
RESUMO 
 
O objetivo desta dissertação é a aplicação da Produção Enxuta (PE) – Lean Manufacturing (LM) 
- numa indústria de frascos plásticos soprados de 1 L (FPS) através de estudo de caso vinculado 
a uma empresa fluminense. Até o momento é bastante pequena as pesquisas relativas à 
aplicação da PE nas empresas de FPS. Através deste trabalho, pretende-se divulgar o método e 
a aplicação à atividade supracitada, contribuindo para a melhoria contínua em tal segmento da 
indústria. Neste sentido o estudo teve como principal objetivo a utilização dos conceitos da PE 
na empresa Oilpack, que se dedica com exclusividade à fabricação de FPS, sendo a PE uma 
resultante da integração baseada no Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) - Value Stream 
Mapping (VSM) - e da Contabilidade Enxuta (CE) - Lean Accounting (LC) - com vista à 
identificação e eliminação dos desperdícios nesta organização. No universo desta dissertação, 
foi realizado um estudo de caso apoiada numa pesquisa aplicada, quantitativa e exploratória, 
sendo esta realizada no período temporal compreendido entre outubro / 2019 a fevereiro de 
2020. Neste trabalho, formulou-se a possibilidade do uso da PE na indústria de FPS. O objetivo 
foi alcançado, dado que a conjugação das ferramentas utilizadas foi proveitosa para a empresa, 
traduzindo-se em ganhos consideráveis. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this dissertation is the application of Lean Manufacturing (LM) in a blown 
plastic bottle industry 1 L (PBI) through a case study linked to a fluminense company. So far, 
research on the application of PE in PBI companies is quite small. Through this work, it is 
intended to disseminate the method and the application to the aforementioned activity, 
contributing to the continuous improvement in such industry segment. In this sense, the main 
objective of the study was to use the concepts of PE in the company Oilpack, which is 
dedicated exclusively to the manufacture of BPI, with PE being the result of integration based 
on Value Stream Mapping (MFV) and Lean Accounting (LE) with a view to identifying and 
eliminating waste in this organization. Within the scope of this dissertation, a case study was 
carried out based on applied, quantitative and exploratory research, which was carried out in 
the period between October / 2019 and February 2020. In this work, the possibility of using PE 
in the PBI industry was formulated. The objective was achieved, given that the combination of 
the tools used was beneficial for the company, resulting in considerable gains. 
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