

de forma mais organizadamente; 

Melhorar a confiabilidade. 

 

Transporte 

Aumento dos custos 

produtivos; 

Não há mensuração dos gastos 

de transportes. 

Alteração no layout; 

Orçar um custo para a entrega das 

materiais. 

 

Movimentação Aumenta o lead time; 

Aumenta a fadiga. 

 

Melhorar a disposição de 

recursos; 

Organizar o ambiente de 

trabalho; 

Padronizar operações. 

 

Produtos defeituosos 

Impacta o cliente (perda da 

qualidade); 

Utilização de recursos sem 

gerar retorno. 

Confiabilidade do processo; 

Rápida detecção e solução de 

problemas; 

Inspeção 
Fonte: Autor, 2016. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em linhas gerais foi possível, através da lógica do STP detectarmos as causas e os 

problemas na linha de produção dos caldos, apesar do STP ter suas raízes em meados de 

1945, podemos perceber que esta lógica é eficiente tendo somente que se adequar a realidade 
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de cada empresa. Conseguimos identificar as perdas na linha de produção, na qual gerou uma 

nova percepção do processo, exigindo esforços para eliminá-las.  

Identificamos as atividades realizadas na produção dos caldos, proporcionando aos 

donos da microempresa a ampliação de suas visões e metas, visto que não tinha controle e 

planejamento das demandas e das principais escolhas de degustações dos clientes. Desta 

forma, as sete perdas do Sistema Toyota de Produção tornaram-se úteis na avaliação do 

processo produtivo estudado e serviram como suporte na identificação de problemas no 

processo produtivo e no planejamento de sua melhoria. 
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