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Resumo 

Este projeto tern por finalidade estudar OS Sistemas de Produc;Bo que sao 
aplicados nas empresas. Objetivo principal foi o estudo e a analise das 
classificac;Qes dos sistemas de produc;Bo, a filosofia do just in time (JIT), o 
sistema kanban, o controle da qualidade total e uma rapida visao dos 
MRP e MRP II. Assim, com a conclusao deste projeto ficou clara a 
importancia dos sistemas de produc;ao nas decisoes tomadas por muitas 
empresas, nos dias de hoje. 



1. lntrodu~io 

A funyao da producao, entendida como o conjunto de atividades que 
levam a transformacao de uma materia - prima em urn produto, desde a sua 
origem. 0 homem pre-hist6rico estava executando uma atividade de produyao, 
quando polia a pedra afim de transforma-la em utensflio ou ferramentas. Neste 
perfodo da historia, as ferramentas e os utensflios eram utilizados 
exclusivamente por quem os produzia, sendo assim, nao existia o comercio, 
nem mesmo o escambo. 

Com o passar do tempo, muitas pessoas se revelaram extremamente 
habilidosas na producao certos produtos, e passaram a produzi-los conforme 
solicitayao e especificac;Oes apresentadas por terceiros, e passaram a produzi
los conforme solicitayao e especificac;Oes apresentadas por terceiros. Surgindo 
entao os primeiros artesaos e a primeira forma de produyao organizada, ja que 
os artesaos estabeleciam prazos de entrega, consequentemente estabelecendo 
prioridades, atendiam especificac;Oes e fixavam precos para suas encomendas. 
A produyao artesanal tambem evoluiu. Os artesoes, em face do grande numero 
de encomendas, comecaram a contratar ajudante, que inicialmente faziam 
apenas os trabalhos mais grosseiros e de menor responsabilidade. A medida 
que aprendiam o oficio, entretanto, esses ajudantes se tomavam novos 
artesaos. 

A producao artesanal comecou a entrar em decadencia com o advento da 
Revoluyao Industrial. Com a descoberta da maquina a vapor em 1764 por 
James Watt, tern inicio o processo de substituicao da forca humana pela forca 
da maquina. Os artesaos, que ate entao trabalhavam em suas pr6prias oficinas, 
comecaram a se agrupar nas primeiras fabricas, essa verdadeira revoluyao na 
maneira como os produtos eram fabricados trouxe consigo algumas exigencias. 
Por exemplo: 

• padronizacao dos produtos; 
• padronizacao dos processos de fabricayao; 
• treinamento e habilitayao da mao-de-obra direta; 
• criayao e desenvolvimento dos quadros gerenciais e de 

supervisao; 
• desenvolvimento de tecnicas de planejamento e controle da 

produyao; 
• desenvolvimento de tecnicas de planejamento e controle 

financeiro; 
• desenvolvimento de tecnicas de tecnicas de vendas. 

Muitos conceitos que hoje nos parecem 6bvios nao eram na epoca, como 
conceitos de padronizayao de componentes introduzidos p6 Eli Whitney em 
1790, quando conduziu a producao de mosquetoes com pecas intercambiaveis, 
fomecendo uma grande vantagem operacional aos exercitos. Teve inicio o 
registro, atraves de desenhos e croquis, dos produtos e processos fabris, 
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surgindo a funyao de projeto de produto, de processos, de instala90es e de 
equipamentos. 

No tim do seculo XIX surgiram nos Estados Unidos os trabalhos de 
Frederick W. Taylor, considerado o pai da Engenharia de Produqao, e com os 
trabalhos de Taylor surge a sistematizayao do conceito de produtividade, isto e, 
a procura incessante por melhores metodos de trabalho e processos de 
produyao, com o objetivo de se obter melhoria da produtividade com o menor 
custo possivel. Essa procura ainda hoje e o tema central em todas as empresas, 
mudando-se apenas as tecnicas utilizadas. A analise da relayao entre o output, 
em outros termos, uma medida quantitativa do que foi produzido, como 
quantidade ou valor das receitas provenientes da venda dos produtos, e o input, 
em outros termos, uma medida quantitativa dos insumos, como quantidade ou 
valor das materias-primas, mao-de-obra, energia eletrica, capital, instala90es 
prediais, nos permite quantificar a produtividade, que sempre foi o grande 
indicador do sucesso ou fracasso das empresas. 

Na decada de 10 Henry Ford cria a linha de montagem seriada, 
revolucionando os metodos e processos produtivos ate entao existentes. Surge 
o conceito de produc;ao em massa, caracterizada por grandes volumes de 
produc;ao extremamente padronizados, isto e, baixfssima variayao nos tipos de 
produtos finais. Essa busca da melhria da produtividade por meio de novas 
tecnicas definiu o que se denominou engenharia industrial. Novos conceitos 
foram introduzidos, tais como: 

• linha de montagem; 
• posto de trabalho; 
• estoque intermediarios; 
• monotonia do trabalho; 
• arranjo ffsico; 
• balanceamento de linha; 
• produtos em processo; 
• motivac;ao; 
• sindicatos; 
• manutenc;So preventiva; 
• controle estatlstico de qualidade; 
• fluxogramas de processos. 

A produc;ao em massa aumentou de maneira fantastica a produtividade e 
qualidade, e foram obtidos produtos bern mais uniformes, em razao da 
padronizac;So e da aplicac;ao de tecnicas de controle estatfstico da qualidade. 

0 conceito de produc;So em massa e as tecnicas produtivas dele 
decorrentes predominaram nas fabricas ate meados da decada de 60, quando 
surgiram novas tecnicas produtivas, que vieram a caracterizar a denominada 
produc;ao enxuta. A produqao enxuta introduziu, entre outros, os seguintes 
conceitos: 

• just in time; 
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• engenharia simultanea; 
• tecnologia de grupo; 
• cons6rcio modular; 
• celulas de produyao; 
• desdobramento da funyao qualidade; 
• sistemas flexfveis de manufatura; 
• benchmarking. 

Ao Iongo desse processo de modemizac;ao da produyao, cresce em 
importancia a figura do consumidor, em nome do qual tudo se tern feito. Pode-se 
dizer que a procura da satisfayao do consumidor e que tern levado as empresas 
a se atualizarem com novas tecnicas de produgao, cada vez mais eficazes, 
eficientes e de alta produtividade. E tao grande a atenyao dispensada ao 
consumidor que este, em muitos casos, ja especifica em detalhes do produto, 
sem isso atrapalhe os processos de produyao do fomecedor, tal a sua 
flexibilidade. Assim, estamos caminhando para a produgao customizada. 

Podemos afirmar que todas as atividades desenvolvidas por uma 
empresa visando atender seus objetivos de curto, medio e Iongo prazos, se inter 
relacionam, muitas vezes de forma extremamente complexa. Como tais 
atividades, na tentativa de transformar insumos, tais como materias-primas, em 
produtos acabados, constitui objetivo da Administrayao da Produyao I Operayao 
a gestao eficaz dessas atividades. 
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2. Sistemas de Produc;io 

Algumas empresas fabricam poucas variedades de produtos, enquanto 
outros fabricam urn numero elevado de produtos. Entretanto, cada uma utiliza 
diversos processos, maquinarios, equipamentos, habilidades de trabalho e 
materiais. Para ser lucrativa, uma empresa deve organizar todos esses fatores 
para fabricar os produtos certos no tempo certo com mais alto nivel de qualidade 
e faze-lo tao economicamente quanta o possivel. 

Uma prioridade esta relacionada a quais produtos, quanta e quando eles 
sao necessaries. Entretanto capacidade e a competencia necessaria para 
produzir bens e servi~os. As vezes, depende dos recursos da empresa -
maquinario, for~ de trabalho, recursos financeiros - e da disponibilidade de 
material nos fomecedores. 

A Iongo e a curto prazo, a Departamento de Produ~o da empresa, deve 
elaborar pianos para balancear os seus recursos e sua capacidade conforme 
exige a demanda do mercad. 

Sistemas de Produ~o e urn nome generico para todos os sistemas 
baseados em regras de produ~ao , isto e, pares de expressoes consistindo em 
uma condi~o e uma a~o. A ideia inicial dos Sistemas de Produ~o foi 
introduzida por Post, em 1936, quando ele propos os hoje chamados Sistemas 
de Post . Urn Sistema de Post consiste em urn conjunto de regras para a 
especifica~o sintatica de transforma¢es sobre cadeias de caracteres, e 
representa, como demonstrou Post, urn metoda geral para o processamento de 
dados. 

2.1. Classificac;ao dos Sistemas de Produc;ao 

Urn sistema pode ser definido como urn conjunto de partes inter
relacionadas que existem para atingir urn objetivo. As inter-rela¢es entre as 
partes sao comunica¢es ou interdependencias. Uma empresa pode ser 
considerada urn sistema composto de varios departamentos (subsistemas) e 
fazendo parte de urn sistema maior, que e a propria sociedade. Focalizando a 
produ~ao, e nao mais a empresa, como urn sistema, observa-se diferentes tipos 
de Sistemas de Produ~o. que podem ser classificados de varias formas, com o 
intuito de facilitar o entendimento das caracteristicas inerentes a cada sistema e 
sua rela~o com a complexidade das atividades de planejamento e controle 
desses sistemas. Os processos discretos de produ~o podem ser subdivididos 
em: 

• Processo de Produ~o em Massa: produ~o em grande escala de 
produtos altamente padronizados; 

• Processos Repetitivos em Lote: volume medio de produ~o. Onde 
cada lote segue uma serie de opera¢es que necessitam ser 
programadas a medida que as opera¢es anteriores forem 
realizadas; 
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• Processo por Projeto: que tern como objetivo atender uma 
necessidade especffica do cliente, com todas as suas atividades 
voltadas para esta meta. 

A seguir descreveremos melhor o Processo de Produyao em Massa e 
Processo de Produyao em Celulas. 

2.2. Processo de Produyao em Massa 

Este tipo de produyao e caracterizado palo grande volume de produyao, 
produtos padronizados e produyao de grandes Iotas de cada vez. 0 ritmo de 
produyao e acelerado e as operac;Oes sao executadas sem interrupyao ou 
mudanc;a. Como o produto e sempre o mesmo ao Iongo do tempo e o processo 
produtivo nao sofre mudanc;as, o sistema pode ser aperfei~ado continuamente. 
Assim o que se procura com este tipo de produyao e precisamente alcanc;ar o 
baixo custo, grande volume de produyao. 

Na pratica os modelos continuos estao representados por linhas de 
montagem, fabricayao de produtos quimicos e refinayao de petr61eo, enfim, 
produtos que sao mantidos em linha por um Iongo tempo e sem modificayao. 

2.3. Processo de Produyao em Celulas 

0 Processo de Produyao em Celulas e uma forma de organizac;(ao da 
produyao que visa romper com o modelo tradicional de crescimento das 
empresas, aonde os departamentos e linhas de montagem vao se expandindo 
desordenadamente em func;(So das necessidades de aumento de produc;(ao para 
atendimento do mercado destas empresas. 

Atraves do Processo de Produyao em Celula urn produto ou uma familia 
de produtos passa a ser tratado como urn neg6cio especifico, com suas 
caracteristicas produtivas e mercadol6gicas pr6prias, segundo a definic;(ao de 
uma estrategia competitiva adequada para cada produto. Desta forma, as 
empresas passam a dividir fisicamente os seus recursos, montando fabricas 
focalizadas em produtos ou familias de produtos especlficos. A partir dai, o 
crescimento nao se da mais palo aumento dos antigos departamentos e linhas 
de montagem, mas sim pela criac;(So de novas unidades de neg6cios focalizadas. 

Uma fabrica focalizada possui as seguintes vantagens na busca palos 
principios do Sistema de Produc;(So Just in Time: 

• dominio do processo produtivo; 
• "staff' reduzido e exclusivo; 
• estimulo a diversificayao de func;(oes; 
• uso limitado dos recursos. 

Desta forma, 0 Processo de Produc;(So em Celulas permite que as 
empresas respondam de forma muito mais agil as pressoes competitivas do 
mercado, o que pode garantir a sua sobrevivencia. 
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2.3.1. Processos de Produ~o em lotes 

No layout celular as maquinas sao agrupadas por produto, focalizando-se 
a fabricac;Bo de urn produto ou familia de produtos. Desta forma a enfase da 
produc;Bo passa a ser a acelerac;Bo do fluxo de conversao de materias-primas 
em produtos acabados, pois nas celulas as maquinas estao dispostas na 
sequencia de fabricac;Bo dos itens, o que faz o fluxo se tomar continuo nestes 
agrupamentos. A consequimcia direta desta nova forma de trabalho e a 
significativa reduc;Bo no tempo de produc;Bo ("lead time") dos produtos. 

D-0-0 D-0-0 
Area de Prod~lo do Prodlio 01 Area de Prod~ do Prodlio 03 

D-0-0 D-0-0 

D-0-0 D-0-0 
Area de Prod~lo do Prodlio 02 Area de Prod~lo do Prodlio 04 

D-0-0 D-0-0 
Figura 01 - Laypou Celular 

Os tempos que compOem o "lead time" de urn item fabricado de forma 
intermitente em lotes podem ser divididos em tempo de tramitac;ao da ordem de 
fabricac;Bo, tempo de espera na fila do recurso, tempo de "setup", tempo de 
processamento e tempo de movimentac;ao. Com excec;Bo do tempo de 
tramitac;Bo da ordem de fabricac;ao, reduzido pelo "kanban" para se puxar a 
produc;Bo, os demais tempos sao drasticamente reduzidos, ou ate eliminados, 
com a implantac;Bo do layout celular. Ou seja: 

• tempo de espera na fila: e eliminado pela disposic;Bo adequada das 
maquinas segundo o roteiro de fabricac;Bo do item e pela produc;ao 
em fluxo unitario. Eliminam-se assim as filas de espera nas 
maquinas e, consequentemente o seu sequenciamento; 

• tempo de "setup": a pr6pria fabricac;Bo de familias de pec;as ja 
proporciona uma significativa reduc;Bo de "setup". Alem disso, com 
a troca rapida, sao minimizadOS OS tempos onde precisa existir 
"setup"; 
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• tempo de processamento: OS tempos de processamento sao 
reduzidos, em funyao da reduyao dos tempos de "setup" e, da 
consequente reduyao dos tamanhos de lote. 

• tempo de movimentayao: a aproximayao dos equipamentos reduz 
significativamente as necessidades de transporte dos itens. Por 
outro lado, com o processamento unitario e a diminuiyao dos 
tamanhos de lote, os itens podem ser transportados pelos pr6prios 
operarios, sem a necessidade de equipamentos dispendiosos e 
espayo fisico para a movimentayao e posicionamento desses 
equipamentos. 

DOD DOD 
AreadeSerraa Area de Tomos 

DOD DOD 
T ~ 

DOD DOD 
Area de Extru8oraa I' Area de Soldas 

DOD DOD 
Figura 02 - Layout Departamental 

2.3.2. Processos de Montagem 

Assim como os processes de fabricayao de componentes podem ser 
agrupados, isto tambem ocorrer com os Processes de Montagem. Nos 
Processes de Montagem inclusive, em algumas fun¢es que apresentam 
caracterfsticas de produyao repetitiva em massa, a focalizayao se toma mais 
tacil. 

Os Processes de Montagem focalizados para urn desempenho superior, 
dentro do conceito de produyao JIT, apresentam diferenyas com relayao aos 
processes convencionais de montagem nos seguintes aspectos: formato, 
tamanho, numero de produtos por linha, distribuiyao de tarefas e sinaliza¢es de 
auxilio a produyao. 
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0 0 00 
Unha de Velocidade Controlada 

<- 0 0 00 

Unha de Acionamento Continuo 

Figura 03 - Linhas de Montagem 

No caso das linhas de montagem, em fun~o dos conceitos da produ~ao 
JIT, deve ocorrer uma substitui~o do formate retilineo para o formate em "L" ou 
"U" para as lin has pequenas (2 a 8 posi¢es) e forma to serpentina para as lin has 
maiores. Este formate, pela aproxima~o dos operarios, favorece as a¢es de 
trabalho em grupo voltadas para a garantia da qualidade. Tambem oferece os 
beneficios alcan~dos com o formate em "U" nos processes intermitentes em 
lote, que sao: manuten~o de urn ritmo de produ~o pelo sincronismo dos 
tempos de ciclo dos operadores; flexibilidade na capacidade de produ~o pela 
adi~o/remo~o de operadores; manuten~o do padrao individual de opera~ao 
independente dos tempos de ciclo; e facilidade em adequar o layout as 
instala~oes pela compressao ou expansao da linha. Alem disso, os layouts para 
linha de montagem baseados no formate em "U" reduzem as distancias e os 
custos de retorno dos contenedores e plataformas de montagem vazias para o 
inicio da linha, e favorecem a distribu~o e movimenta~o dos estoques em 
processo, os quais podem ser focalizados ao redor da area de montagem, 
acelerando o fluxo e reduzindo os espac;os fisicos necessaries. 
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2.3.3. Armazenagem e Movimentayao 

A 16gica dos sistemas convencionais admite como indispensaveis os 
estoques para resolver uma serie de problemas estruturais de funcionamento 
intemo, ou extemo, do sistema: 

• garantir a independemcia entre etapas produtivas; 
• permitir uma produ9ao constante; 
• possibilitar 0 uso de lotes economicos; 
• reduzir os lead times produtivos; 
• como fator de seguran9a; 
• para obter vantagens de pr~. 

A armazenagem e movimentayao dos materiais nos sistemas 
convencionais sempre foram vistas como fun90es operacionais indispensaveis, 
que deveriam ser administradas com as melhores e mais modemas tecnicas de 
gestao de estoques. 

Nesse sentido, as empresas centralizaram a administrayao dos materiais 
em grandes almoxarifados que permitissem, e justificassem economicamente, 
investimentos em sistemas de armazenagem e acessos automatizados visando 
aumentar a produtividade dessas fun¢es. 

A armazenagem focalizada simplifica a burocracia, reduz a mao-de-obra, 
acelera a busca eo acesso, movimenta¢es manuais de pequenos lotes, reduz 
capital de giro e reduz espa90s fisicos. 

Armazenagem Focalizada 

Armazenagem Focalizada 

FIGURA 04 - Armazenagem 
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3. Filosofia Just in Time (JIT) 

3.1. Defini98o 

0 Just in Time e uma filosofia de produyao desenvolvida ap6s a II Guerra 
Mundial pela Toyota Motor Company, orientada para a eliminayao de 
desperdicios no processo de produyao. Taiichi Ohno criador do sistema Toyota 
de Produyao, introduziu uma ideia simples, a total eliminayao de desperdicios. 
Ele mostra que o desperdicio e tudo aquilo que nao acrescenta nenhum valor ao 
produto. 

Seguem alguns pontos de definiyao: 

• filas de materiais sao desperdicios, ocupam espayo, aumentam o 
tempo do ciclo de manufatura e as peyas podem ser danificadas; 

• excesso e desperdicio, requer estocagem, registros e 
movimentayao de material extra. "Amarra" o capital de alguns 
materiais que tendem a serem obsoletos; 

• produzir alem do programs e despercHcio, nao e necessario e pode 
desviar o material necessario para outras peyas; 

• 0 tempo de espera de urn operador enquanto uma maquina 
trabalha e desperdicio; 

• A movimentayao de material, preparayao de maquina e produyao 
de peyas defeituosas sao desperdicios. 

Os beneflcios do JIT sao tanto para o usuario como para o fomecedor, 
atraves do aumento da produtividade, melhoria da motivayao e moral do 
emprego, aumento da qualidade e reduyao o custo. 

JIT e uma filosofia que se concentra na eliminayao de desperdlcio no 
processo de manufatura. Ele exige que a administrayao fays todo o possivel 
para ter as peyas certas no Iugar certo, no tempo certo e exatamente na 
quantidade certa, ou seja, nem mais nem menos. 

A filosofia do "JIT" e eliminar perdas. Nada devera ser feito na produyao 
que nao adicione valor ao produto diretamente associado com a transtormayao 
do material a sua forma desejada. A meta requer concentrayao no processo 
fisico da propria produyao. 

0 sistema visa administrar a manufatura de forma simples e eficiente, 
otimizando o uso dos recursos de capital, equipamento e mao-de-obra. 0 
resultado e urn sistema de manufatura capaz de atender as exigemcias de 
qualidade e entrega de urn cliente, ao menor custo. Existem tres ideias basicas 
sobre as quais se desenvolve o Sistema Just in Time: 

• A primeira e a integrayao e otimizayao de todo o processo de 
manufatura. Aqui entra o conceito amplo, total, dado ao valor do 
produto, ou seja, tudo o que nao agrega valor ao produto e 
desnecessario e precisa ser eliminado. 0 JIT visa reduzir ou 
eliminar funyoes e sistemas, desnecessarios ao processo global da 
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manufatura. No processo produtivo, o JIT visa eliminar atividades 
como inspe~o. retrabalho, estoque etc. Muitas das func;oes 
improdutivas que existem em uma empresa foram criadas devido a 
ineficiencia ou incapacidade das func;oes iniciais. Assim, o conceito 
de integrac;ao e otimiza~o comec;a na concep<;ao e projeto de urn 
novo produto; 

• A segunda ideia e a melhoria continua. 0 J IT inicia o 
desenvolvimento de sistemas intemos que encorajam a melhoria 
constante, nao apenas dos processos e procedimento, mas 
tambem do homem, dentro da empresa. A atitude gerencial 
solicitada pelo JIT e" nossa missao e a melhoria continua". lsto 
significa uma mentalidade de trabalho em grupo, de visao 
compartilhada, de revalorizac;ao do homem, em todos os nlveis, 
dentro da empresa. Esta mentalidade permite o desenvolvimento 
das qualidades humanas, conseguindo o comprometimento de 
todos pela descentralizac;ao do poder. 0 JIT precisa iniciar o 
desenvolvimento de uma base de conflanc;a, obtida pela 
transparencia e honestidade das ac;oes. lsto e fundamental para 
ganhar e manter vantagem competitiva; 

• A terceira ideia basica do J IT e entender e responder as 
necessidades dos clientes. lsto significa a responsabilidade de 
atender o cliente nos requisitos de qualidade do produto, prazo de 
entrega e custo. 0 JIT enxerga o custo do cliente numa visao 
maior, isto e, a empresa deve assumir a responsabilidade de 
reduzir custo total do cliente na aquisi~o e uso do produto. Desta 
forma, os fomecedores devem tambem estar comprometidos com 
os mesmos requisitos, ja que a empresa fabricante e cliente dos 
seus fomecedores. Clientes e fomecedores formam, entao, uma 
extensao do processo de manufatura de empresa. 

3.2. Planejamento e Controle da Produ9Bo J IT 

0 sistema de produc;ao que adota a filosofia JIT tern determinadas 
caracterlsticas, as quais formam urn corpo coerente com os princlpios do JIT. 
Entre varias caracteristicas estao: 

0 sistema JIT nao se adapta perfeitamente a produ~o de muitos 
produtos diferentes, pois, em geral, isto requer extrema flexibilidade de faixa do 
sistema produtivo em dimensoes que nao sao conseguidas com fllosofla JIT. 
Conseqoentemente deve ser dada enfase ao projeto adequado de manufatura e 
ao projeto adequado a montagem, de modo a permitir que os setores produtivos 
tenham urn foco definido, sem, entretanto restringir demais variedade de 
produtos oferecidos ao mercado. 

0 layout do processo de produ~o deve se celular, dividindo-se os 
componentes produzidos em familias com determinado roteiro de produc;Ao e 
formas similares; dessa forma, pode-se montar pequenas linhas de produc;ao 
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(celulas), de modo a tomar o processo mais eficiente, reduzir a movimentayao e 
o tempo gasto com a preparayao da maquina. 

A gerencia da linha de produyao coloca enfase na autonomia dos 
encarregados no balanceamento da linha, na nao aceitayao de erros, 
paralisando-se a linha ate que os erros sejam eliminados, se for necessario, e na 
produyao de modelos mesclados. 

A responsabilidade pela qualidade e transferida a produyao e e dada 
enfase ao controle da qualidade na fonte, adotando os princfpios do controle de 
qualidade total. A reduyao de estoque e a resoluyao dos problemas de qualidade 
forma urn ciclo positivo de aprimoramento continuo. 

E dada enfase na reduyao dos tempos do processo, como forma de 
conseguir flexibilidade. Os tempos gastos com atividades que nao agregam valor 
ao produto, devem ser eliminados, enquanto os tempos gastos com atividades 
que agregam valor devem ser utilizados de forma a maximizar a qualidade dos 
produtos produzidos. 

0 fomecimento de materiais no sistema JIT deve ser uma extensao dos 
princfpios aplicados dentro da fabrica tendo com principais objetivos os lotes de 
fomecimento reduzidos, recebimentos freqOentes e confiaveis, lead times de 
fomecimento reduzidos e altos nfveis de qualidade. 

0 elemento humano tern participayao fundamental no sistema just in time, 
sendo o envolvimento da mao de obra eo trabalho em equipe pre-requisitos 
para a implementayao do JIT. 

0 planejamento da produyao do sistema JIT deve garantir uma carga de 
trabalho diaria estavel, que possibilite o estabelecimento de urn fluxo continuo 
de material. 0 sistema de programayao e controle de produyao esta baseado no 
uso de cartoes para a transmissao de informayees entre os centros produtivos. 
Esse sistema e denominado de sistema KANSAN, e segue a 16gica de "puxar" a 
produyao, produzindo somente a quantidade necessaria e no momento 
necessaria, de modo a atender a demanda dos centros consumidores. 

3.3. Caracteristicas do PCP na Produyao JIT 

Em urn sistema produtivo para se alcanyar metas e consolidar 
estrategias, e necessario formular pianos, administrar recursos humanos, 
direcionar estes recursos acompanhando a ayao e por fim, corrigir alguns 
desvios; essas atividades sao desenvolvidas pelo planejamento de controle de 
produyao; tambem sao exercidas atraves de nfveis hierarquicos no sistema de 
produyao que sao: PEP (Pianejamento Estrategico de Produyao), PMP 
(Pianejamento Mestre de Produyao), PP (Pianejamento de Produyao), ACP 
(Acompanhamento e Controle da Produyao). 

Planejamento Estrategico de Produyao - Consiste em estabelecer urn 
plano para a produyao de Iongo prazo de acordo com as estimativas de vendas 
recursos financeiros e produtos. 

Planejamento Mestre de Produyao - Consiste em estabelecer urn plano 
mestre para a produyao em medio prazo com base nas previsoes de vendas 

12 



para que o PMP especifique itens e corrija alguns problemas (gargalos), que 
possam inviabilizar o plano quando for executado em curto prazo. 

Programa~o de Produ~o - Estabelece a curto prazo quando e como 
comprar ou mandar cada item necessaria para composi~o de produtos finais 
atraves dos registros de controle de estoques . 

Acompanhamento e Controle da Produc;ao - e realizada atraves da coleta 
de dados e analise, visando que o Programa de Produ~o seja executado a 
contento; hoje em dia com a tecnologia da informatica e utilizando a filosofia Just 
in Time ficou facil acompanhar todo este sistema apontando de forma imediata 
todos os problemas que ocorram. 

0 rumo de uma empresa norrnalmente e trac;ado com bases em 
previsoes, sendo que a Demanda, e principal delas, principalmente para as 
atividades do PCP. Primeiro e trac;ado um objetivo definindo a razao pela qual 
necessitamos de uma previsao, ap6s, colhe-se dados hist6ricos do produto 
procurando identificar e desenvolver a melhore tecnica de previsao que se 
adapte a uma situac;ao especffica atraves de tecnicas que sao divididas em dois 
grupos: a Qualitative baseada em opiniOes de pessoas chaves, especialistas nos 
mercados onde atuam estes produtos e executives das principais areas das 
empresas ou ate pessoas de fora, especialistas em comercio exterior etc., e as 
Qualitativas analisando os dados passados utilizando modelos matematicos 
para uma previsao futura; estas tecnicas se subdividem em tecnicas temporais 
onde a demanda futura sera a projec;8o de valores passados sem sofrer 
influencias de outras variaveis. De posse da obten~o das previsoes, passamos 
ao monitoramento e manutenc;ao do modelo tendo necessidade de acompanhar 
o desempenho das previsoes, confirrnar sua validade mantendo um modelo 
atualizado e obter previsoes confiaveis de Demanda e servindo para isolar ou 
corrigir variac;Oes anormais escolhendo tecnicas mais eficientes. 

Por ultimo, as tecnicas baseadas em Correlac;oes onde a demanda de um 
produto associado com base na produc;8o de outras variaveis relacionadas a 
esse produto, sendo que o autor nos da um exemplo: demanda de sabao com 
venda de maquinas de lavar. 

4. Kanban 

A traduc;ao literal da palavra Kanban e: registro visual ou placa visfvel, 
mas podemos afirrnar que Kanban significa: cartao. E sao estes cartoes que 
autorizam a movimenta~o dos produtos entre o centro produtor e o centro 
consumidor e, tambem, ordena o centro produtor a produzi um produto na hora e 
quantidade certa. 

Para descrever de maneira simples o Kanban recorreremos ao tempo em 
que se o leiteiro percorria as ruas da cidade e deixava em algum Iugar da casa 
do cliente um ou mais litros de Ieite. E facil deduzir o que ocorria quando o 
ctiente sara para uma viajem sem inforrnar o entregador, na volta da viajem 
encontrava, varios litros de Ieite estragados e, Se por ventura, algum dia, fosse 
preciso mais Ieite do que o entregue, a quantidade seria sempre inferior da 
quantidade desejada. Esta situa~o s6 foi resolvida quando os entregadores se 
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reunirao e decidirao, que s6 haveria entrega no local onde fossem deixadas fixas 
pelo cliente. Se houvesse uma fixa seria entre urn litro de Ieite, e assim 
sucessivamente. No final do mas, o entregador apresentava as fixas em seu 
poder e o e o cliente o reembolsaria o valor correspondente Elimino-se, com 
isso, o desperdicio ou a falta do produto. 

Num ambiente industrial, que tenha implantado o Sistema Kanban de 
Controle da produyao, os cartoes tern a mesma funyao das fichas utilizadas no 
exemplo mostrado acima, ou seja, transmitir informayao no momenta oportuno 
quanto a necessidade, ou nao, de determinado produto. 

4.1. Definiyaes 

4.1.1. 0 Sistema Kanban de Controle da Produ~o 

E uma tecnica empregada nas fabricas para auxiliar a produyao e esta 
ligada a filosofia do Just in Time. Neste sistema, com o uso de urn cartao 
(Kanban) o operador pode tanto requerer material de urn centro produtor para 
urn centro consumidor, quanto informar o centro produtor a quantidade e o 
momenta de produyao de urn determinado produto, assim reduz os estoques no 
processo e evita produc;ao desnecessaria de produtos. Portanto a 
responsabilidade pelo controle do que se deve produzir e do inventario e 
transferido para os operadores, com isso cria-se urn comprometimento. 

A principal caracteristica deste sistema, que o faz diferir do sistema 
tradicional de controle, e que por meio dele a produyao e puxada ao em vez de 
empurrada pelo centro consumidor. Ou seja, por meio da utilizayao do cartao 
(Kanban) o centro consumidor faz o pedido para o centro produtor que s6 
comeya a produc;ao a partir deste momenta. 

Evidentemente, se o centro produtor gera uma gama variada de produtos, 
que sao consumidos num mesmo centro consumidor ou em centros diferentes, 
teremos uma variedade de cartoes partindo do centro consumidor para o centro 
produtor, cabendo ao operador responsavel pelo centro estabelecer que produto 
tera prioridade na fabricac;ao. 

Entretanto, deve-se em primeiro Iugar verificar, a similaridade dos 
processos de fabricayao dos produtos. Com este primeiro passo cuidado, 
podemos afirmar que teremos o menor set-up-time possivel. Uma vez 
estabelecida a sequencia de fabricayao , cabe ao operador do centro produtor 
consultar o Quadro Kanban para verificar necessidade de produyao, ou nao, de 
produzir determinado produto. 

Algumas das principais caracteristicas do Sistema Kanban de Produyao: 

• se na cadeia de produyao ocorrer alguma paralisac;ao todo o processo 
pode parar; 

• niveis baix:os de estoques de produtos em processo uma vez que tudo 
0 que e produzido e rapidamente consumido; 

14 



• diante da padronizac;ao das embalagens, dos Quadros Kanban e dos 
cartoes Kanban, pennite-se uma rapida e clara visualizac;ao do 
andamento da produc;So; 

• o sistema requer a produc;So de lotes equivalentes ha urn dia ou a uma 
frac;ao de urn dia, o que restringe a produc;So de lotes grandes. 
ConseqOentemente, diminuem-se as perdas por rna qualidade; 

• identificac;Bo da pec;a, situac;Bo de inspec;ao e ensaio ou qualquer outro 
registro do sistema da qualidade poderao ser anotados no cartao 
Kanban; 

• o centro produtor somente produz quando o centro consumidor 
solicita. 

As figuras 05 e 06 mostram de maneira esquematicamente o Sistema 
Kanban com o sistema tradicional de controle da produc;ao: 

LEGENDA: 

MP- MATERIA- PRiofA 

SA- SEMI- ACABADO 

PA- PRODUTO JICMADO 

FORNECEDOR 

DEPTO. 
VENDAS 

PREVISAO 
DE 

VENDAS 

PCP 

ORDENS 
DE 

FABRICAC;AO 

Figura 05- Fluxograma 01 
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LEGENDA: 

MP- MATBIA- PRIMA 
SA- SEMI- ACABADD 
PA- PRODUTO ACABADO 
MEE-IINIESTOQUE DE 
ENTRADA 
MES- MINIESTOQUE DE 
SAIDA 
QK -QUADRO KANBAN 

DEPTO. 
VENDAS 

PCP 

~ ~-----------------------------------··: 

Figura 06 - Fluxograma 02 
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4.1.2. Container 

E o recipiente que contem o produto, em processo ou acabado, por todo o 
processo de fabricayao, assim podendo variar a forma, tamanho. 0 
dimens~onamento do Container depende do peso e tamanho do produto. 

E conveniente identificar os Containeres em funyao do produto que 
transportam, portanto, para facilitar a identificac;ao e melhor fixar as descriyaes e 
o c6digo do produto a ser armazenado no Container. 

4.1.3. Setup 

lntervalo de tempo para preparar e ajustar uma msquina quando da 
mudanya de uma linha de produto para oura. E, portanto, o tempo que decorre 
entre o final de produyao de urn tipo de produto para o inicio de produyao de 
outro. 

4.1.4. Quadro Kanban 

0 quadro Kanban trata-se de uma placa, geralmente com formato 
retangular, com formato retangular, pintada com tras faixas horizontais, sendo a 
primeira, de cima para baixo, de cor vermelha, a intermedisria de cor amarela e 
a inferior, de cor verde. Pode ser feito de qualquer material. Sua funyao principal 
e receber os Kanban de Produyao sempre que urn container cheio for levado do 
centro produtor para o centro consumidor. E por meio do Quadro Kanban que o 
operador responssvel pelo centro produtor orienta-se para programar sua 
produyao disria, e, portanto, sua localizayao deve ser sempre proxima e visivel a 
esses colaboradores. 

Nao existe urn modelo padrao para o Quadro Kanban, haja vista que 
algumas as empresa dispensam o uso do quadro, preferindo pintar as faixas no 
piso da fabrica, eliminando assim o uso dos cartoes de produyao. Entretanto, na 
maioria das vezes adota-se o modelo descrito abaixo. Uma particularidade muito 
interessante desse modelo e a utilizayao de parafusos, porcas e contra porcas, 
que sustentam os cartoes colocados no quadro. lsso permite urn ajuste na 
quantidade de cartoes sustentada por cada parafuso, conforme as mudanyas no 
mix de vendas acontecem. 0 ajuste deve ser tal que os parafusos situados na 
faixa vermelha permitam a colocayao de apenas urn cartao, os situados na faixa 
amarela a colocayao de 1/3 dos cartoes restantes e, os situados na faixa verde 
permitam a colocac;ao de 2/3 dos cartoes de produyao. 

A utilizac;ao do Quadro Kanban e simples, sempre que urn container cheio 
com produto for retirado do Mini Estoque de Saida do centro produtor, o Kanban 
de Produyao que o acompanha devers ser destacado do mesmo e, pendurado 
no primeiro parafuso, de baixo para cima, disponivel no Quadro Kanban. 
Quando o mesmo centro produtor completar a produyao de urn volume 
suficiente para preencher urn container, o primeiro Kanban de Produyao, de 
cima para baixo, disponivel no Quadro Kanban devers ser destacado do 
parafuso que o sustenta e anexado o container para leva-lo ao centro 
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consumidor. Nessa momento, o Kanban de Produyao devera ser retirado do 
container cheio e colocado no Quadro Kanban, fechado-se o ciclo. 

Quadro Kanban 
Elemento01 Elemento02 Elemenlo04 Elemento05 

0 0 0 0 0 

Figura 07 - Quadro Kanban 

4.1 .5. lnventario 

Totalidade de materia-primae produto, acabado ou em processo, que se 
encontram por todo o fluxo do processo de fabricayao. A frayao ociosa desse 
material, que jamais sera utilizada, compoem o inventario morto, enquanto a 
outra frayao, de material de uso atual, compoam o inventario vivo. De tempo em 
tempo, e realizado o levantamento fisico do inventario da empress. Num 
ambiente kanban, esse levantamento e mais rapido que o levantamento num 
sistema tradicional, quer pela facilidade de controlar os conteineres padrao, quer 
palo fato de o pr6prio inventario ser manor. 

4.1.6. Celula 

Tambem chamada Celula de Produyao, trata-se de uma disposic;ao 
particular de diferentes maquinas, pr6ximas umas das outras, geralmente em 
forma de "U", para a produc;ao de m grupo de peyas diferentes entre si, mas que 
tern em comum a sequencia de produyao, tipo de materia, forma e dimensao. 
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4.1. 7. Kanban de Produc;ao 

Tambem chamado de Kamban de Processo, designa o tipo e a 
quantidade de produto que o centro produtor deve produzir. A circulac;ao deste 
cartao restringe-se ao centro produtor, ou seja entre o Quadro Kanban e o mine 
estoque da saida do estoque (Ora o cartao esta liberando a produc;Bo, 
pendurado no Quadro Kanban, ora esta fixado num Container de determinado 
produto, de mesmo tipo de produc;Bo ). 

0 Kanban de Produc;Bo, normalmente e na cor azul, mas o seu formato 
podem variar dependendo da necessidade, mas e ideal que o cartao possua 
palo menos estas caracteristicas. 

• Centro de Trabalho: mostra em qual centro produtor o cartao circula; 
• C6dlgo da Pe~a: mostra o c6digo de registro do produto que 

acompanha o cartao; 
• Descrl~o da Pe~a: descreve sucintamente, o nome do produto que 

acompanha o cartao; 
• Capacldade do ContAiner: quantidade de produto que o cartao 

representa; 
• Loca~lo no estoque: indica onde o Container cheio devera ser 

estocado ate que seja transportado para o centro consumidor; 
• Materlas Necessirlos: identifica o nome, o c6digo, o centro de 

trabalho e o local do estoque de saida de todos os materiais que 
comporao o produto identificado no cartao. 

Como cada Kanban de Produc;Bo representa urn Container, por isso que 
os cartoes representam a totalidade de Container em urn centro. 

Figura 08 - Cart:ao de Produ~ 
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4.1.8. Kanban de Transporte 

Tambem chamado de Kanban de Retirada, Kanban de Movimenta~ao, 
Kanban de Recebimento, informa o tipo e a quantidade de produto que o centro 
consumidor deve retirar do centro produtor. Consequentemente, funciona como 
se fosse uma requisi~o de material. Sua circula~o se da entre o centro 
consumidor e o centro produtor subsequente. Seu fluxo inicia-se quando o 
produto do container que o acompanha e totalmente consumido pelo centro 
consumidor. A partir daf, o container vazio, acompanhado do Kanban 
Transporte, e levado pelo proprio operador ou por urn abastecedor ao centro que 
gera tal produto, no qual ocorre o translado do cartao, do container vazio para 
container cheio. Em seguida, o cartao de transporte, acompanhado pelo 
container cheio, retoma ao centro consumidor, fechando o ciclo. 

Geralmente, o Kanban de Transporte possui a cor vermelha, mas eu 
layout pode variar conforme as necessidades que possam existir. Contudo, ele 
deve conter pelo menos, os seguintes campos: 

• Descri~o da Pe~a: descreve sucintamente, o nome do produto que 
acompanha o cartao; 

• C6digo da Pe~a: mostra o c6digo de registro do produto que 
acompanha o cartao; 

• Capacidade do Container: quantidade de produto que o cartao 
representa; 

• Numero da Pe~a: e o numero de controle que mostra a quantidade 
total de cartoes de movimenta~ao existentes entre o centro de 
produ~o e o centro consumidor, alem do numero sequencia! do 
cartao. Esse campo e muito util, considerando-se nos constantes vai
e-vens dos cartoes, urn ou outro pode extraviar-se; 

• Processo Anterior: descreve o processo, o c6digo do processo eo 
local de estoque de safda referentes ao centro produtor; 

• Processo Posterior: descreve o processo, o c6digo do processo eo 
local de estoque de entrada referentes ao centro consumidor do 
produto. 
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Figura 09 - Movimentayao 

4.1.9. Kanban de Aquisic;8o 

Possui a mesma funyao do Kanban de Transportes, mas sua circulayao 
se da entre o cliente eo armazem de produtos acabados. 

0 Kanban de Aquisiyao, normal mente e na cor amarela, seus campos sao 
parecidos com os de Kanban de Transporte, exceto os campos de "processo 
anterior" e o "processo posterior'', podendo ocupar asses espa90s com 
"armazem" e "transporte". 

DECRICAO DA PECA ARMAUM 

0 
L.OCII9Io no Arma*n: 

1<( c6oiGO DA PECA 
E~,...., M6xlrno: 

C> ~: 

~ CAPACIDADE DO CONrtiNER IBAH&PORIE 

::J L.OCII9Io no~: 

0 E111111Wi•*> M6xlrno: 

<( NUMERO DO CAffrkJ 

~: 

Figura 10 - Cartao Aquisi~o 
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4.2. Balanceamento da Linha 

E o estabelecimento das quantidades necessarias de mao de obra e 
equipamento em cada fase de produ~ao de urn determinado produto, por meio 
do estudo do tempo, para que a programa~o estabelecida seja cumprida num 
ritmo continuo ao Iongo de todo o fluxo de produ~o, sem a presen~a de 
gargalos. 

0 estudo do tempo citado compreende dois sistemas de cronometragem, 
o sistema centesimal e o sistema sexagesimal, que sao considerados na 
determina~o do Tempo Norma (TN). 

Tempo Normal (TN), tempo medio que varios operadores, com urn 
mfnimo de treinamento e trabalho em circunstancias normais, gastam para 
realizar determinada tarefa. 

- Sistema Centesimal 

TN= RitimoAvaliado x TempoRe gistrado 

RitmoNormal(l 00) 

- Sistema Sexagesimal 

TN= RitimoAvaliado x TempoRe gistrado 

RitmoNormal(60) 

0 Tempo Normal e utilizado na determina~o do Tempo Padrao (TP), 
tambem chamado de Tarifa, que, por sua vez, determina o balanceamento da 
linha. 

Tempo Padrao eo Tempo Normal acrescido do Fator de Fadiga (FF). 

- Sistema Centesimal 

TNxFF ( ) TP = 
60 

min = horas x hom em porpefa 

-TN em minutos 

- Sistema Sexagesimal 

TNxFF ( ) TP = 
60 

min horas x hom em porpet;a 

Finalmente, o balanceamento da linha e obtido pelo seguinte calculo: 

ifi 
Tempodisponivel x N° deOperadores Tan a= _ _;;__----'=------..::._-__ 

Programa 
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A seguir alguns exemptos: 

1) Programa = 8.000 peyas 
Tempo Disponfvel = 5.000 min 
Tarifa = 1 min x homernlpeya (sistema sexagesimal) 
Operadores = ? 

Tarija= Tempodispanivel x N° deOperadores = 5.000 x N° deOperadores 
Programa S.OOOpe9as 

N o ..1 Q ·-..1 1 X 8.000 ·-..1 ·-..1 ue peruuores = = 1,6operuuores ~ 2operuuores 
5.000 

2) Programa = 10 peyas 
Tarifa = 5 minx homem/peya (sistema sexagesimal) 
Operadores = 5 homens 
Tempo Disponfvel =? 

rr d" . 1 Trarifa x Programa 5 x 10 
10 

. 
1 empo 1span1ve = = --= mtn 

N° deOperadores 5 

4.3. Movimentayao dos Kanbans 

A maneira mais clara para conhecermos o funcionamento do Sistema 
Kanban, com seus componentes principais, e atraves da discri~o da Figura 11 
mostrada a seguir. 

Antes de iniciarmos a descri~o do Sistema Kanban, devemos fazer as 
seguintes considera¢es: 

• cada centro de fabrica«;ao possui uma Area do Mini Estoque de 
Entrada e uma Area do Mini Estoque de Safda, portanto, cada centro 
e, ao mesmo tempo, o centro produtor e o centro consumido. 
Obviamente, na rela«;ao entre o centro de fabrica«;ao que fomece o 
produto e o centro de fabrica~o que recebe o produto, devemos 
considerar, sempre, o primeiro como centro produtor e o segundo 
como centro consumidor; 

• os cartoes de movimenta«;ao circutam, exclusivamente, entre a Area 
do Mini Estoque de Entrada do centro consumidor e a Area do Mini 
Estoque de Safda do centro produtor; 

• Os cartoes de produc;ao circutam, exctusivamente, entre a Area do 
Mini Estoque de Sa fda do centro produtor e o Quadro Kanban situado 
no mesmo centro; 

• Os cartoes de aquisi«;ao circulam, exctusivamente, entre o cliente 
extemo e o armazem de produto acabado; 

• 0 transporte dos conteineres cheios e vazios pode ser realizado pelos 
pr6prios operadores ou por abastecedores previamente definidos, 
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dependendo da situagao, distancia entre os centros, volume, pesos 
dos containeres, frequancia de abastecimentos e entre outros fatores; 

• No Sistema Kanban o container estara ora acompanhado do seu 
cartao de produgao, ora do seu cartao de movimentagao, ora do seu 
cartao de aquisiyao, exceto no intervalo de tempo em que o mesmo 
estiver vazio na Area do Mini Estoque de Safda do centro produtor, 
aguardando para receber atgum produto. Neste intervalo, o cartao 
estara pendurado no Quadro Kanban. Ap6s o recebimento do produto, 
o container cheio devera ser estocado na Area do Mini Estoque de 
Safda juntamente com o seu cartao de produgao. Quando estiver 
sendo consumido ou sendo transportado de urn centro para outro 
devera levar consigo o seu cartao de movimento. 

Todo o processo de produgao do produto e de movimentagao de Kanbans 
e containeres no sistema mostrado ha pouco e disparado com retorno dos 
containeres vazios acompanhados de seus respectivos Kanban de Aquisigao, 
vindos do cliente extemo. Esses Kanbans chegaram ao armazem de produto 
acabado informando que certa quantidade de urn determinado produto foi 
consumida e que, portanto, precisa ser rapidamente reposta. Podemos notar 
que container vazio usado para transports de produto acabado "Z", 
acompanhado do seu Kanban de Aquisiyao, e o responsavet portal disparo. 

No armazem de produto acabado, os Kanbans de Aquisiyao sao 
transferidos dos containeres vazios para os cheios, estocados ate entao ali, 
juntamente com seus respectivos Kanbans de Produgao. Os Kanbans de 
Produgao sao retirados desses containeres cheios e, juntamente com os 
containeres vazios, sao levados para o setor de montagem. Os containeres 
vazios sao deixados na Area do Mini Estoque de Safda do setor, enquanto os 
Kanbans de produyao sao afixados no Quadro Kanban existente ali. Cada 
Kanban de Produyao afixado no Quadro Kanban existente ali. Cada Kanban de 
Produgao afJXado no quadro representa uma ordem de fabricagao para o setor, 
que devera montar as quantidades de produtos representadas por cada Kanban, 
tao logo seja possfvel. 
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Figura 11 - Movimentacao dos Kanbans 
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Os containeres cheios que se encontram no armazem de produto acabado e que 
tiveram os Kanbans de produ~ao substituidos pelos Kanbans de Aquisi~o que 
permanecerao ali ate que o cliente extemo informe oportunamente os tipos e as 

quantidades de containeres vazios que se encontram em sua empresa. De 
posse desses dados, o armazem de produto acabado separara os tipos e as 
quantidades de containeres cheios correspondentes e os enviara ao cliente. 

Os containeres cheios acompanhados dos Kanbans de Aquisi~ao serao 
deixados no cliente, enquanto os containeres vazios acompanhados dos 
Kanbans de Aquisi~ao retomarao ao armazem de produto acabado. Assim, o 
ciclo repetira continuamente. 

Para montar as quantidades de produtos determinados por cada Kanban 
de Produ~o afixado no Quadro Kanban, o setor de montagem utilizara os 
produtos contidos nos containeres estocados na sua Area do Mini Estoque de 
Entradas. Esses containeres foram trazidos da Area do Mini Estoque de Saida 
do centro de fabrica~o 2, e cada um traz consigo um Kanban de 
Movimenta~ao. Conforme os produtos contidos num desses containeres sejam 
totalmente consumidos pelo setor de montagem, o proprio operador transporta o 
container vazio, juntamente com o Kanban de Movimenta~o, ate Area do Mini 
Estoque de Sa ida do cetro de fabrica~o 2, e retoma com o container cheio com 
o mesmo produto, juntamente com o Kanban de Movimenta~o. 

Na Figura 07 mostrada ha pouco, podemos notar que todo o produto "83", 
estocado na Area do Mini Estoque de Entrada do setor de montagem, ja foi 
consumido pelo setor e, portanto, o proprio operador do setor faz o transporte do 
container vazio, juntamente com o Kanban de Movimenta~o, ate a Area do Mini 
Estoque de Sa ida do centro de fabrica~o 2, onde o container vazio e deixado e 
seu Kanban transferido para o container cheio com o produto "83". Antes de 
retomar ao setor de montagem, levando o container cheio juntamente com o 
Kanban de Movimenta~o. o operador retira o Kanban de Produ~ao do container 
cheio e o afixa no Quadro Kanban existente nas imediat;Oes do centro de 
fabrica~o 2, ordenando, assim, o centro de fabrica~o de fabrica~o 2 a 
produzir o produto "83" na quantidade suficiente para preencher o container 
vazio, tao logo seja possivel. 

Entre o centro de fabrica~o 2 e o centro de fabrica~o 1 ocorrem 
procedimentos semelhantes aos descritos no paragrafo anterior. Podemos notar 
que todo o produto A 1 que estava contido no container ja foi consumido pelo 
setor de fabrica~o 2 e, portanto, o operador do centro consumidor encarrega-se 
de transportar o container vazio, juntamente com o seu Kanban de 
Movimenta~ao, ate o centro Produtor, onde o container vazio e deixado na Area 
do Mini Estoque de Saida, e o Kanban de Movimenta~ao, transferido do 
container vazio para o cheio com produto "A 1 ". 

Antes de retomar para o centro de fabrica~o 2, levando o container cheio 
juntamente com o Kanban de Movimenta~o, o operador transfere o Kanban de 
Produ~o, do container cheio para o Quadro Kanban existente nas imedia~oes 
do centro de fabrica~o 1, ordenado, assim, o centro de fabrica~ao 1 a produzir 
"A 1" numa quantidade suficiente para preencher o container vazio, tao logo seja 
possivel. 
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A rela~o entre o centro de fabrica~o 1 e o fomecedor extemo 
assemelha-se ao que acabamos de descrever, mas tal relacionamento esta 
omitido na Figura 07. Entre a Area do Mini Estoque de Entrada do centro de 
fabrica~o 1 e o fomecedor extemo, pode haver urn almoxarifado de materia
prima. Nesse almoxarifado, o controle do inventario e feito pelo proprio 
encarregado do setor por meio da observancia dos estoques mfnimos e dos 
estoques maximos estabelecidos para cada produto. Portanto, o Quadro Kanban 
do almoxarifado tera apenas duas faixas, uma para estoque mfnimo e outra para 
estoque maximo. 

Sempre que o operador do centro de fabrica~o 1 vier ao almoxarifado 
apanhar algum container cheio, transferira o Kanban de Produ~o desse 
container para o Quadro Kanban, transferira o Kanban de Movimentac;ao do 
container vazio que ele trouxe para o container cheio e finalmente, retomara 
para o centro de fabrica~o 1 levando consigo o container cheio juntamente com 
o cartao de Movimenta~o. 

No ato da entrega do container cheio com materia-prima, o fomecedor 
devera destacar do Quadro Kanban o cartao de produ~o correspondente ao 
produto entregue e anexa-lo ao container, deixando-os estocados no Iugar 
apropriado. Em seguida, apanhara os containeres vazios e os levara para sua 
empresa, a fim de repor o produto consumido. Esse procedimento sera repetido 
continuamente, em intervalos regulares. 

Logo, desde o recebimento da materia-prima ate a entrega do produto 
acabado, teremos os produtos processados nas quantidades e nos mementos 
oportunos, sendo esse objetivo do Sistema Kanban. Obviamente, esse objetivo 
somente sera alcanc;ado se o sistema nao apresentar obstaculo causados por 
deficiancia da qualidade dos produtos, quebra de equipamentos, no decorrer do 
fluxo produtivo. Assim, o sucesso do Sistema Kanban depende da aplicac;ao de 
outras tecnicas, tais como CEP, manuten~o preventive, cronoanalise, etc. 

Os Kanban sao movimentados e manuseados com grande treqOancia por 
todas as etapas do processo. Para evitar o desgaste premature normalmente os 
plastificamos. 

Agora veremos como os Kanbans de Produ~o sao movimentados ao 
entrar e sair do Quadro Kanban. 
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Quadro Kanban 

2/4 2/4 

Figura 12 - Movimenta~o no Quadro Kanban 

Suponhamos que a Figura 08 represente o Quadro Kanban localizado nas 
proximidades do centro de fabrica~o 2. Podemos fazer as seguintes 
observa¢es: 

• o quadro apresenta 3 colunas verticais, "81 11
, "8211 e "8311

• Cada coluna 
representa urn tipo de produto gerado no centro de fabrica~o. 
Portanto o centro de fabrica~o 2 produz, atualmente, os produtos 
"81 11

, "8211 e "8311
; 

• na posiyao em que a col una "8 1 II se cruza com a faixa verde, 
encontram-se 2 Kanbans. Na posi~o em que a coluna "8211 se cruza 
com a faixa amarela, encontra-se urn Kanban. Na posi~o em que a 
coluna "8211 se cruza com a faixa verde, encontra-se 2 Kanbans. Na 
posi~o em que a coluna "8311 se cruza com a faixa verde, encontram
se 3 Kanbans. Todos os demais cruzamentos entre colunas e faixas 
estao sem Kanbn no memento. 

• Cada kanban apresenta em seu rodape 2 numeros separados por uma 
barra. 0 primeiro e simplesmente sequencia!, e destina-se, apenas, a 
distin~o entre urn Kanban e outro, existentes na mesma coluna. 0 
segundo numero representa a quantidade total de Kanbans que a 
coluna em que sao pendurados suporta. Portanto, a col una "8 1 II 
suporta 4 Kanbans; a coluna "8211 4 Kanbans e "8311 7 Kanbans. Esses 
Kanbans sao distribuidos em cada coluna palos seguintes criterios: 

- faixa verrnelha: apenas 1 Kanban; 
- faixa amarela: 1/3 do total de Kanbans da coluna, descontado o 

Kanban utilizado na faixa vermelha; 
- faixa verde: 213 do total de Kanbans da coluna, descontado o 

Kanban utilizado na faixa vermelha. 
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• podemos conctuir, pela leitura das observa~es a cima, que estao 
ausentes 2 Kanbans da coluna "81", outro Kanban da coluna "82" e, 
finalmente, outros 4 Kanbans da coluna "83"; 

• cada Kanban pendurado no quadro represents urn container vazio 
estocado na Area de Mini Estoque se Saida do centro de fabricac;ao 2, 
aguardando que o centro produza a quantidade de produtos 
necessaria para preenche-lo. Portanto, existem naqueta area 2 
containeres vazios de "81", 3 containeres vazios de "82" e 3 
containeres vazios de "83"; 

• cada Kanban ausente do quadro represents urn container cheio 
estocado na Area do Mini Estoque de Sa fda do centro de fabricayao 2, 
aguardando que o operador do setor de montagem venha apanha-lo. 
Portanto, existem naquela area 2 containeres cheios de "81'', 1 
container de "82" e 4 containeres cheios de "83", cada urn 
acompanhado do seu respectivo Kanban de Produc;ao. 

Deve-se seguir duas regras para cotocayao e retirada do Kanban do seu 
quadro: 

• o Kanban deve ser colocado na primeira posiyao livre de baixo para 
cima, da coluna. Logo, o Kanban sera cotocado na faixa amarela da 
respectiva coluna somente quando todas as posic;oes da faixa verde, 
da cotuna, tiverem sido ocupadas.Analogamente, o Kanbn s6 sera 
colocado na faixa vermelha ap6s todas as posi~es da faixa amarela 
tiverem sido ocupadas; 

• o Kanban deve ser retirado da primeira posiyao ocupada, de cima para 
baixa, da coluna. Portanto, o Kanban sera retirado da faixa amarela da 
respectiva coluna somente quando a posiyao da faixa vermelha, 
mesma cofuna, tiver sido desocupada. Analogamente, o Kanban s6 
sera retirado da faixa verde ap6s todas as posi~es da faixa amarefa 
tiverem sido desocupadas. 

Com as observa~es abaixo, juntamente com as duas regras citadas a 
cima, permitem as seguintes conclusoes acerca da movimentac;ao dos cartoes 
no Quadro Kanban do centro de fabricac;ao 2: 

• se urn dos containeres "83" cheios for retirado da Area do Mini 
Estoque de Safda, o sue Kanban de produyao devera ser pendurado 
na posiyao de cruzamento da coluna 83 com a faixa verde, que e a 
primeira posiyao livre, de baixo para cima; 

• se urn dos containeres "81" cheios for retirado da Area do Mini 
Estoque de Safda, o seu Kanban de produyao devera ser pendurado 
na posiyao de cruzamento de cotuna vertical "81" com a faixa amarela, 
que a a primeira posiyao livre, de baixo para cima; 

• Se urn dos containeres "82" vazios for completado, o Kanban de 
Produc;ao existente no cruzamento da coluna "82" com a faixa 
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amarela, que e a primeira posiyao, de cima para baixo, ocupada no 
momento, devera ser retirado e anexado ao mesmo. 

A interpretayao do Quadro Kanban e (mica, independente do layout 
adotado pela fabrica. Tanto num ambiente celular quando num ambiente 
tradicional, o significado do c6digo de cores e o mesmo. As cores no quadro 
estao diretamente relacionadas as prioridades que o operador deve estabelecer 
na sequencia de fabricayao do mix de produtos fabricados no seu centro de 
fabricayao. 

Enquanto os cartoes estiverem ocupando somente a faixa verde, 
nenhuma modificayao deve ser feita na sequencia original de fabricayao. Se 
sequencia original de fabricayao dos produtos fabricados no centro de 
fabricayao 2 for "83", "81" e "82", e os seus cartoes de fabricayao estiverem 
ocupando apenas a faixa verde, o operador da area fabricara os produtos na 
mesma sequencia. 

Se algum cartao de um dos produtos fabricado num mesmo centro de 
fabricayao alcanc;ar a faixa amarela, enquanto os cartoes dos demais produtos 
mantiverem-se na faixa verde, a sequencia de fabricayao podera ser modificada, 
priorizando-se a fabricayao daquele que alcanyou a faixa amarela. Entretanto, 
tal modificayao s6 sera vantajosa caso o tempo despendido para preparar e 
ajustar a linha (set-up-time) nao for muito elevado. Se algum Kanban de 
Produyao do produto "82", por exemplo, alcanyar a faixa amarela enquanto os 
Kanbans de Produc;ao dos "81" e "82", nao se eleve muito. 

Se algum cartao de um dos produtos fabricados num mesmo centro de 
fabricayao alcanc;ar a faixa vermelha, enquanto os outros cartoes dos demais 
produtos mantiverem-se na faixa verde ou na faixa amarela, estarmos diante de 
uma situayao crftica para aquele produto, no que diz respeito ao seu estoque. 
Nessa situayao, o centro consumidor estara consumindo as ultimas unidades 
daquele produto e, portanto, o centro produtor deve priorizar sua fabricayao. Se 
algum Kanban do produto "82" alcanyar a faixa vermelha, enquanto os Kanbans 
dos produtos "8 1" e "82" mantiverem-se na faixa verde ou na faixa a mare Ia, o 
mesmo devera ser fabricado em primeiro Iugar, independente da sequencia 
original de fabricayao. 

Portanto, o operador devera estar sempre atento ao Quadro Kanban 
existente em sua area, para produzir o que e necessario no tempo oportuno. 

4.4. Determinayao das Quantidades de Kanbans 

As velocidades de reayao de um centro produtor tradicional e de um 
centro produtor celular aos Kanbans de produyao lanyados no Quadro Kanban 
sao distintas. Num ambiente celular, devido as proximidades entre os centros 
produtores e os centros consumidores e, consequentemente, a rapida 
transmissao de informayao do centro consumidor para o centro produtor e a 
rapida transferencia de produtos e possivel produzir 0 mesmo produto mais de 
uma vez ao dia sem muitos riscos de afetar a sincronizayao entre os centros. A 
vantagem de produzir mais de uma vez o mesmo tipo de produto ao Iongo do dia 
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e o menor nivel de estoque na area de produ~ao, decorrente da maior 
rotatividade dos Kanbans de produ~o. 

Num sistema tradicional, e muito dificil a sincroniza~o entre o centro 
consumidor e o centro produtor, devido as grandes distancias entre os centres e, 
consequentemente a demora na transmissao de informa~o entre esses centres. 
Essa dificuldade sera, certamente, maior quanta maior for o mix de produtos 
produzidos e consumidos pelos centres. Portanto, num ambiente tradicional, e 
altamente recomendavel produzir o mesmo produto uma unica vez ao dia, ou ao 
tumo. 

Geralmente, num ambiente celular, o transporte dos conteineres e 
realizado pelos pr6prios operadores dos centres consumidores, enquanto que no 
ambiente tradicional essa tarefa e desempenhada por urn abastecedor 
predefinido, valendo-se muitas vezes, de uma empilhadeira. 

A tecnica JIT, da qual o Sistema Kanban e parte fundamental, objetiva a 
produ~ao da quantidade necessaria no momenta oportuno. Para se produzir no 
momenta oportuno e fundamental que o pedido seja feito no momenta oportuno 
tambem. Mas qual seria este momenta apropriado num Sistema Kanban? 

Para que o operador seja capaz de programar toda a produ~o de urn dia 
qualquer. 

5. Qualidade Total 

5.1. Controle da Qualidade Total 

0 TQC no modelo japones e urn sistema gerencial que, com o 
envolvimento de todas as pessoas em todos os setores da empresa, visa 
satisfazer suas necessidades, atraves da pratica do controle da qualidade. 
Tendo como premissa basica que o objetivo principal de uma empresa e a sua 
sobrevivencia, o TQC vai buscar isto atraves da satisfa~o das pessoas. Assim, 
o primeiro passo e identificar todas as pessoas afetadas pela sua existencia, e 
como melhor atender suas necessidades. De forma e em mementos diferentes a 
empresa interage com consumidores, acionistas, empregados e por ultimo com 
a comunidade na qual esta situada. 0 TQC consiste na cria~ao de uma 
vantagem competitiva sustentavel, atraves do constante aprimoramento do 
processo de identifica~ao e atendimento das necessidades e expectativas dos 
clientes quanta aos produtos e servi~s requeridos, e da utiliza~ao eficiente dos 
recursos existentes de modo a agregar o maximo de valor ao resultado final. E 
OS objetivos da utiliza~ao deste metoda gerencial sao: 

• garantir uma maior satisfa~ao do cliente, fomecendo produtos e 
servi~os que correspondam as suas expectativas, monitorando 
suas constantes mudan~s ( "customer in"); 

• melhorar a qualidade do atendimento; 
• maior eficiencia e produtividade, mantendo cada etapa do processo 

produtivo sob controle, detectando possiveis falhas e rastreando 
suas causas; 
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• maior integrayao do pessoal, promovendo a comunicac;Bo entre os 
varios setores e diferentes niveis hierarquicos (comunicac;Bo 
vertical e horizontal); 

• redu~ao de custos, minimizando retrabalhos; 
• maior lucratividade e crescimento. 

5.2. Redu9ao dos Tempos 

5.2.1. Reduc;Bo dos Lead Times Produtivos 

A fim de evitar problemas tais como invenc;Bo excessiva ou for~ de 
trabalho, a empresa tern que estar pronta para iniciar a produc;Bo imediatamente 
ap6s receber os pedidos dos revendedores. Os fomecedores devem comandar 
rapidos meios de produ~ao e a linha de produ~ao precisa estar preparada para a 
produc;Bo imediata. 

Na filosofia Just In Time, o principio basico e "procurar atender dinamica e 
instantaneamente a variada demanda do mercado, produzindo em lotes de 
pequena dimensao". 0 conceito de Lead Time abrange a medic;Bo do tempo 
necessaria para completar o ciclo de produyao de produto determinado. 0 
tempo de produ~ao de qualquer produto, no local de produ~ao numa fabrica de 
processo multiplo consiste de quatro componentes: o tempo de setup, o tempo 
real de processamento, o tempo de transporte e o tempo de espera. 

5.2.2. Melhoria nos Tempos de Espera 

0 tempo de espera e aquele gasto em cada estagio do processo de 
espera para completar o produto do processo precedente: ele exclui o tempo de 
transporte. Existem dois tipo de espera: urn e causado pelo tempo de produc;Bo 
entre processos desbalanceados e o outro pelo tamanho do lote no processo 
precedente. 

Para reduzir o primeiro urn balanceamento de tern que ser executado. A 
produc;Bo em cada processo deve ser a mesma tanto em quantidade quanto em 
tempo. Apesar do tempo de ciclo ou "compasso" ter que ser o mesmo em todos 
os processos na de montagem ha a variac;Bo no tempo de operac;Bo entre os 
processos dependentes de pequenas diferen~s e na capacidade dos 
operadores. Para minimizar estas diferen~s. a padroniza~ao de a¢es ou 
rotinas de opera~ao sao muito importantes, e o superior deve os operadores em 
todas as padronizadas. 

0 problema mais serio com respeito ao balanceamento de e a existencia 
de capacidades diferentes entre as maquinas em cada processo. Para lutar 
contra isto o sistema de controle total do trabalho. Para resolver o segundo tipo 
de tempo de espera, o transporte do lote deve ser do. Este caminho urn grande 
lote de produ~ao para certos tipos de produtos, porem requer que os mesmos 
sejam transportados ao processo subsequente em quantidades minimas. Em 
outras palavras, se o lote de produ~ao e composto de 600 unidades e uma 
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unidade e acabada, esta deve ser transportada imediatamente ao proximo 
processo. 

5.2.3. Melhoria no Tempo de Programayao na Produyao 

Este raciocinio propoem que os grandes problemas de capacidade ja 
devem estar resolvidos por analises previas de medio e Iongo prazo no 
momento da programac;ao de chao de fabrica, e que os tempos de fila podem 
ser estimados com pequena margem de erro, se o ambiente de produc;So e 
estavel e o carregamento dos varios centros de trabalho ao Iongo do horizonte 
de planejamento e homogeneo. 

Para urn ambiente de produc;So repetitive estas premisses sao validas, 
porem num ambiente de produc;So sob encomenda, estas sao fracas, ja que 
existem diferentes tipos de produtos e quantidades variadas a serem fabricados, 
com roteiros de fabricac;ao distintos. Nessas situac;oes, o fluxo de 
processamento nao e estavel nem tampouco homogeneo. Esta variabilidade faz 
com que os tempos de fila decorram do carregamento global e instantaneo da 
planta, nao havendo uma estabilidade nos nlveis de estoque em processo que 
perm ita identificar urn processamento trpico nos centros de trabalho. 

A variabilidade intrlnseca ao contexte de produc;So sob encomenda e a 
estimative antecipada dos tempos de produc;ao de itens resultam em erros, nas 
quais os pianos gerados tendem a se distanciar da realidade e precisam ser 
administrados no chao · de fabrica. 0 grande numero de hip6teses de 
sequenciamento, antecipac;oes, hora-extra, subcontratac;So de tarefas, dentre 
outras posslveis ac;oes gerenciais, tern que ser avaliado para compatibilizar o 
nivel de carga com a capacidade real, transferindo a sobrecarga entre os 
centres de trabalho dispon iveis. 

Esta tarefa toma a ac;ao do gerente do processo muito penosa e quando o 
volume desses ajustes e muito grande, a utilizac;So desse mecanisme manual 
fica praticamente inviavel, transformando a tomada de decisao num fato intuitive, 
sem avaliac;Oes consistentes de custo-beneficio. 

Portanto, a combinac;So das tecnicas de programac;So pela "data mais 
tarde" e planejamento com "capacidade infinite", expoe a grande risco os 
objetivos que sao estrategicos na produc;ao sob encomenda, e tende a 
sobrecarregar o chao de fabrica com uma grande carga de decisoes diarias de 
sequenciamento e ajustes de capacidade. 

5.2.4. Melhoria no Tempo de Espera na Fila 

Uma fila e uma estrutura de dados onde OS !tens sao processados (saem 
da fila) na mesma ordem em que foram inseridos. Porem, em varios casos, esta 
filosofia nao e adequada. Uma estrutura adequada a este modelo e a fila de 
prioridade. Nessa estrutura os itens entram no fim da fila, porem saem de 
qualquer posic;ao da fila, de acordo com sua prioridade. Assim, a cada 
atendimento, retira-se da fila o item de maior prioridade, e nao o que estiver no 
inlcio da fila. 
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Essa prioridade pode ser detenninada pelo valor de urn campo do Item, e 
para urn determinado Item, nao precisa ser necessariamente constante. Por 
exemplo, em algumas aplica~es, o tempo de espera na fila para ser 
processado e considerado na avaliac;8o da prioridade. Assim, urn Item que 
entrou na fila, com prioridade baixa, pode ter esse valor elevado em tunc;ao do 
tempo em que pennanece na fila. 

Numa situa~ao de concorrencia, na qual varios servi~s competem pelos 
mesmos recursos, as reten~oes em filas a espera de processamento podem 
alterar a criticidade das varias opera¢es. lsto e, opera~es que tinham folga 
para processamento podem se tomar mais crlticas que originalmente estavam 
no caminho crltico do projeto, em func;8o de sua baixa prioridade em relac;8o a 
outros servi~s. 

5.2.5. Melhoria no Tempo de Espera no Lote 

Atraves de pequenos lotes de produc;8o, o tempo de execuc;8o de varios 
tipos de produtos pode ser reduzido e a de produc;8o pode adaptar-se 
prontamente as ordens do cliente e as altera¢es da demanda. A taxa de 
utiliza~ao da capacidade das maquinas e aumentada, devido a reduc;8o do 
tempo de troca de ferramentas. Ainda, observar que a alta taxa de utiliza~ao das 
maquinas ocasiona uma superproduc;8o com tendencias a perdas, o que e uma 
situac;ao pior do que uma taxa baixa de utilizac;ao. 

5.2.6. Troca Rapida de Ferramentas 

Para pennitir a redu~ao do tamanho do lote mlnimo de produc;8o, e 
necessaria que os set ups para troca de ferramentas ou moldes sejam 
realizados no menor tempo possivel e este tempo deve estar sob controle. 
Muitas empresas criaram urn programs para implementar urn sistema de troca 
rapida de ferramentas, pois para 0 controle destas trocas e necessaria a criac;8o 
de urn sistema que garanta a preocupac;ao constante com este trabalho. Hoje ja 
nao e mais possivel trabalhar sem o perfeito dominio dos set ups. 

A 16gica e simples: nao e posslvel trabalhar e calcular OS estoques 
necessarios para o sistema de abastecimento Kanban se nao se tern confian~ 
total de que todas as pe~s ou material recebido poderao ser utilizados, alem 
disto o sistema Kanban detennina, na maioria dos casos, que o material seja 
entregue diretamente do fomecedor, ao lado do montador da linha de produc;8o. 

5.2.7. Eliminar o Setup 

A elimina~ao do setup, ideal em contexto de manufatura just in time, 
geralmente nao e viavel na pratica. Tal eliminac;ao tern maior possibilidade de 
ocorrer na fase de projeto do produto, buscando a intercambiabilidade de pe~s; 
outra soluc;8o seria a automatiza~ao do setup, em casos em que o custo de 
implantac;ao nao seja proibitivo. A eliminac;ao total do setup pode nao ser viavel, 
mas a aplica~ao dos passos da metodologia, utilizando as estrategias e tecnicas 
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mais adequadas para cada setup, pode resultar em reduyaes nos tempos de 
setup. 

5.2.8. Melhoria nos Tempos de Processamento 

Os esforc;;:os de reduyao dos tempos de setup devem estar alinhados as 
ay6es realizadas em todos os processos de manufatura da empresa. 0 
alinhamento dos esforyos evita desperdfcio de tempo e capital em ayaes que 
nao tenham como resultado a melhoria dos tempos de setup e, 
conseqOentemente, a melhoria global do processo. 

Os esforyos de melhoria nao devem ser direcionados a processos que 
receberao investimentos em novas tecnologias ou equipamentos, ou processos 
que venham a ser eliminados. Essa estrategia esta diretamente relacionada a 
definiyao de metas e de uma estrategia de implantac;;:ao. Novas processos, 
associados a novas produtos ou resultantes de mudanyas tecnol6gicas, devem 
estar inseridos nos conceitos adquiridos com a implantayao da metodologia de 
TRF. 

Os indicadores de resultados em uma metodologia de implantayao de 
TRF podem ser comprovados pela medic;;:ao do tempo de setup antes e depois 
da implantayao ou pelo calculo do lote economico de fabricayao. 0 tempo de 
setup e urn 6timo indicador para a aplicac;;:ao de uma metodologia de TRF, pois e 
de facil verificac;;:ao durante toda a evoluyao da implantayao. A construyao 
padronizada de dispositivos, ferramentas e equipamentos e outro elemento para 
sua consolidayao. A padronizac;;:ao deve ocorrer somente nas partes 
(dispositivos, ferramentas e equipamentos) cujas func;(Oes sao necessarias a 
troca de ferramentas. 0 objetivo da padronizayao e minimizar a troca de partes 
no setup. 

5.2.9. Melhoria nos Tempos de lnspec:;ao 

Na evoluyao do projeto de TRF, urn dos objetivos e alcanyar urn processo 
estavel. A estabilidade e obtida pela repetiyao padronizada do setup e dos 
tempos de produyao. A garantia da repetiyao dos tempos de produyao depende 
da capacidade do equipamento em manter estaveis as condic;;:oes de cada ciclo 
de produyao. A conservayao e a calibrac;;:ao do equipamento sao fundamentais 
para a estabilidade do processo. A realizac;;:ao de inspeyaes programadas de 
manutenyao ou de intervenyao do operador em pontos-chave do equipamento, 
resultados de um plano de manutenyao preventiva, preditiva ou de um programa 
de manutenyao produtiva total, e uma maneira de garantir a estabilidade do 
processo. 

5.2.1 0. Melhoria nos Tempos de Transporte 

E associado a uma politica de reduyao de estoque de materias-primas 
atraves da sua entrega em intervalos e lotes menores. Na realidade, o sistema e 
muito mais abrangente do que essa caracteristica "extema". lntemamente a 
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fabrica, ha mudanc;as do trabalho e do sistema de informayaes. De uma maneira 
geral, dOiS SaO OS princfpios deste Sistema de produtividade, Just-in-time e 
controle autonomo dos defeitos 

5.3. Padronizayao das Operayoes e Polivalencia 

A sintonia da demanda com o sistema produtivo e obtida atraves da 
padronizac;So das operac;oes em func;So dos "tempos de ciclo". A proposic;So de 
urn modelo pratico para se montar as ''folhas de operac;So padrao" ira contribuir 
bastante com o processo de focalizac;So da produc;So com celulas de manufatura 

5.3.1. Tempo de Cicio 

E o tempo-padrao na linha final de montagem de urn dado produto. Urn 
observador postado no final dessa linha veria os produtos dela salrem em 
intervalos iguais ao tempo de ciclo. A filosofia J IT coloca a enfase da gerencia 
no fluxo de produc;So, procurando fazer com que os produtos fluam de forma 
suave e continua atraves das diversas fases do processo produtivo. A enfase 
prioritaria do sistema JIT para as linhas de produc;So e a flexibilidade, ou seja, 
espera-se que as linhas de produc;So sejam balanceadas muitas vezes, para que 
a produc;So esteja ajustada as variac;oes da demanda. 

A busca pela flexibilidade da produc;ao e da reduc;ao dos tempos de 
preparac;So de equipamentos, reflete-se na enfase dada a produc;So de modelos 
mesclados de produtos, permitindo uma produc;So adaptavel a mudanc;as de 
curto prazo e obtendo ganhos de produtividade. 

5.3.2. Padronizayao de Operayoes 

A padronizac;So das operayaes objetiva, a obtenc;So de alta produtividade, 
em func;ao da determinac;So de uma sequencia padronizada de operayaes a 
serem executadas pelos operadores, descritas em documentos chamados 
''folhas de operac;ao padrao". 

0 segundo objetivo buscado com a padronizac;So das atividades e o 
balanceamento de linha entre os processos de produc;ao, em func;So dos tempos 
de fabricac;So. Para tanto, e fundamental a determinac;So dos tempos de Cicio 
(tempo alocado para se fazer uma pec;a ou unidade) para as operac;oes 
padronizadas. 

0 terceiro objetivo e a reduc;So dos materiais em processo a quantidade 
minima necessaria, denominada "quantidade padrao de material em processo". 
Ao se alcanc;ar este objetivo o nlvel de inventario tende a cair drasticamente. 

5.3.3. Rotina de Operayaes - Padrao 

Como a padronizac;ao toma o processo previslvel (e isto e uma condic;So 
necessaria para manter o processo sob controle) fica mais facil gerenciar o 
sistema, 0 que e de suma importancia para OS gestores. 
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Gada operador (ou cada ilha de fabrica~o) recebe uma folha de 
operac;oes que e aftXada para todos terem acesso. 

6. MRP e MRP II 

6.1 lntroducao 

As siglas MRP e MRP II sao extremamente difundidas entre o pessoal 
que direta ou indiretamente lida com os processos produtivos, tanto de bens 
tangiveis quanto de servic;os. MRP e a sigla de Material Requirement Planning, 
que pode ser traduzido por planejamento das necessidades de materiais. 0 
MRP surgiu da necessidade de se planejar o atendimento da demanda 
dependente, isto e, aquela que decorre da demanda independente. A demanda 
independente decorre das necessidades do mercado e se refere basicamente 
aos produtos acabados, ou seja, aqueles que sao efetivamente entregues ao 
consumidor. 

Como a maioria das empresas fabrica mais de urn produto, os quais 
muitas vezes utilizam urn grande numero de pec;as ou componentes comuns, e 
facil perceber a extensao do problema que seria controlar todos os componentes 
para todos os produtos finais fabricados ou montados, levando em conta os 
estoques disponiveis, as entregas previstas, as compras em andamento, com 
seus respectivos prazos de entrega, perspectivas de atraso. Seria praticamente 
impossivel gerir todo esse conjunto de informac;Oes sem auxilio de urn 
computador. 

Em meados dos anos 60 os sistemas de MRP utilizavam-se de 
mainframes (computadores de grande porte) que gastavam horas processando 
as alterac;Oes de urn unico dia. Dado urn produto, ele era "explodido" em todos 
os seus componentes ate o ultimo nivel de detalhe, definindo-se sua lista de 
material, mais conhecida como BOM (Bill of material). 0 BOM constitui a 
espinha dorsal do MRP, que ira consolidar os itens comuns de varios produtos, 
verificando se ha disponibilidade nos estoques e, quando for o caso, emitido 
uma lista com os itens faltantes. 

Com o desenvolvimento da capacidade de processamento dos 
computadores, aliado ao advento dos microcomputadores, cada vez mais 
acessiveis, expandiu-se o conceito do MRP ate entao utilizado. Assim, alem dos 
materiais que ja eram tratados, passou-se a considerar tambem outros insumos, 
como mao-de-obra, equipamentos, espac;os disponiveis para estocagem, 
instala~o entre outros. Os sottwares com tais capacidades de processamento 
passaram a ser denominados sistemas de manufacturing resouces planning 
(MRP II), que pode ser traduzido com planejamento dos recursos de manufatura. 

A Figura 13, apresenta urn esquema de funcionamento de urn sistema 
MRP II que, a partir do Plano Mestre, dos estoques de materias e componentes, 
do BOM, das restric;Oes de mao-de-obra, de equipamentos, dos lead times, gera 
as necessidades de compras, paras os itens fomecidos por terceiros e de 
fabrica~o, para os itens produzidos intemamente. 

37 



Proje«;ao da Variayees 
Novas 

Demanda 
Economicas 

Tecnologias 
Extemas 

r--------- -------------~------------------ ---------------------------, 
I 
I 

Plano Mestre 
I 
I 
I 
I 
I 

L-. 
I 
I 
I 

Necessidades Estoques de 
Mudan~sde 

I Estoques 
~ de Produ«;ao I-- Produtos 

Engenharia r+ Acabados 

~ 
Equipamentos -- MRPII ~ BOM ~ 

Estruturas 
e lnstalayees Analiticas 

Mao-de-Qbra 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Pedidosde Ordensde 
I 

Lead Times 
I 
I 

Compra Fabrica«;ao I 
I 

: I 
I 
I 

I I 

I 
I 

~---------------------------
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Fomecedores I 
I 
I 

I I 

~------------------------~ 

Figura 13 Esquema de urn Sistema de MRP II 

6.2 Elementos de urn Sistema MRP 

Na defini~o e posterior implementa~o do MRP alguns aspectos devem 
ser cuidadosamente considerados, a fim de se obter sucesso. 

• BOM: e a parte mais dificil e trabalhosa do projeto. Todos OS 

produtos da linha de produ~o devem ser "explodidos" em todos os 
seu componentes, sub-componentes e peyas. Urn grande numero 
de empresas, mesmo ja atuando no mercado, nao dispoe de 
rela~o de materias. Algumas outras dispoem de duas, uma para o 
custo e outra para a fabrica~o e compras. 0 correto e trabalhar 
com o BOM, que ira alimentar o sistema. Outra dificuldade e 
manter atualizada a lista de material, o que normalmente e uma 
atribui~o da engenharia. As constantes mudanyas na tecnologia e 
nas exigencias do mercado tomam constantes tais alterayaes; 

• Controle de Estoques: as informa~es sobre os estoques 
disponiveis sao essenciais para a opera~o de urn sistema MRP. 
Como o numero de empresas que dispoem de sistemas 
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computadorizados de controle de estoques e maior que o das que 
dispoem de urn MRP, os softwares mais usados tratam as duas 
coisas como m6dulos dos sistemas. Assim, tem-se urn modulo de 
estoques e outro de MRP, que podem, evidentemente, ser 
interligados. Estoques de seguranc;a devem ser contemplados nos 
sistema MRP, a fim de absorver eventuais ocorrencias nao 
previstas; 

• Plano Mestre: o Plano Mestre retrata a demanda a ser atendida, 
ja depurada dos fatores extemos. lsto e, aquilo que deve ser 
efetivamente produzido. Por se tratar de uma previsao, contem as 
incertezas inerentes ao futuro. lsto posto, o sistema MRP deve 
contemplar as possibilidades de alterayao nas demandas previstas. 
Alias, existem sistemas que trabalham em tempo real, ou seja, em 
resposta a qualquer alterac;ao, seja na demanda, seja no nlvel de 
estoques, decorrente, por exemplo, de urn recebimento, o sistema 
atualiza imediatamente todos os dados. Os mais comuns, 
entretanto, fazem os calculos periodicamente, em geral uma vez 
pordia; 

• Compras: a partir dessa listagem o departamento de compras 
pode atuar. Com o advento das parcerias, e grande o numero de 
empresas que tern seu sistemas interligados, e os pedidos de 
reabastecimento sao feitos diretamente pelo computador. 

6.3 Vantagens do Sistema MRP 

Sao varias vantagens em se utilizar o Sistema MRP. 

• lnstrumento de Planejamento: permite o planejamento de 
compras, como ja falado, de contratac;Oes de pessoal, necessidade 
de capital de giro, necessidade de equipamentos e demais 
insumos produtivos; 

• Simula~lo: situay6es de diferentes cenarios e demanda podem 
ser simuladas e ter seus efeitos analisados. E urn excelente 
instrumento para tomadas de decisoes; 

• Custos: como o MRP baseia-se na "explosao" dos produtos, 
levados ao conhecimento detalhado de todos os seus 
componentes, e, no coso do MRP II, de todos os demais insumos 
necessaries a fabricac;ao, fica facil 0 calculo detalhado do custo de 
cada produto. Muitos sistemas de MRP tern seu apelo de venda 
voltado justamente para o custeio dos produtos; 

• Reduz a lnfluincia dos Sistemas lnformais: com a implantac;ao 
do MRP, deixam de existir os sistemas informais, muito usuais nas 
fabricas ainda hoje. Nesses sistemas a informac;ao sobre urn 
determinado produto por vezes fica na dependencia de urn s6 
operador. 

39 



7. Conclusio 

Com estudos feitos para a realizac;ao deste projeto ficou clara a 
importancia dos Sistemas de Produyao nas empresas, de hoje em dia, pois cada 
vez mais aumenta competitividade entre a empresas concorrentes. 

Com os Sistemas de Produc;ao podemos definir nlveis de produyao de 
cada produto num determinado perlodo a fim de maximizar os lucros da 
empresa, e minimizar custos de produyao. 

E com isso podemos otimizar a produc;ao, fazer promoc;Oes de produtos, 
abaixar os prec;os, etc .. 
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