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1 INTRODUc;Ao 

0 mercado automobillstico mundial tern sofrido grandes mudangas nos 

ultimos anos, fusoes, aquisigoes, aliangas, vern se tornando cada vez mais comuns, 

onde grandes blocos de montadoras tentam sobreviver em urn mercado cada vez 

mais competitivo atraves das economias de escala. 

0 momenta em que estes grandes blocos estiverem consolidados, a 

excelencia operacional de suas fabricas determinarao os vencedores para as 

pr6ximas decadas. 

A busca por competitividade da manufatura atraves da melhoria continua com 

as ferramentas da filosofia japonesa de qualidade vern se tornando cada vez mais 

comum neste segmento. Com isso, as montadoras buscam atender as necessidades 

do mercado, com produtos de alta qualidade e baixos custos. 

Esta filosofia busca a eliminagao dos desperdicios, a redugao de estoques, o 

aumento da agilidade e flexibilidade nos processos produtivos e logisticos, buscando 

aumento da produtividade das empresas. 

Trabalhar com estoques reduzidos nas plantas e com flexibilidade na 

manufatura requer uma maior eficiencia na gestao dos processos logisticos e 

produtivos. A gestao dos armazens de pegas e dos sistemas de abastecimento da 

linha de montagem deve estar em constante evolugao para atender a demanda do 

mercado. 

Muitas montadoras vern investindo em sistemas de Just in Time (JIT), como 

alinhamento com os seus fornecedores de primeira linha, porem, pouco tern sido 

explorado em sistemas de abastecimento de linha eficientes, e e o que nos 

propomos a fazer neste trabalho. 

1.1 OBJETIVO 

0 presente trabalho teve como objetivo analisar de forma critica o caso de 

uma montadora automobillstica, onde houve a mudanga no sistema de 

abastecimento da sua linha de montagem. 
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Buscou-se identificar seus pontos relevantes e as caracteristicas necessarias 

ao desenvolvimento de urn novo sistema de logistica interna eficiente, fazer urn 

balanc;o do projeto implementado e desenvolver urn material sabre o assunto, 

aliando a teoria e a pratica, que possa servir de base para outros trabalhos na area 

da logistica interna, mas especificamente, nos conceitos de abastecimento de linha 

de montagem na industria automobilistica. 

0 referencial te6rico do trabalho aborda a logistica, a movimentac;ao de 

materiais e a produc;ao enxuta, identificando-se as etapas para a implantac;ao de urn 

modelo de movimentac;ao internas de materiais enxuto. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

As montadoras automobilisticas brasileiras e seus fornecedores, atualmente 

estao em urn mercado de constante evoluc;ao e sujeito as oscilac;oes da economia. 

As grandes alianc;as estao prevendo urn grande crescimento para o mercado 

brasileiro nos pr6ximos anos, e investimentos pesados estao programados. lsto 

posto, juntamente a implantac;ao de novas montadoras no Brasil, concluimos que a 

concorrencia sera acirrada. 

Peter Drucker (1995) afirma em sua obra que a Logistica e urn instrumento de 

diferenciac;ao dentro do mercado competitivo que temos hoje. Com uma plataforma 

fabril que exige maior eficiencia e uma vasta cadeia logistica, com fluxos complexos, 

surge a necessidade da adoc;ao de processos internos mais eficientes para gestao e 

abastecimento de pec;as, a fim de tornar as empresas mais competitivas. 

Com isto podemos dizer que a logistica deve estar cada vez mais integrada 

ao "core business" das empresas, passando a fazer parte das decisoes estrategicas 

e nao como area suporte, como evidenciam Dornier e Fender (2001) : "La logistique . 

n' est au fond que Ia science de pn!Jparer ou d'assurer /'application de Ia strategie et 

de Ia tactique". 

Dessa forma, pretendemos fazer uma reflexao sabre urn tema que ganha 

cada vez mais importancia dentro do segmento automotivo. Urn estudo de caso foi 

desenvolvido em uma empresa de automobilistica, na fase de projeto e implantac;ao 

do modelo. 
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1.3 METODOLOGIA 

Gada elemento do sistema de movimentactao de materiais adiciona tempo na 

execuctao do produto final, afetando a competitividade das empresas. 0 

gerenciamento eficiente do processo de movimentactao interna de materiais, com 

enfase no fluxo de informact6es de materiais, permite o aumento do nivel de servicto 

ao cliente, a diminuictao dos custos da empresa, bern como a diminuictao do 

investimento em estoque. 

Dessa forma o enfoque principal do presente trabalho e apresentar uma 

soluctao da manufatura enxuta na industria automobilistica, a fim de reduzir custos, 

eliminando desperdicios e otimizando os processos e os espactos no chao de 

fabrica, para que se consiga sustentar uma productao estavel. 

Para o desenvolvimento da monografia, primeiramente foi realizado o 

levantamento bibliografico sobre processos logisticos de abastecimento de linha de 

productao e productao enxuta. 

Juntamente com o levantamento bibliografico,foi feita uma pesquisa de campo, do 

ti po explorat6rio-descritivo. 

Foi realizada uma pesquisa de urn ano dentro do processo produtivo da 

montadora, verificando o abastecimento de pectas produtivas, analisando e 

descrevendo seu processo. A coleta de dados foi feita atraves de entrevistas e 

observact6es, buscando examinar a mudancta de urn sistema de movimentactao sem 

regras, nem padr6es para urn sistema de fluxo puxado, em que se movimenta 

apenas o que e necessario naquele momento. 

Assim, pode-se, de maneira qualitativa, comparar resultados entre a maneira 

de trabalho atual e a que se quer alcanctar, colher dados de medidas de 

desempenho e relatar as dificuldades encontradas durante o processo de 

implantactao. 

Utilizamos o metodo de estudo de caso, devido a grande capacidade de 

levantar informact6es e propostas, analisando o universo dentro de seu contexto real, 

devido a proximidade do pesquisador com o meio estudado. 



7 

2 LOGiSTICA DE ABASTECIMENTO DE LINHA 

2.1 DEFINic;AO DE LOGfSTICA 

A logfstica teve seu infcio durante as grandes campanhas militares onde os 

exercitos eram mobilizados com a infraestrutura necessaria para o campo de 

batalha. Mas s6 na epoca de Napoleao Bonaparte e que a logfstica militar se 

comec;ou a ser estruturada. 

Segundo o Conselho de Gestao Logfstica - CLM (Council of Logistics 

Management), citado par Bowersox e Closs (2000), a Logfstica consiste no processo 

de planejamento, implementac;ao e controle eficiente e economicamente eficaz do 

fluxo de materias-primas, estoques em processo, produtos acabados, servic;os, bern 

como das informac;oes referentes a estas atividades, desde o ponto de origem ate o 

ponto de consumo, com o prop6sito de atender os requisitos do cliente. 

Ja a Associac;ao de Logfstica Europeia (ELA -European Logistics Association) 

define a logfstica como: 

L'organisation, le planning, le controle et !'execution des flux de biens depuis 
le developpement et les approvisionnements jusqu'a Ia production et Ia 
distribution vers le client final pour satisfaire aux exigences du marche avec 
le coOt minimal et !'utilisation d'un capital minimum. 

Para Christopher (1997) a logfstica refere-se ao processo de gerenciar 

estrategicamente a aquisic;ao, movimentac;ao e armazenagem de materiais, pec;as e 

produtos acabados, bern como os fluxos de informac;oes, par meio da organizac;ao e 

de seus canais de Marketing, de modo a maximizar as lucratividades presente e 

futura atraves do atendimento dos pedidos a baixo custo. 

Podemos dizer que a logfstica, em uma visao simplista, e ter o produto certo, 

no local certo, no tempo acordado no menor custo possfvel. 
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2.1.1 Logistica lnterna 

As atribui<;oes da logistica interna em uma industria come<;am de tras para 

frente, pela disponibiliza<;ao de materiais para a manufatura como seu objetivo 

principal e atividades e processes para atingir tal objetivo. Porter (1989, p. 36) 

define: 

Logistica interna sao atividades associadas ao recebimento, 
armazenamento e distribui9ao de insumos no produto, como manuseio de 
material, armazenagem, controle de estoque, programa9ao de frotas, 
veiculos e devolu9ao para fornecedores. 

As atividades relacionadas a logistica interna consistem em: movimenta<;oes 

internas de materiais, manuten<;ao de estoques ( estoque fisico e politica de 

estoques da empresa), tudo isto em urn intervale de tempo sincronizado e 

maximizando o valor agregado das opera<;oes a fim de atender as necessidades da 

manufatura. 

A experiencia nos mostra que as decisoes sob a responsabilidade dos 

dirigentes das areas de fabrica<;ao e logistica sao decisoes de natureza estrategica e 

organizacional. A gestao industrial e logistica engloba urn vasto campo do 

conhecimento dentro das empresas, mas podemos sintetizar em tres grandes areas. 

a) 0 aprovisionamento de materias-prima e componentes; 

b) A manufatura e a pilotagem de fluxos fisicos internos; e 

c) A distribui<;ao fisica de produtos acabados para os clientes finais. 

Quando se busca aumentar o valor alegrado de suas opera<;oes e reduzir 

custos atraves da otimiza<;ao de processes internos, a logistica e diretamente 

responsavel pelo sucesso ou fracasso dos resultados uma vez que e a responsavel 

pelo aprovisionamento de materiais e sua gestao interna na fabrica. 
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2.2 LOGiSTICA DE ABASTECIMENTO 

A logfstica de abastecimento e a atividade que administra a gestao e 

transporte de materiais para a linha de produgao segundo uma programagao 

estabelecida pela fabrica. 

2.2.1 Definic;ao de Linha de Montagem 

Uma linha de montagem e urn conjunto de estagoes de trabalho organizadas 

sequencialmente, normalmente interligadas, por meio de urn sistema contfnuo de 

movimentagao de materiais, e projetada para montar componentes e realizar 

qualquer operagao necessaria a obtengao de urn produto acabado (ASKIN; 

STANDRIDGE, 1993). 

2.2.2 Definic;ao de Abastecimento de Linha de Montagem 

Segundo o Dicionario Michaelis o termo Abastecer/Aprovisionar e definido 

como: fornecer, munir com abundancia, aprovisionar, prover do bastante ou do 

necessaria. 

Unido a Definigao de Linha de montagem com o termo Abastecer, temos que, 

a definigao de Abastecimento de Linha de Montagem e, o fornecimento de materiais 

(insumos) a urn conjunto de estagoes de trabalho a fim de montar componentes e 

realizar operagoes necessaria a obtengao de urn produto acabado. 
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2.3 TIPOS DE ABASTECIMENTO DE LINHA 

Antes de entrarmos propriamente no assunto de abastecimento de linha, 

devemos entender as duas formas de productao, a empurrada e a puxada. 

2.3.1 Produc;ao Empurrada 

Henry Ford inventou o princfpio da linha de productao nos anos 20, o qual os 

produtos se movimentam sobre a linha de productao e os operadores trabalham em 

processos de montagem sobre os produtos que passam. As pecas encontram-se 

divididos ao Iongo da linha e o ritmo de trabalho e ditado pela velocidade da linha de 

productao. 

A abordagem de manufatura celular, (productao empurrada) tern sua 

padronizactao atraves da tecnologia de grupo, ou seja, agrupamentos de famflias de 

pectas/componentes com base na similaridade de processos produtivos, envolvendo 

maquinas e atividades semelhantes. A caracterfstica principal deste tipo de 

productao e de possuir estoque em processo. 

Slack (1999) sugere que a productao empurrada resulta na tentativa de 

"linearizar o fluxo de materiais" numa productao continua ou intermitente, 

representando urn modelo que incorpora caracterfsticas intermediarias entre o 

arranjo ffsico funcional e o linear, visando uma otimizactao dos recursos de 

manufatura. 

Em urn sistema de manufatura celular ou productao empurrada, os postos de 

trabalho sao dispostos de forma a permitir uma maior aproximactao ffsica entre os 

postos a jusante e a montante, reduzindo os deslocamentos dentro da linha. 

Permitem que urn mesmo operador possa efetuar varias operact6es diferentes, 

porem o foco e reduzir a distancia entre os postos e nao entre o posto e as pe9as. 
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2.3.2 Produ~ao Puxada 

0 modelo de produgao em massa nao permite de satisfazer as necessidades 

atuais dos consumidores. Este modelo e perfeitamente adaptado a fabricagao em 

grandes volumes e de produtos padronizados. Ap6s a Segunda Guerra Mundial, 

surge a filosofia do Just in Time no mercado automobillstico japones, onde a ideia e 

simples, de fazer produzir somente o que precisamos naquele momento. 

Os sistemas puxados de programagao da produgao sao conceituados como 

sistemas onde os clientes se abastecem de itens em urn estoque basico apenas no 

momento e nas quantidades necessarias Uust-in-time), gerando a partir dai sua 

reposigao (CORREA, 2006). 

Conforme Christopher (1997) o JIT adota o conceito "puxar'' para produgao, 

em que a demanda final puxa os produtos em diregao ao mercado e o fluxo dos 

componentes relatives a esse produto tambem e determinado por essa demanda. 

Voss e Harrison (1987) complementam afirmando que o Just-in-Time (JIT) consiste 

em uma abordagem disciplinada cujo objetivo e aprimorar a produtividade global e 

eliminar desperdfcios. Possibilita, deste modo, a produgao eficaz em termos de 

custo, assim como o fornecimento apenas da quantidade necessaria de 

componentes, na qualidade correta, no momento e locais corretos, utilizando o 

minimo de instalagoes, equipamentos, materiais e recursos humanos. 

0 resultado final de urn processo de produgao puxada e a drastica redugao 

dos niveis de estoques da empresa. Para atingir tal resultado se faz necessaria a 

organizagao de alguns processes. 

a) Respeito absoluto ao plano de produgao; 

b) lmplementagao da Qualidade total, resultando no "zero defeito"; 

c) lmplementagao do Programa de Manutengao Total, resultando em "pane 

zero"; 

d) Programa de capacitagao de fornecedores, se faz necessaria receber os 

insumos no momento certo e com a qualidade necessaria, uma vez que 

estamos falando de uma cadeia logistica. 

A redugao nos estoques se faz tanto de produto acabado, como os estoques 

de materia prima, ja os estoques em processo sao praticamente eliminados. 
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Muitos estudiosos salientam que os estoques sao considerados como 

desperdicio e escondem os problemas dos processes da empresa e da sua cadeia 

logistica. Mas nao basta adotar uma medida simplista de reduc;ao de estoques, 

porque com isto tem-se rupturas de fabricac;ao devido a falta de componentes, deve

se, todavia, melhorar os processes e por consequencia os estoques serao reduzidos 

automaticamente. 

2.3.3 Estatico 

Os materiais sao dispostos para a linha de montagem, em suas estac;oes de 

trabalho (postos), a partir de seus estoques em dispositivos de armazenagem na 

linha de produc;ao. Basicamente o sistema de abastecimento estatico visa atender 

as caracteristicas da manufatura celular, onde tem-se estoques em processo, neste 

caso ao Iongo das linhas de produc;ao, chamados de estoques reguladores. 

Caracteristicas deste sistema: 

a) Materiais provenientes das areas de estocagem; 

b) Abastecimento em embalagens originais provenientes dos fornecedores; 

c) Existencia de estoques na borda da linha de produc;ao; 

d) Autonomia media de 3 horas de produc;ao. (caso de montadoras); 

e) Utilizac;ao variavel de equipamentos de movimentac;ao interna de 

embalagens, como por exemplo: empilhadeiras, rebocadores com bases 

rolantes, etc. 



Figura 1 - Sistema de abastecimento estatico 
Fonte: Vision Lean, 2009. 

2.3.4 Dinamico 

13 

0 Sistema de Abastecimento Dinamico e o processo de se abastecer uma 

linha de produc;ao, sem a necessidade de estoques intermediaries entre o estoque 

inicial e o ponto de montagem da pec;a. Trata-se de uma operac;ao realizada entre o 

estoque das pec;as e a borda de linha. E dividido em 2 tipos: Sistema de 

Abastecimento Dinamico Sequenciado e Sistema de Abastecimento Dinamico 

Sincronizado. 
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2.3.4.1 Sistema de Abastecimento Dinamico Sequenciado 

Caracterfsticas deste sistema: 

a) Adota o conceito do JIT na fabrica; 

b) Materia is provenientes das areas de preparac;ao de pedidos; 

c) Abastecimento em embalagens padrao e uniformes, diferentes das enviadas 

pelos fornecedores, havendo a necessidade de uma movimentac;ao ffsica 

extra; 

d) Eliminac;ao de estoques na borda da linha de produc;ao; 

e) Separac;ao dos materia is necessarios para a produc;ao do perfodo; 

f) Utilizac;ao uniforme de equipamentos de movimentac;ao interna de 

embalagens, como par exemplo: rebocadores com bases rolantes, nao 

havendo fluxo de empilhadeiras e rebocadores simultaneamente. 

2.3.4.2 Sistema de Abastecimento Dinamico Sincronizado 

Adota a filosofia JIS (Just-In-Sequence), que nada mais e que urn JIT externo 

a fabrica onde os fornecedores estao instalados nas imediac;oes das empresas, 

abastecendo as mesmas diretamente na linha de produc;ao, em sequencia pre

estipula em tempos determinados. Estes fornecedores estao instalados fisicamente 

pr6ximos as empresas clientes. Caracterfsticas deste sistema: 

a) Materiais provenientes de areas externas as fabricas (fornecedores) 

b) Parque de fornecedores proximo as empresas 

c) Abastecimento em embalagens em embalagens customizadas 

d) Eliminac;ao de estoques na borda da linha de produc;ao 

e) Eliminac;ao de estoques na fabrica 

f) Material separado a para a produc;ao do perfodo 

g) Utilizac;ao uniforme de equipamentos de movimentac;ao interna de 

embalagens, como par exemplo: rebocadores com bases rolantes, nao 

havendo fluxo de empilhadeiras e rebocadores simultaneamente. 

h) Mao-de-obra logfstica geralmente do fornecedor. 
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3 KITTING 

Para as empresas de ponta, a logfstica cada vez mais tern urn papel 

estrategico quando procuram aperfeictoar seus processos de manufatura. A logfstica 

interna e diretamente responsavel pela cadeia de valor de uma montadora, devido 

aos fluxos ffsicos internos de materiais, sistemas de informactao, manuten9ao de 

estoques mfnimos e disponibilizactao de pecas para a fabrica9ao de vefculos. 

Dentro de uma estrategia vencedora, ha urn posicionamento que determina a 

habilidade da empresa em ter urn desempenho superior da sua manufatura. Urn 

ataque total ao desperdfcio se aplica a todas as fun96es do chao de fabrica, nao 

apenas a productao. 

A utilizactao do conceito de Abastecimento continuo de pecas para a linha de 

montagem, proporciona a empresa uma vantagem competitiva em custo, prazo e 

qualidade, atraves da otimizactao de todos os processos envolvidos. 

0 ambiente economico no qual todas as empresas estao inseridas conheceu 

uma sequencia de mudanctas maiores, as quais impuseram uma redefinictao da 

estrategia industrial das empresas. 

a) Uma oferta global de produtos e servic;os: a concorrencia se faz atraves da 

globalizactao da oferta de produtos e servictos. Os concorrentes nao sao 

somente as empresas instaladas no pafs, mas todas as empresas do 

segmento, uma vez que os acordos comerciais entre os pafses estao cada 

vez mais comuns. Pafses da Asia, Europa do Leste, Norte da Africa, sao 

concorrentes cada vez maiores das empresas brasileiras, que ate entao nao 

figuravam na historia competitiva nacional. 

b) Globalizac;ao dos Mercados: os habitos dos consumidores mundiais cada 

vez mais se torna padronizado, lanctamentos de produtos sao feitos 

simultaneamente em varias regioes do globo. As empresas multinacionais se 

consolidam cada vez mais, atraves de fusoes e aquisict6es, tornando-se cada 

vez mais presentes nos quatro cantos do globo. 

c) Mercado cresce atraves da variedade de produtos: a exigencia dos 

consumidores e cada vez maior com relactao a variedade e customizactao dos 

produtos. Os volumes de productao de cada produto e cada vez menor, mas a 
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variedade dos produtos e maior. 0 ciclo de vida dos produtos se torna cada 

vez menor. 

d) Novas tecnologias: tanto na area da tecnologia como na area de tecnologia 

da informagao, as mudangas estao cada vez mais rapidas e com uma 

acessibilidade cada vez maior. 

Baseado em tudo isto, a nova estrategia das empresas deve estar focada nao 

em prever novas mudangas no mercado, mas, quando forem definidas quais sao a 

tendencia dos consumidores, em se adaptar rapidamente para atender este 

mercado em constante evolugao. Para isto, a estrategia industrial e loglstica deve 

ser montada visando atender grandes mudangas no menor intervalo de tempo 

posslvel. 

0 sistema Kitting e uma boa estrategia de flexibilizagao da manufatura das 

empresas. 

3.1 DEFINI<;AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO KITTING 

Par definigao, urn kite uma selegao especifica de componentes (pegas) que 

juntas alimentarao uma ou mais operagoes de montagem em uma linha de 

produgao. Basicamente, o processo de kitting consiste em uma mudanga de 

abastecimento de borda de linha, com a utilizagao de comboios (trens loglsticos) 

com pecas sequenciadas para o posto de montagem, ao inves de estocagem das 

mesmas em borda de linha. 0 Business Dictionary define kitting como: "Process in 

which individually separate but related items are grouped, packaged, and supplied 

together as one unit". Bozer e McGinnis (1992, p. 19) complementam: "A kit is then a 

specific collection of components and/or subassemblies that together support one or 

more assembly operations for a given product or shop order''. Trata-se de urn 

sistema de abastecimento puxado e sequenciado. 

As vantagens do Sistema Kitting sao: 

a) Melhora o controle e a visibilidade do processo de abastecimento de borda de 

linha e seus fluxos. 
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b) Reduz o espac;o necessaria em borda linha por transferir a estocagem de 

material da borda de linha para o armazem de pec;as. 

Figura 2- Sistema kitting e a redu<;ao do espa<;o em borda de linha 
Fonte: Adaptado de Vision Lean (2009). 

c) Melhora o engajamento (produtividade) do operador de borda de linha, 

reduzindo os deslocamentos desnecessarios para a coleta de pecas, procura 

de materias, atividades que nao agregam valor a operac;ao. 



Figura 3 - Sistema kitting e o engajamento do operador 
Fonte: Adaptado de Vision Lean (2009). 
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d) Facilita o reconhecimento, de possiveis erros de documenta~ao tecnicas dos 

produtos (documenta~ao logistica e de engenharia), pais os mesmos podem 

ser detectados em estagios anteriores a produ~ao. 

e) Au menta a flexibilidade da linha de produ~ao, fazendo com que a empresa 

possa se adequar mais rapidamente a produtos. 
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f) Aumenta o nivel de exigencia par uma excelencia operacional da logistica 

interna da empresa. Sincronismo entre o filme de produ<;ao, confec<;ao dos 

kits e abastecimento de borda de linha. 

g) Elimina<;ao de empilhadeiras abastecendo a borda de linha 

Figura 4- Sistema kitting e elimina9ao de empilhadeiras em borda de linha 
Fonte: Adaptado de Vision Lean (2009). 

h) Facilita a implementa<;ao de robotiza<;ao das opera<;oes. Urn exemplo 

pode ser o de transporte de material para a borda de linha. 

i) Melhora na padroniza<;ao e organiza<;ao dos postos de trabalho. Com a 

retirada de material da borda de linha, facilita-se a cultura do 5S. 

Figura 5- Padroniza9ao e organiza9ao sem o kitting 
Fonte: Adaptado de Vision Lean (2009). 
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As limitagoes do Sistema Kitting sao: 

a) A confecgao de kits requer aumento de mao-de-obra logfstica (usualmente 

trabalho manual), com ou sem valor agregado a operagao. 

b) Aumento da area logfstica dentro da fabrica, devido a transferencia dos 

estoques que estavam em borda de linha, faz-se necessaria aumentar a area 

de estocagem no armazem, bern como a criagao de uma area para a 

confecgao dos kits. 

c) Criagao de areas de pulmao (buffer) para os kits que sao preparados em 

avango 

d) Requer maior no processo atengao devido a dupla manipulagao de pegas, 

pela logfstica e pela manufatura, especialmente itens de seguranga e 

aspecto. 

e) Mudanga de escopo da logfstica interna, de movimentagao de embalagens 

para manipulagao de pegas. 

f) Falhas na preparagao dos kits (ex.: falta ou troca de pegas) geram paradas 

imediatas da linha de montagem. 

g) Pegas danificadas durante o processo de montagem na linha, nao podem ser 

rapidamente substitufdas, pois estao estocadas na area de preparagao dos 

kits. Faz-se necessaria a criagao de urn fluxo de abastecimento paralelo para 

estas pegas, urn aprovisionamento urgente. lsto porque, se forem retiradas 

pegas do proximo Kit ( canibalizagao) ocorre urn descontrole no processo. 

h) 0 trabalho na area de preparagao dos kits e mon6tono e repetitive, podendo 

causar desmotivagao das equipes e problemas relacionados a movimentos 

repetitivos. 

Sumarizando, antes de implementar urn projeto de Kitting deve-se fazer urn 

balango entre as vantagens e limitagoes. 

Algumas reflexoes sobre o assunto devem ser igualmente feitas: 

a) Por que necessitamos de kits? 

b) E necessaria urn sistema de kits? 

c) Existe alguma justificativa para os kits, quando as limitagoes forem maiores 

do que as vantagens? 
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3.2 GUIA DE IMPLEMENTA<;AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO KITTING 

3.2.1 Criac;ao da Cultura de Produc;ao Enxuta 

0 sistema de kitting e urn processo de abastecimento puxado e sequenciado. 

Trata-se de solu<;ao Lean Manufacturing ou Produ<;ao Enxuta. 

0 sistema de Produ<;ao Enxuta ou Lean Manufacturing surgiu no Japao, ap6s 

a Segunda Guerra Mundial na fabrica de autom6veis Toyota. Seu conceito principal 

e a elimina<;ao dos desperdfcios, a redu<;ao de estoques (tendendo a zero) aumento 

da agilidade e flexibilidade nos processos produtivos, buscando com isso a redu<;ao 

de custos e aumento da produtividade. Estes desperdfcios segundo Correa (1999), 

sao: 

a) Desperdicio de superproduc;ao: provem, em geral, de problemas e 

restri<;5es do processo produtivo, como altos tempos de prepara<;ao de 

equipamentos, induzindo a produ<;ao de grandes lotes; incerteza da 

ocorrencia de problemas de qualidade e confiabilidade de equipamentos, 

levando a produzir mais do que o necessaria; falta de coordena<;ao entre as 

necessidades (demanda) e a produ<;ao, em termos de quantidades e 

momentos; grandes distancias a percorrer com o material, em fun<;ao de urn 

arranjo fisico inadequado, levando a forma<;ao de lotes para movimenta<;ao, 

entre outros. Assim sendo, a filosofia Enxuta sugere que se produza somente 

o que e necessaria no momenta e, para isso, que se reduzam os tempos de 

set up, que se sincronize a produ<;ao com a demanda, que se compacte o 

layout da fabrica, e assim por diante. 

b) Desperdicio de material esperando no processo: resulta na forma<;ao de 

filas que visam garantir altas taxas de utiliza<;ao dos equipamentos. A 

sincroniza<;ao do fluxo de trabalho eo balanceamento das linhas de produ<;ao 

colaboram para a elimina<;ao deste tipo de desperdfcio. 

c) Desperdicio de transporte: encaradas como desperdfcios de tempo e 

recursos, as atividades de transporte e movimenta<;ao devem ser eliminadas 

ou reduzidas ao maximo, por meio da elabora<;ao de urn arranjo ffsico 

adequado, que minimize as distancias a serem percorridas. Alem disso, 
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custos de transporte podem ser reduzidos se o material for entregue no local 

de uso. 

d) Desperdicio de processamento: e comum que os gerentes se preocupem 

em como fazer algo mais rapido sem antes questionar se aquilo deve 

realmente ser feito. Nesse sentido, torna-se importante a aplicagao das 

metodologias de engenharia e analise de valor, que consistem na 

simplificagao ou redugao do numero de componentes ou operagoes 

necessaries para produzir determinado produto. Qualquer elemento que 

adicione custo e nao valor ao produto e candidato a investigagao e 

eliminagao. 

e) Desperdicio de movimenta~ao nas opera~oes: neste ponto, justifica-se a 

importancia das tecnicas de estudo de tempos e metodos, pois a Produgao 

Enxuta e urn enfoque essencialmente de "baixa tecnologia", apoiando-se em 

solugoes simples e de baixo custo, ao inves de grandes investimentos em 

automagao. Ainda que se decida pela automagao, devem-se aprimorar os 

movimentos para, somente entao, mecanizar e automatizar. Caso contrario, 

corre-se o risco de automatizar o desperdicio. 

f) Desperdicio de produzir produtos defeituosos: produzir produtos 

defeituosos significa desperdigar materiais, disponibilidade de mao de obra, 

disponibilidade de equipamentos, movimentagao de materiais defeituosos, 

armazenagem de materiais defeituosos, inspegao de produtos, entre outros. 

g) Desperdicios de estoque: significam desperdicios de investimento e espago. 

A redugao dos desperdicios de estoque deve ser feita atraves da eliminagao 

das causas geradoras da necessidade de manter estoques. Eliminando-se 

todos os outros desperdicios, reduzem-se, consequentemente, os 

desperdicios de estoque. lsto pode ser feito reduzindo-se os tempos de 

preparagao de maquinas e OS lead times de produgao, sincronizando-se OS 

fluxos de trabalho, reduzindo-se as flutuagoes de demanda, tornando as 

maquinas confiaveis e garantindo a qualidade dos processos. 

Ao falarmos de Kittings estamos trabalhando com conceitos de produgao 

enxuta. E uma oportunidade unica para as empresas melhorarem evoluirem. Esta 

solugao requer uma reflexao ampla dos processos fabris, logisticos, enfim, urn 

questionamento da filosofia, da cultura empresarial. 
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A industria automobilfstica vern cada vez mais buscando implementar 

tecnicas de produc;ao enxuta, entretanto poucas sao as que conseguem este 

objetivo. A maioria das montadoras ocidentais, encontra serias limitac;oes na 

implementac;ao da produc;ao enxuta, pois querem utilizar a produc;ao enxuta 

somente como ferramenta e nao como filosofia empresarial. Segundo Nazareno 

(2003, p. 154 ), 

algumas empresas podem nao encontrar exito ao implantarem o processo 
de produ9ao enxuta, sendo comum as interrup96es no processo de 
implanta9ao, sem saber como prosseguir, bem como sustentar os 
resultados obtidos. 

Na concepc;ao de Nazareno (2003, p. 154 ), "problemas com a 

implantac;ao deste sistema de produc;ao estao focadas nas limitac;6es das 

praticas, metodos e ferramentas no ambiente interno da empresa". 

Uma implantac;ao de kitting de sucesso e alcanc;ada apenas atraves da 

criac;ao da cultura da produc;ao enxuta empresarial, sem isto, as empresas nao 

poderao usufruir de todos os beneficios do kitting. 

3.2.2 Area de Preparac;ao dos Kits 

3.2.2.1 Layout Industrial 

0 problema de layout industrial e bern antigo e consiste, basicamente, em 

encontrar urn balanceamento ideal para dispor as facilidades (departamentos, 

maquinas, etc.) dentro de urn campo de aplicac;ao. Embora o problema seja facil de 

entender, a sua resoluc;ao e dificil. Para manterem-se competitivas e eficientes na 

sua area de atuac;ao, as industrias necessitam de reorganizac;oes de seus processos 

internos e posterior reorganizac;ao do layout. 

Estudos de superficies e layout industrial visam soluc;oes com o intuito de 

melhorar o processo de trabalho, usar eficientemente a mao de obra, promover o 

conforto e a seguranc;a do empregado, minimizar a movimentac;ao de materiais e 
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pessoas, normalmente pela aproximac;ao de equipamentos e pontes de estocagem, 

fazer uso economico da area, maximizar a flexibilidade e a produtividade. 

Slack (1999) identificou os seguintes tipos de layout nos sistemas de 

manufatura: layout posicional, layout funcional, layout linear subdividido em 

produc;ao continua e produc;ao em linha e o layout celular. 

a) Layout posicional (project shop): o material permanece fixo em uma 

determinada posic;ao e as maquinas se deslocam ate o local, executando as 

operac;oes necessarias. Aplica-se a projetos e a grandes projetos. 

b) Layout funcional Uob shop): todas as operac;oes, montagens e 

equipamentos de modelos similares sao desenvolvidos na mesma area. 0 

material se desloca buscando por diferentes recursos. 

c) Layout linear (flow shop): as maquinas ou estac;oes de trabalho sao 

colocadas de acordo com a sequencia de operac;oes e estas, portanto, sao 

executadas sem caminhos alternatives. Aplica-se a produc;ao em grandes 

volumes. 

d) Layout celular: as maquinas e equipamentos sao distribuidos normalmente 

em uma configurac;ao no formato de 'U'. Os materia is entram na celula, 

passam pelos processos necessaries e saem produtos acabados. 

Slack (1999) sugere uma classificac;ao dos processes baseada na relac;ao 

variedade-volume, observando que urn sistema baseado em grandes projetos 

apresenta normalmente alta variedade e baixo volume. Posteriormente associa a 

relac;ao variedade-volume aos tipos de layout e fluxo. 
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Em urn projeto Kitting o estudo I revisao do layout faz-se necessaria devido as 

mudanc;as nos fluxos ffsicos internos da fabrica e tern como objetivo obter vantagens 

operacionais e econ6micas , minimizando as distancias e tempos das 

movimentac;oes. 

3.2.2.2 Definic;ao da Area 

Onde fazer os Kits? Esta decisao envolve a estrutura da fabrica como urn 

todo. Existem duas respostas para esta pergunta. A primeira dentro da fabrica e a 

segunda em uma area externa a fabrica. 

Na industria, independente do segmento, e relativamente freqOente a 

necessidade de se tamar decisoes associadas a localizac;ao de maquinas, arranjos 

ffsicos e equipamentos sempre quando ocorre alguma mudanc;a nas atividades. Em 

grandes empresas, tais decisoes sao tomadas por uma equipe dedicada ao arranjo 

ffsico (plant layout), apoiados por especialistas em arquitetura, automac;ao, 

movimentac;ao de materiais, embalagens, instalac;oes industriais, ergonomia, 

simulac;ao de sistemas, etc. 

Urn alinhamento geral entre a equipe de projeto de kitting com o setor 

responsavel pela gestao de superffcie I plant layout da empresa se faz 

imprescindfvel. 

As areas de preparac;ao dos kits devem ser consideradas como linhas de 

produc;ao para a logfstica, isto e, todos os conceitos de uma linha de produc;ao 

devem ser aplicados nesta area (ritmo, autonomia, disposic;ao de pecas, etc). 

Na area interna da fabrica existem dais tipos de layout possfveis para OS kits, 

o com area de preparac;ao centralizada e a descentralizada. 



Figura 7- Preparac;:ao centralizada 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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As vantagens da area de prepara<;ao dos Kits centralizada sao referentes as 

economias de escala provenientes com a mao-de-obra, entretanto esta area pode 

ficar distante da linha de produ<;ao, exigindo urn maior gasto em movimenta<;oes. 

rml' 
Figura 8 - Preparac;:ao centralizada 
Fonte: Vison Lean, 2009. 



Figura 9 - Prepara<;:ao descentralizada 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Figura 1 0 - Prepara<;:ao descentralizada 
Fonte: Vison Lean, 2009. 
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.. 

.. 

A escolha do tipo de layout utilizado deve levar em conta a tipologia da fabrica 

e suas restrigoes fisicas, fluxos de abastecimento, otimizagao de recursos e etc. 

A confecgao dos Kits pode ser realizada na area externa da fabrica tambem. 

Neste caso, elege-se urn operador logfstico que gerencie o estoque necessaria aos 

Kits e ele vai entregando os carrinhos com as pegas sequenciadas conforme a 

necessidade da linha de produgao. Esta solugao se faz muito interessante quando 

se ha falta de superffcie na planta (Ex: ampliagao I criagao de linhas de montagem). 



------------
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3.2.3 Equipe 

Em grande parte das grandes empresas do setor automotivo, a logfstica s6 e 

evidenciada no momenta em que a produc;ao necessita das pecas e estas nao se 

encontram a disposic;ao, ou por problemas de abastecimento da linha de montagem 

ou por rupturas de estoque. 

Para a implementac;ao de urn sistema Kitting a empresa e seus colaboradores 

devem possuir o que chamamos de "Pensamento Enxuto". Para Lindgren (2001, p. 

62): 

o Pensamento Enxuto e uma forma de especificar valor, alinhar na melhor 
sequencia as a9oes que criam valor, realizar essas atividades sem 
interrup<fao toda vez que alguem as solicita e realiza-las de forma cada vez 
mais eficaz. 

Alem do Pensamento Enxuto, deve-se ter tambem a Visao Holfstica do 

processo de manufatura e loglstica, porque muitas vezes ac;oes tomadas na area de 

produc;ao tern urn impacto muito grande na area de logfstica e vice versa. lsto deve 

estar muito claro ao implementar-se urn processo de kitting. 

Deve-se haver o que chamamos de trade off, o que significa troca. Penaliza

se uma area em detrimento de urn ganho maior para a empresa. 0 conceito da 

somat6ria dos 6timos em uma empresa gerar urn 6timo global, nao e a melhor 

soluc;ao por nao trazer esta correlac;ao direta, principalmente com o kitting. 

Fleury (1983) propoe em seu livro que haja urn trade-off entre o objetivo de 

produtividade e os conflitos decorrentes da relac;ao entre capital e trabalho, em que 

a maximizac;ao do primeiro significa em algum momenta a deteriorac;ao do segundo. 

Segundo Rozenfeld (1996) a visao holfstica de uma empresa refere-se a ter 

uma "imagem (mica", sintetizando todos os elementos da empresa, que 

normalmente podem ser relacionados a visoes parciais abrangendo suas 

estrategias, atividades, informac;oes, recursos e organizac;ao ( estrutura da empresa, 

cultura organizacional, qualificac;ao do pessoal, assim como suas interrelac;oes). 

Por tudo isto, a equipe de projetos deve ser pilotada por uma pessoa com 

ampla visao logfstica, urn gestor industrial e logfstico. Deve contar com especialistas 
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das areas de manufatura, logistica, planejamento e controle da produgao PCP, 

tecnologia da informagao Tl e automagao industrial. 

3.2.4 Gestao da Produc;ao 

0 Sistema Kitting permite trabalhar somente em fungao de encomendas 

firmes para a linha, respondendo a demanda real, permitindo a eliminagao de 

estoques em borda de linha de produgao, gerando urn consumo de pegas mais 

uniforme o que facilita o trabalho da logistica de abastecimento. E urn processo de 

abastecimento puxado e sequenciado. 

Neste sentido, a produgao puxada aparece como alternativa competitiva as 

empresas, uma vez que pode trazer uma serie de beneficios, tais como: 

a) Regular os estoques, estabelecendo niveis maximos e minimos passiveis de 

facil controle visual; 

b) Estabelecer forte interdependencia entre os processos, de modo que cad a 

urn produza para atender a demanda real dos processos subsequentes. 

Muitos fatores influenciam em urn abastecimento de linha cada vez mais 

enxuto, mas a produc;ao estavel e dentro do takt time, e urn dos fatores com maior 

peso para o sucesso dos kits. 

0 termo Takt time vern do alemao, onde takt significa ritmo. Estabelece o 

ritmo da produgao para corresponder com as necessidades da linha de produgao. 

Urn ritmo de produc;ao mais rapido gera estoque enquanto que urn ritmo de 

produgao mais Iento cria necessidade de aceleragao do processo de confecgao dos 

kits e consequentemente, perdas como refugos e retrabalhos. 

Trabalhar com o takt time permite tambem a reduc;ao dos picas de carga de 

trabalho nas areas de preparac;ao de pedido, pois sabe-se com antecedencia a 

produgao a ser realizada e os recursos que estao disponibilizados para a mesma, 

evitando a necessidade de redimensionamento de efetivos, mantendo uma atividade 

padronizada e uma produtividade elevada. 
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Uma vez estabelecido o sistema de produ<;ao seguindo urn filme e sem 

varia<;6es bruscas, juntamente com o takt time, e possfvel tra<;ar rotas de 

abastecimento para as linhas. 

0 ultimo passo e colocar em pratica urn sistema de gerenciamento de 

informa<;ao atraves de sinais de puxada atualizado para assegurar que somente 

pe<;as consumidas pelas celulas serao reabastecidas, e 0 chamado sistema kanban. 

Kanban e uma expressao com origem nos cart6es utilizados nas empresas 

japonesas para solicitar componentes a outras areas da mesma linha de produ<;ao, 

estabelecendo urn sistema de puxada para os componentes. 

Este metoda de gestao de fluxos dentro da empresa e ate mesmo com os 

fornecedores, se op5em aos metodos tradicionais de pedido de pe<;as, os quais sao 

feitos a partir de previs6es de lotes economicos. As principais vantagens do Kanban 

sao: 

a) Sua simplicidade: os procedimentos internos sao reduzidos e seu 

funcionamento nao necessita de sistema informatica; 

b) Sao os pr6prios operadores que pilotam os fluxos, sem a necessidade de 

passar pelo Planejamento e Controle da Produ<;ao; 

c) Reduz os estoques em processo. 

Se respeitado o filme de produ<;ao, com essas a<;5es, as ocorrencias de 

parada de linha por falta de abastecimento de pe<;as tendem a ser zero. 0 

gerenciamento eficiente do processo de movimenta<;ao interna de materiais, com 

foco no fluxo de informa<;5es de materiais, resulta no aumento do nfvel de servi<;o ao 

cliente, a diminui<;ao dos custos da empresa, bern como a diminui<;ao do 

investimento em estoque (Pereira Filho, 2002). Resumindo: 

3.2.5 Prepara~ao dos Kits 

Vale lembrar que o objetivo para urn fabricante de vefculos e montar vefculos 

na quantidade solicitada e com qualidade necessaria e com o menor custo possfvel, 
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assim consegue ser uma empresa rentavel e perene. Esta afirmac;ao parece obvia, 

mas quando se trata de milhares de pec;as de vefculos e centenas de vefculos por 

dia de trabalho, este objetivo torna-se mais diffcil de ser alcanc;ado. 

Gada vez mais esforc;os sao orientados nas montadoras para nao ocorrerem 

paradas de linha, seja por falta de pec;as, erros operacionais, qualidade ou 

manutenc;ao dos meios, devido ao alto custo do retrabalho e perda de produc;ao que 

estas paradas representam. 

Para que os objetivos da fabrica sejam atingidos, os operadores da area de 

manufatura devem estar bern treinados e concentrados no processo de montagem 

de determinada pec;a no vefculo. Para isto, se faz necessaria ter todas as pec;as 

requeridas para os vefculos disponfveis no local e tempo pre-estabelecidos, e a 

eliminac;ao de atividades de nao valor agregado, que consomem tempo e atenc;ao 

dos operadores. 

A atividades que nao agregam valor ao produto, sao aquelas que podem ser 

imprescindfveis ao processo de montagem do veiculo, mas nao agregam valor ao 

produto, sendo imperceptfveis ao cliente final, o qual nao paga nada a mais por isto. 

Sao exemplos de atividades que nao agregam valor ao produto: deslocamento para 

pega de ferramentas ou pec;as, abaixar para pegar, escolher pec;as, excessos de 

movimentos entre outros. Com a metodologia Kitting, estes desperdfcios podem ser 

reduzidos. 

Com o kitting, ha uma reduc;ao nos deslocamentos dos operadores de 

fabricac;ao, reduc;ao dos Indices de retrabalho por erros de montagem, pois as pec;as 

sao fornecidas ja sequenciadas, evitando-se desta forma os erros de montagem e 

obtendo uma reduc;ao do tempo de ciclo da operac;ao, pois os operadores nao 

necessitam mais procurar e escolher as pec;as a serem montadas. 

Segundo Slack (2002) ha dois beneffcios provindos da crescente automac;ao 

em tecnologia de processo: a economia de custos de mao-de-obra direta e a 

reduc;ao da variabilidade da operac;ao. Logo a tecnologia desempenha tarefas mais 

rapidamente, alem de realiza-las de forma mais segura do que uma pessoa, pois o 

sistema computadorizado nao esta sujeito ao erro humano, aumentando-se a 

confiabilidade no processo, reduzindo-se os erros de montagem e retrabalho no 

produto final. 

Para isto, faz-se necessaria a criac;ao de uma area sequenciamento de pec;as 

com controle eletronico das operac;oes, Poka-Yokes. 
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A area de prepara(/8o dos kits e dividida em varias areas de prepara(/8o, 

chamados de postos de prepara(/80, onde todos os postos trabalham para a 

confec(/80 de urn mesmo pedido. Cada posto e responsavel por uma quantidade de 

referencias a serem colocadas nos Kits. 

A disposi(/8o das pe(/as para os operadores que v8o preparar os Kits 

conforme uma linha de montagem deve ser feita a fim de atender as seguintes 

caracteristicas: 

a) Ergonomia para os operadores: Pe(/as com alto giro devem ser dispostas em 

nivel de pega. Embalagens grandes devem ser dispostas em niveis baixos e 

pequenas em nivel de pega e alta. 

b) Deve possibilitar que a confec(/8o dos kits seja em urn tempo de ciclo me nor 

ou igual ao da linha de produ(/80. 

c) Deve promover o engajamento e carga de trabalho dos operadores uma 

uniformidade entre os postos. 

d) Recomenda-se que as pe(/as comuns a mais de urn veiculo estejam 

agrupadas a fim de ganhar em desempenho na prepara(/8o 

A area de disposi(/8o das pe(/as pode ser concebida de duas maneiras, a 

primeira sendo como uma linha de montagem onde os carrinhos Kit se desloca 

atraves dos operadores e os mesmos preparam uma parte do kit. 

Figura 11 - Disposi9ao das pe9as 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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A segunda e uma area onde cada operador produz um Kit completo, do 

come<;o ao fim, o carrinho fica parado eo operador se desloca. 

Posta 1 Posta 2 Posta 3 

· "" ......... --- .... .,. ~ -~""! '!" ' • -"'! - - - .. .. - .. - ·· ... - ·· --.- ... ;"' ~ ··- ,. __ .,'!"- ...... '"" !!".,.,.. .... .,.~ ........ -- _ ... ... _ ... __ ,... ..... .,. •• - .. . .,. .... 

Area de Estocagem de Materiais 

• 
Picking Zone 

. ._,... ...... ..,. ... ,.. .... .... N'WNW._ ..... _W """'"'<I«N"'""'' """"""y. __ ...,..., --- y ,., .... .Y •A· y _ • ..,.,. ""' ...... V N ._. y N-N 'N ..,,.__,....,.. ___ ..,.,. ,.._.,.._...,, .,._. _____ ....... 

Figura 12 - Picking Zone 
Fonte: elaborado pelo autor. 

A mais comum e a primeira op<;ao, onde se cria uma linha de montagem para 

OS Kits. 

3.2.5.1 Poka Yoke 

Como erros na area de sequenciamento no sistema Kitting geram paradas de 

linha e perdas de produ<;ao, faz-se necessaria a aplica<;ao do Conceito de 

Dispositivos a Prova de Erros. 

A utiliza<;ao de dispositivos a prova de erros tem crescido na industria, 

principalmente naquelas em que estao sendo conduzidos programas de melhoria de 

desempenho dos processes de manufatura. 

Uma maneira de se atingir tal objetivo e por meio da implementa<;ao de dispositivos 

de Poka Yoke. 
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Os dispositivos de Poka Yoke ja estao presentes ha urn born tempo nas 

empresas japonesas por ser uma ferramenta para atingir zero defeito e, tambem, 

eliminar inspec;oes de controle da qualidade. A principal premissa associada ao 

conceito do Poka Yoke e a de que as falhas humanas sao inevitaveis, mas podem 

ser eliminadas prevenindo-se que uma falha venha a se tornar urn defeito. 

Juran & Frang (1992) classificam os erros humanos segundo as seguintes 

definic;oes: 

a) erros por inadvertencia: referem-se aqueles que, no momenta em que sao 

cometidos, nao sao percebidos, podendo ser divididos em: nao intencionais, 

inconscientes e imprevisiveis. As soluc;oes para esses tipos de erros por 

inadvertencias envolvem, basicamente, concentrac;ao na execuc;ao das 

tarefas e reduc;ao de extensao da dependencia humana; 

b) erros tecnicos: pod em envolver varias categorias de erros relacionados, 

fundamentalmente, a falta de aptidao, habilidade e conhecimento para a 

execuc;ao de determinada tarefa, podendo ser divididos em: nao intencionais, 

especificos, conscientes e inevitaveis. As soluc;oes para eles envolvem, 

basicamente, treinamento, mudanc;a tecnol6gica e melhorias no processo; 

c) erros premeditados: podem assumir diversas formas, estando relacionados, 

basicamente, a questoes de responsabilidade e comunicac;ao confusas, 

podendo ser divididos em: conscientes, intencionais e persistentes. Algumas 

possiveis soluc;oes para esse tipo de erro premeditado estariam relacionadas 

a delegac;ao de responsabilidades e a melhoria de comunicac;ao interpessoal. 

Como ferramenta de Poka Yoke para o kiting, temos a tecnologia Pick by 

Light onde dispositivos de Sensores luminosos indicam a sequencia de pega de 

pec;as para a preparac;ao dos conjuntos Kit. 



Figura 13- Exemplo de Pick by Light 
Fonte: Vision Lean, 2009. 

Figura 14 - Detalhe do Pick by Light 
Fonte: Vision Lean, 2009. 
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Em uma operagao de sequenciamento estes dispositivos sao altamente 

recomendaveis uma vez que erros humanos sao inevitaveis e geram paradas da 

linha de montagem. 

3.2.6 Equipamentos de Movimenta~ao Fisica 

A adogao do sistema de Kits muda profundamente o modo como sao 

abastecidas as pecas para a linha de montagem. Ha uma redugao e ate uma 

eliminagao do fluxo de empilhadeiras nos arredores da linha de produgao. 

Para tanto, existem dais tipos de fluxos de Kits para serem implementados: 0 

Kit estatico e o Kit Dinamico. 0 estatico e entregue em urn posto de trabalho e seu 

consumo e exclusivo deste posto. Ja o Kit dinamico se movimenta junto a linha de 

produgao e seu consumo e feito em varios postos da linha. 

A vantagem do dinamico em relagao ao estatico, e que ganha-se performance 

do operador de fabricagao quando o mesmo esta montando os carros. Porem 

algumas adaptag6es devem ser feitas na linha de montagem para a implementagao 

do Dinamico. 

Figura 14 - Kit estatico 
Fonte: elaborado pelo autor. 



Figura 15- Kit dinamico 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Figura 16- Exemplo de kit dinamico 
Fonte: Vision Lean, 2009. 
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Para tanto, surge urn novo fluxo de abastecimento na fabrica, o qual pode 

utilizar 3 tipos de equipamentos: 

a) Rebocadores com bases rolantes; 

Figura 17 - Rebocadores com bases rolantes 
Fonte: Vision Lean, 2009. 

b) Rebocadores com carrinhos kit; 

Figura 18 - Rebocadores com carrinhos kit 
Fonte: Vision Lean, 2009. 



c) Vefculos automatizados AGV (Automatic Guided Vehicle) Vefculo Guiado 

Auto matico. 

Figura 19- Automatic Guided Vehicle 
Fonte: Vision Lean, 2009. 
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Tanto os fluxes com rebocadores e bases rolantes como o com rebocadores e 

carinhos Kit, sao meios mais rapidos para a implantagao de um sistema de 

abastecimento Kitting, pais nao exigem altos investimentos em automagao, bern 

diferente dos AGVs. 

Segundo Rocha (1998) um AGV consiste em um dispositive m6vel usado no 

transporte automatico de materiais em ambientes de manufatura, para receber e 

executar instrugoes, seguir um caminho ou trajet6ria, e aceitar e distribuir materiais. 

As instrug6es para um AGV indicam para onde o vefculo se deve dirigir, como deve 

chegar ao destine e que deve fazer quando chegar ao destine. 

Ja os AGV's foram os mais usados tradicionalmente em sistemas de 

manufatura, atualmente os AGV's sao utilizados para tarefas de transporte 

repetitivas e em outras areas tais como armazenagem, sistemas de transporte 

externo , etc. 
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0 uso dos AGV's tern crescido enormemente desde sua introdu<;ao. 0 

numero de areas de aplica<;ao e varia<;ao nos tipos tern aumentado 

significativamente. 

Existem tres tecnologias as quais sao comumente usadas em sistemas 

comerciais dos AGV's: 

a) Cabo guiado, 

b) Rastreamento de caminhos desenhados no chao "paint strips" 

c) Veiculos auto-guiados. 

Assim o desenvolvimento de robos m6veis e uma tarefa fortemente 

interdisciplinar, envolvendo varias areas tecnol6gicas e diversas, alem de com 

controle de manuten<;ao. Para Slack (2002) os beneficios da crescente automa<;ao 

em tecnologia de processo referem-se a redu<;ao de custos com mao-de-obra direta, 

be como a padroniza<;ao da opera<;ao, proporcionando opera<;oesmais rapidas e 

com menor possibilidade de erro. 

Em suma, qualquer que for a solu<;ao implementada, deve ser observados 2 

pontos principais: 

a) Concep<;ao dos meios: Os equipamentos de movimenta<;ao interna devem 

garantir a integridade dos componentes a serem montados 

b) As manuten<;oes devem estar em dia, pois qualquer problema ocasiona 

paradas eminentes da linha de produ<;ao. 
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4 ESTUDO DE CASO 

4.1 A EMPRESA 

A empresa objeto de estudo e uma filial de urn grupo automobilfstico de 

origem europeia implantada no Brasil ha mais de uma decada, cujas atividades 

analisadas foram feitas na sua planta de veiculos utilitarios. 

4.2 METODOLOGIA 

Neste trabalho, optou-se pelo estudo de caso, resultado de uma imersao na 

implementagao de urn projeto de mudanga na forma de abastecimento de linha de 

montagem de uma montadora. 

4.3 SITUAQAO INICIAL 

4.3.1 A Planta 

Sua caracteristica principal era a manufatura de veiculos utilitarios 

(caminhonetes e vans). Devido a tipologia dos produtos, seu volume de produgao 

era de cerca de 60 veiculos por turno. Se comparado a uma planta de veiculos 

leves/de passeio, este volume pode ser considerado baixo, devido a maior 

complexidade de montagem de veiculos utilitarios. 



42 

4.3.2 0 Problema 

Com a entrada de um novo veiculo em seu portfolio (veiculo de passeio ), a 

montadora necessitava reavaliar a organizac;ao interna de seus sistemas fabris, de 

armazenagem de pecas produtivas e do abastecimento da linha de produc;ao, a fim 

de atender a nova demanda do mercado com uma resposta industrial eficiente. 

Com avaliac;ao da estrutura, deparou-se com a falta de espac;o na sua linha de 

montagem para a fabricac;ao do novo veiculo da montadora. 

Uma vez identificado o problema de falta de espac;o, optou-se pela 

implementac;ao de um novo sistema de abastecimento de linha. 0 sistema de kitting, 

o qual disponibiliza espac;o na linha de fabricac;ao, pois transfere os estoques da 

linha para os armazens logfsticos, o que justificou a mudanc;a no sistema de 

abastecimento de linha e as mudanc;as no layout. Segundo Lee (1998, p. 229) "a 

introdu<;ao de novas produtos e urn dos motives mais freqOentes para 

modifica<;oes de layout". 

0 mercado mundial e dinamico e muito turbulento, com isto as empresas 

necessitam dos sistemas de manufatura flexfveis e com respostas industriais rapidas 

na confecc;ao de seus produtos. 0 sistema Kitting proporciona maior flexibilidade 

para a manufatura do que o sistema tradicional de estocagem em linha de produc;ao, 

o que pode ser usado como uma outra justificativa para a sua implementac;ao 

Com a finalidade de obter lucratividade e vantagem competitiva no mercado, 

construir um sistema de movimentac;ao de materiais que seja capaz de escoar toda 

a produc;ao no volume e velocidade exigidos e, que ao mesmo tempo, adicione o 

menor custo possfvel e essencial no contexto em que as empresas se encontram 

hoje. 0 Sistema Toyota de Produc;ao e o decorrente proposta de movimentac;ao 

enxuta de produc;ao sao focados nisto: o cliente eo centro de tudo e ele exige mais 

qualidade, menor lead time e menor custo. · 
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4.4 0 PROJETO 

A montadora estudada utiliza-se basicamente de quatro sistemas de 

abastecimento: 

a) Estatico: onde as pe~as sao dispostas ao lado do pasta de trabalho. 

b) Dinamico Sincronizado JIT (Just-in-Time): onde o fornecedor par meio de urn 

sistema de informa~ao eletronica e informado da necessidade da pe~a para 

urn determinado veiculo, entregando no momenta de usa. 

c) Dinamico Sincronizado JIS (Just-In-Sequence): onde o fornecedor deve 

entregar a pe~a solicitada sequenciada, no ponto de consumo previamente 

estabelecido, na quantidade solicitada e num prazo determinado. 

d) Dinamico Sequenciamento interno: onde tambem par meio eletronico, 

provedores ou colaboradores internos sao avisados da necessidade de 

pe~as, escolhendo-as e entregando-as no ponto de montagem. 

Anteriormente aos Kits, a linha de produ~ao era somente aprovisionada de 

materiais par uma equipe de operadores de abastecimento. Esta equipe operava 

empilhadeiras a gas (GLP) e trens logisticos (rebocadores com bases rolantes). 

De uma forma geral, os materiais eram abastecidos na linha (pastas de 

montagem) com as embalagens originais dos fornecedores. Embalagens grandes 

eram abastecidas com empilhadeiras e embalagens pequenas com trens logisticos 

,seguindo rotas e horarios dimensionados para atender o estoque de pe~as que 

existia na linha de produ~ao. 

A seguir sao apresentadas as principais caracteristicas da fabrica analisada: 

a) Armazenagem na Borda de linha: variada e nao padronizada - as pe~as 

eram abastecidas com as embalagens originais dos fornecedores, as quais 

tern par finalidade assegurar a integridade do prod uta durante o transporte e 

otimizar as custos do transporte rodoviario e ou maritima. Encontrava-se 

embalagens metalicas, plasticas e de papelao, dos mais variados tipos e 

taman has. 

b) Modo Operat6rio: nfvel de padronizar;ao baixo - o processo de 

abastecimento que estava em vigor apresentava urn padrao descritivo da 

opera~ao pouco detalhado e com falta de padroniza~ao. A razao para isto era 
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a falta de visibilidade dos estoques que estavam na linha de produc;ao, devido 

ao sistema de gestao de estoques da fabrica considerar os mesmos dentro de 

toda a planta, e nao somente em uma area segregada para a logistica, o que 

tornava impassive! fazer a distinc;ao entre estoque no armazem logistico e 

estoque na linha de produc;ao. Com isto, cada operador poderia realizar rotina 

da operac;ao da forma que considerasse a melhor. Com a falta de 

uniformidade dos estoques em borda de linha, e da informac;ao da quantidade 

de estoques na linha, o operador poderia levar poucas referencias durante urn 

dos seus ciclos de abastecimento, bern como, poucas horas depois estar 

sobrecarregado e gerar paradas de linha par falta de pec;as. 

c) Requisi~ao de pe~as: manual- foi observado que os operadores percorriam 

sua rota para entregar as pec;as e em paralelo, faziam o inventario da borda 

de linha, preenchendo as solicitac;oes de pec;as que deveriam ser 

abastecidas. Ja outros operadores entregavam as pec;as e depois faziam as 

requisic;oes. Basicamente este abastecedor verificava visualmente a 

quantidade de pec;as que ainda existia nas embalagens e se houvesse a 

necessidade, fazia a requisic;ao e o ressuprimento destes itens. 

Podemos observar que esta soluc;ao logistica, nao possuia uma filosofia da 

produc;ao enxuta para as movimentac;oes internas, devido a falta de padronizac;ao 

das atividades, processos manuais e pouco robustos. 

Em resumo, apresentava desperdicios par utilizar equipamentos de 

movimentac;ao pouco eficientes (empilhadeiras), sem rotas padronizadas, a decisao 

do que abastecer, quando e onde estava nas maos dos operadores. 0 

abastecimento era feito espalhado ao Iongo da linha de montagem proximo dos 

pontos de usa de cada ilha e pasta de trabalho, de forma empurrada e sem controle 

dos estoques e em grandes quantidades.Em linhas gerais, problemas eram 

percebidos nas linhas de fabricac;ao, com a paralisac;ao . total do processo de 

fabricac;ao. 

0 projeto kitting tern como finalidade a transfen3ncia dos estoques da linha de 

montagem para outras areas, mas tambem comec;ou a forc;ar a organizac;ao dos 

sistemas de abastecimento de linha. 
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Para isto foi criado uma equipe de projetos pilotada por engenheiros da fabricac;ao e 

com pouco envolvimento do departamento da logfstica, pois o foco era criar espac;o 

na linha de montagem para a implementac;ao do novo carro. 

4.5 0 RESUL TADO 

Para Dornier (2000) as medidas ou indicadores logfsticos relevantes sao as 

ferramentas imprescindfveis do sistema de controle, ja que permite ac;oes e decisoes 

coerentes e orientadas para a estrategia. 

0 autor ainda salienta que a base de medidas eficazes e uma analise de 

fatores de sucesso para urn produto ou passo de urn processo e que medidas 

apropriadas para a competic;ao global de hoje medem mais que indicadores de 

produtividade tradicionais (razao entre produc;ao real e entrada real), ja que incluem 

indicadores de utilizac;ao e desempenho. 

Os indicadores de utilizac;ao concentram-se na frequencia com que os meios 

sao disponibilizados para a logfstica, enquanto que os indicadores de desempenho 

medem as atividades comparadas a objetivos ou padroes definidos. No total, as 

medidas podem mensurar o nfvel de: 

a) Eficiencia das fungoes gerenciais envolvidas - em particular: qualidade, 

organizac;ao e custos; 

b) Adaptabilidade as necessidades dos clientes, o que envolve a medic;ao de 

desempenho da empresa ao lidar com a demand a imprevisfvel do cliente; e 

c) Adaptabilidade as necessidades de mercado, ou desempenho relativo as 

incertezas no mercado. 

Os conjuntos de medidas devem ser usados especificamente para cada 

empresa, expressando a individualidade para sua estrutura, sendo a velocidade, a 

confiabilidade e a simplicidade os principais criterios para medidas eficientes. 

(DORNIER, 2000). 

Os clientes tern necessidades diferentes de servic;os; portanto, o nfvel e a 

composic;ao desses servic;os tambem devem variar de acordo com o tipo de cliente, 

neste caso, o cliente e a fabrica a qual disponibiliza seus produtos ao departamento 

comercial. 
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As ferramentas que permitem verificar o quanta urn sistema logfstico e 

eficiente sao os indicadores de desempenho. Eles possibilitam a identificac;ao de 

componentes-chaves do servic;o e o estabelecimento da importancia relativa que as 

clientes atribuem aos componentes identificados. Atraves das medic;oes fornecidas 

pelos indicadores, pode-se determinar se as taticas adotadas para garantir o 

fornecimento de produtos e servic;os estao de acordo com as expectativas do cliente 

au nao. 

Em nosso trabalho, gostarfamos de poder fazer uma imersao nos resultados 

do projeto kitting, mas iremos nos ater aos indicadores que nos fornecem uma ideia 

global sabre o projeto. 

4.5.1 Paradas de Linha 

Geralmente a falta de planejamento ou descontrole na logfstica e evidenciada 

no momenta em que a produc;ao necessita do insumo e este nao se encontra a 

disposic;ao (BALLOU, 2001 ). 

0 maior impacto da logfstica interna para com o seu cliente, a fabricac;ao, sao 

as paradas de linha par falta de pec;as. 0 grafico abaixo demonstra as paradas de 

linha da logfstica interna, em 2008 sem os kits e em 2009 com a implantac;ao em 

janeiro e posterior seguimento. Nota-se claramente que durante a implantac;ao dos 

Kits, houve perturbac;oes no processo, chegando a uma media de 55 minutos par dia 

de paradas de linha, o que equivale a 11 vefculos perdidos par dia. Ja nos meses 

seguintes com a gradativa estabilizac;ao do processo, verifica-se que houve 

pequenas melhorias com relac;ao ao ana de 2008, tendo como media 8 minutos/dia 

de paradas em 2009 versus 1 0 em 2008. 
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Figura 20- Paradas de linha 
Fonte: elaborado pelo autor. 

4.5.2 Efetivos 
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Paradas de Linha (Minutos/dia) 

FEV MAR ABR MAl 

Com a implantagao dos Kits, houve uma redugao de 4 efetivos na linha de 

montagem, devido ao melhor engajamento das operag6es no processo produtivo. Ja 

na area de logistica, houve urn acrescimo de 18 efetivos para a confecgao dos kits e 

movimentagao interna. 

Com relagao aos efetivos, nao observamos ganhos e sim uma perda de 

produtividade da fabrica em 14 pessoas. Deve-se ser feito urn trabalho grande na 

linha de montagem para que as atividades dos operadores sejam melhor distribuidas 

e como consequencia uma redugao deste deficit. 
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4.5.3 Estoques 

Os estoques de uma empresa sao proporcionais a sua ineficiencia, isto quer 

dizer, quanta maior a sua ineficiencia, maiores serao os seus estoques. 0 projeto de 

kitting nao deve como objetivo reduzir os estoques da fabrica em questao, par isto 

os mesmos ficaram como eram antes, o agravante e que a area de prepara~ao dos 

kits nao havia sido contemplada no plano diretor da fabrica, e com isto perdeu-se 

1 000m2 de area de armazenagem. 

Retrabalhos 

Forncedor 
Varia~ao da 
Demamla 

Figura 21 - Estoques X lneficiencia 
Fonte: Vision Lean, 2009. 

T 
1 

Quebras - Manuten~ao 

Em urn projeto de produ~ao puxada tern como objetivo numero urn a redu~ao 

dos estoques, o projeto Kitting teve como objetivo criar espa~o na linha de produ~ao 

para a fabrica~ao do novo veiculo. 
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4.6 ANALISE DOS DISFUNCIONAMENTOS 

Os disfuncionamentos maiores deste projeto foram dais. 0 primeiro foi o nao 

envolvimento do departamento de Logistica no projeto, e o segundo foi a area de 

preparagao dos kits, a qual nao foi dada a devida importancia. 

4.6.1 Departamento de Logistica 

Em urn projeto de kitting deve-se estar bern definido os escopos da fabricagao 

e da logistica interna. Principais atribuig6es da logistica interna: 

a) Recepgao, conferencia e guarda de materiais 

b) Gestao de estoques 

c) Rastreabilidade 

d) Movimentagao interna de materiais 

Com os kits, surge uma nova atividade na fabrica, o sequenciamento de 

pegas. A logfstica interna e responsavel pela movimentagao de embalagens, sendo 

a embalagem final da pega a sua menor unidade de trabalho. Quando falamos em 

sequenciamento, estamos lidando com a abertura das embalagens e manipulagao 

das pecas, muitas delas pegas de aspecto e itens de seguranga. 

Baseado nisto, deve-se ficar bern clara que area deve sequenciar estas 

pegas, a fabricagao ou a logistica, baseado na complexidade da manipulagao. No 

projeto nao se deu a devida importancia para a Logistica interna, a qual teve poucas 

oportunidades de contribuir no projeto. 

A mudanga e alga que todos dao par certo, mas no Japao ela e urn modo de 

vida, ap6s ter sido arrasado pela guerra o pais precisa levantar-se, partir dai eles 

implantaram nao s6 nas empresas, mas tambem em suas vidas a filosofia do 

Kaizen, onde nenhum dia deve passar sem ocorra algum melhoramento. 
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A Logistica teve uma postura reativa na empresa, uma vez que o projeto 

Kitting foi impasto e suas expectativas eram voltadas para as necessidades da 

manufatura sem levar em conta que a area mais impactada era a Logistica. 

4.6.2 Area de Preparac;ao dos Kits 

Nao se foi dado a devida importancia para a area de prepara<;ao dos Kits 

durante a fase de projeto. 

a) A area de prepara<;ao dos kits nao estava sincronizada como tempo de ciclo 

da linha de produ<;ao. Como nao havia urn sistema de Kanban para 

sincronizar as duas linhas de produ<;ao ( kit e montagem de veiculos), os 

operadores dos kits nao sabiam em que ritmo trabalhar, com isto ocorriam 

adiantamentos e atrasos no processo. Adiantamentos geravam urn numero 

maior de kits na borda da linha de montagem e a falta resultava em paradas 

de linha. 

Para resolver este problema, sugere-se a implementa<;ao de cartoes de 

Kanban ou mecaniza<;ao da movimenta<;ao dos carrinhos Kit dentro da area 

de montagem dos kits em velocidade menor ou igual a da linha. Velocidade 

menor caso seja necessaria urn processo de verifica<;ao I conferencia no final 

da area de prepara<;ao. Outro ponto a ser observado e a quantidade de 

carrinhos kit no fluxo, nao pode-se ter carinhos a mais no processo pais 

geram descompasso de ritmo entre a linha de produ<;ao e a area dos kits. Em 

caso de quebra de algum carrinho, o mesmo deve-se ser rapidamente 

substituido par urn carrinho reserva que esta fora do fluxo. 

b) Falta de distribui<;ao da carga de trabalho para os operadores que montavam 

os kits. Tinha-se uma media de 1 085 pe<;as par operador/turno e 

discrepancias de 640 e 1500. Essa quebra de ritmo causa falhas operacionais 

como pe<;as faltantes nos kits ou pe<;as trocadas, impactando a linha de 
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produ~ao com paradas ou perturba~oes. Para resolver esta solu~ao, foi feito 

uma tomada de tempo por carrinho kit para saber se a estrutura de montagem 

dos kits era capacitaria. Confirmando isto, foi realizada uma segunda tomada 

de tempo, agora por operador, e constatado os postos gargalos. Com os 

dados em maos, foi-se levantado as pe~as por posto e foi feita uma 

reorganiza~ao das mesmas. Abaixo temos um exemplo de uma area de 

montagem dos kits. 

Adequa~ao Posto de Trabalho Kits 
• Analise balanyo da carga de trabalho na montagem dos kits 

Carga de Trabal ho dos Separadores Kits -pe~sJdia 

-+-refs 

120 r---------, 

Media de 
oo Pe~as/Oper.*dia 

= 1085 60 .___ _____ _j 

30 

• - Operadores. "gargato• devido a maior quantidade de separa~oes que a media da equipe. 

II -Operadores com baixo engajamento na separa~o . abaixo da media de pe~as da equipe. 

Figura 22- Adequactao do posto de trabalho nos kits 
Fonte: elaborado pelo autor. 

No mesmo exemplo temos o arranjo das pe~as por veiculo na area de 

prepara~ao dos Kits. No exemplo, eram preparados 2 tipos de veiculos nesta linha. 

Em um primeiro momenta, as pe~as nao estavam arranjadas segundo a 16gica de 

consolida~ao por veiculo. 

Vejamos o esquema abaixo, onde representa em corte um "flow rack"1 da 

area de preparagao. Temos as pegas em verde que sao montadas nos dois 

veiculos, as amarelas que sao montadas dependendo da configura~ao do veiculo 

(ex.: com ar condicionado, retrovisor automatico, etc), pe~as em azul que sao 

especificas do veiculo H e em vermelho do veiculo X. 

1 Flow rack: estrutura unitizadora para acomodactao de materiais diversos que utiliza a gravidade para 
movimentar as embalagens. 



• Situa~ao Atual (grade de flow rack area kit) 

il~~~~~~~~~~ "~~~~~~~~~l~~~~~~~l~!lll~l~~~~~ ~ ~~lE ~i~~~~ffiidade 
• Pe~s comuns (verdes) estao dispersas no posto misturadas com pe<;as de diversidade. 

Figura 23 - Situactao atual da area dos kits 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Ap6s urn estudo a situac;ao ficou assim: 

Figura 24 - Situactao proposta para area dos kits 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Ap6s isto, houve urn ganho em velocidade de preparac;ao em cerca de 30°/o, a 

carga de trabalho entre os operadores ficou equilibrada e os erros de qualidade 

(falta e troca de pec;as) foram reduzidos em 70°/o. 

c) Falta de autonomia da area dos Kits, o que gerava ruptura por falta de pec;as. 

A area de preparac;ao dos kits deve ser encarada como uma linha de 

produc;ao onde exista autonomia para as pecas, recomendamos 3 horas. 

Algumas embalagens tinham autonomia de 30 minutos e outras de 2dias. 

Com a mudanc;a da disposic;ao das embalagens, consegui-se identificar as 

criticas, e sincronizar com o sistema de abastecimento, evitando rupturas na 

area de preparac;ao por falta de pec;as. 

d) Falta de Poka Yoke 

Partindo-se da seguinte hip6tese: 

Veiculos produzidos por turno: 93 

Kits por veiculos: 4 

Pec;as por kit: 55 (media) 
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Fazendo a seguinte conta: 93 x 4 x 55 = 20.460 pegas sequenciadas por turno 

de produgao. Admitindo-se uma taxa de nfvel de servigo de 99,5%, teremos 

1 02 pegas sequenciadas erradas. 

Este erro pode gerar paradas de linha imediata, ou perturbagoes no fluxo 

produtivo e de abastecimento dos kits. 

Assim, reconhecendo o erro como inevitavel dentro da natureza humana, 

torna-se imprescindfvel adotar uma abordagem que previna a sua ocorrencia, 

impedindo impactos para a linha de montagem. Agora se adotarmos urn nfvel de 

servigo de 95%, a quantidade de erros admissfveis gira em torno de 1023 erros de 

sequenciamento, o que gera uma grande perturbagao durante o expediente de 

trabalho. 

0 caso mais grave foi que a area de preparagao dos Kits com cerca de 

1.000m2 nao havia sido contemplada no projeto, gerando urn deficit de area na 

fabrica, a qual se viu obrigada a utilizar urn armazem externo. 

4. 7 CRITICAS AO PROJETO E RECOMENDAQOES 

Com a finalidade de obter lucratividade e vantagem competitiva no mercado, 

construir urn sistema de movimentagao de materiais que seja capaz de escoar toda 

a produgao no volume e velocidade exigidos e, que ao mesmo tempo, adicione o 

menor custo possfvel e essencial no contexto em que as empresas se encontram 

hoje. 

Em urn sistema kitting, devemos pensar que cada etapa do processo deve 

agregar valor. Perdas em geral como paradas de linha, gargalos de produgao, 

transporte, estoques, entre outros, devem ser identificadas e eliminadas do 

processo, pois s6 agregam custos. 

Cadeia de valor sao todas as etapas, agoes ou processos especfficos que sao 

aplicados ao produto ou servigo para "completar" as tres etapas do neg6cio: Solugao 

de problemas, Gerenciamento de informagao e Transformagao ffsica. 
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Devemos analisar o processo por completo, e nao como etapas isoladas, pais 

tanto o valor como o custo, sao adicionados em todas as etapas do processo. 

Devemos lembrar que a cadeia e composta por diversos processes, alem de 

atividades intermediarias, portanto a analise deve ser feita tendo uma visao geral do 

processo. 

0 objetivo principal da produc;ao enxuta e o fluxo continuo do processo, 

aumentando a competitividade da manufatura e a reduc;ao dos estoques como 

consequencia. 

0 projeto Kitting foi implementado como urn projeto isolado, sem estar 

inserido em uma polftica de produc;ao enxuta, o que e muito ruim para empresa pais 

perde-se uma grande oportunidade para evoluir a gestao da manufatura. 

Cito os problemas que devem ser atacados a fim de migrar para uma 

produc;ao enxuta: 

a) Eliminac;ao das alterac;oes no mix de produc;ao (quebra do filme de 

produc;ao ), os quais desbalanceiam os ciclos de abastecimento 

predefinidos na fabrica. 

b) lmplementac;ao de urn sistema de gestao de armazem, WMS. 

Segundo Ballou (2001) a missao da loglstica e disponibilizar a me rca doria ou 

o servic;o certo, no Iugar certo, no tempo certo e nas condic;oes desejadas, ao 

mesmo tempo em que fornece a maior contribuic;ao a empresa. 

Umas das formas de assegurar a missao da loglstica e atraves da adoc;ao de 

tecnicas de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Para que estas tecnicas 

sejam colocadas em pratica em larga escala, sao necessaries Sistemas para o 

Gerenciamento dos processes. Quando falamos em armazem, o uso de programas 

computacionais WMS (warehouse management system) tern se mostrado uma boa 

ferramenta. WMS sao softwares que recebem as informac;oes pertinentes ao 

armazem e, de acordo com as necessidades da organizac;ao, geram respostas para 

uma melhor movimentac;ao, armazenagem, separac;ao e expedic;ao dos produtos. 

A armazenagem e uma das areas mais tradicionais da Loglstica e tern 

passado por profundas transformac;oes nos ultimos anos que se refletem na adoc;ao 

de novas sistemas de informac;ao aplicados a gestao da armazenagem, em sistemas 

automaticos de movimentac;ao e separac;ao de produtos e ate mesmo na revisao do 

conceito do armazem como uma instalac;ao com a principal finalidade de estocar 

produtos (FLEURY, 2000). 
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Ate meados da decada de 70 - do seculo passado - os sistemas 

informatizados de controle de estoque somente possufam a habilidade de controlar 

as transac;oes de entrada e safda em estoque e a respectiva baixa de tais 

movimentac;oes contra os pedidos de fornecedores e clientes. Eram softwares 

desenvolvidos para substituir os sistemas manuais de fichas de controle de estoque. 

Na sequencia os sistemas de controle de enderec;amento dentro dos 

armazens, onde as mercadorias deixaram de ter locais fixos de armazenagem e 

passaram a ser estocadas em qualquer local do deposito, ja que estes locais 

passavam a ter uma identificac;ao, devidamente cadastrada e controlada pelo 

computador. 

A montadora em questao nao possui urn sistema de Gestao de Armazem, 

WMS, somente urn sistema que controla as entradas e safdas da planta e urn 

enderec;amento fixo das pec;as no armazem, sem fazer a distinc;ao entre area 

logfstica e linha de produc;ao. 

A recomendac;ao aqui e da implantac;ao de urn sistema de gestao de 

armazem com a definic;ao das rotas de abastecimento da linha e das areas de 

picking, bern como o processo dinamico de guarda dos materiais, isto e, sem a 

alocac;ao fixa dos materiais nos enderec;os do armazem, possibilitando uma maior 

saturac;ao da area logfstica. 

4. 7.1 Simulac;ao 

As empresas cada vez mais percebem a importancia do planejamento o para 

o sucesso do seus novas projetos. Contudo, a dinamica empresarial torna projec;oes 

bastante inseguras. lsto, no entanto, nao e motivo para que este planejamento nao 

seja feito. Se os responsaveis pelo projeto kitting confiarem quase que cegamente 

nas premissas utilizadas no projeto, a possibilidade de tamar decisoes erradas 

quanta ao layout e fluxos ffsicos e muito grande. 

Uma alternativa a este problema e o usa de metodos que possibilitem 

mensurar a incerteza, propiciando a equipe nao urn cenario unico, o qual a maioria 

das vezes nao e preciso, mas urn conjunto de cenarios. 
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Em outras palavras, ao inves de se ter apenas uma hip6tese, tem-se urn conjunto 

delas, cada uma associada a uma relac;ao custo beneficia. 

Atraves da Simulac;ao pode-se prever os impactos das mudanc;as de layout e 

dos fluxos de abastecimento e estudar alternativas. 

Como o projeto kitting envolve varias variaveis, deve-se utilizar ferramentas de 

simulac;ao para encontrar a melhor relac;ao custo beneficia para a fabrica entre as 

areas de manufatura, logistica, layout e outras que estejam envolvidas. 

4. 7.2 Sponsor do Projeto 

E importante identificar dentro da organizac;ao quem sera o sponsor do 

projeto, isto e, aquela pessoa para a qual a equipe de projetos levara e apresentara 

a proposta e que sera 0 defensor do projeto junto a alta administrac;ao, garantindo 

respaldo e condic;oes necessarias para a sua correta execuc;ao. 0 importante e que 

o sponsor seja uma pessoa de urn alto cargo, uma vez que perdas na produc;ao 

podem ocorrer em uma mudanc;a de formato de abastecimento. Geralmente o diretor 

da area a qual o projeto esta subordinado assume esta func;ao. 

E importante identificar tambem as pessoas-chave na empresa que devem ser 

envolvidas desde o inicio no projeto. Existem muitos departamentos que podem se 

beneficiar de urn projeto kitting e e importante que essas pessoas estejam 

envolvidas e informadas sabre o que se esta planejando. A opiniao e o envolvimento 

dessas pessoas e fundamental para a especificac;ao final do projeto. 

4.7.3 Estrategia para as perdas de produc;ao 

Em urn projeto grande como este, as perdas de produc;ao sao inevitaveis, 

todavia podem ser reduzidas e gerenciadas atraves de uma estrategia. 

Existem duas estrategias de implementac;ao do sistema Kitting: Escalonada e 

a lmediata. 
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Na medida escalonada faz-se testes na linha de produc;ao com o pasta que 

sera transformado em kit, utilizando o carrinho kit juntamente com o estoque na linha 

de produc;ao. Estes testes podem variar de dias ate poucas semanas. Como 

vantagem tem-se a reduc;ao na perda de produc;ao par paradas de linha devido a 

falta de pec;as. Como desvantagens, tal estrategia exige urn tempo maior de 

implementac;ao em uma linha de montagem e maior dificuldade em identificar 

possiveis erros. 

Na medida imediata implementa-se o sistema kitting de uma s6 vez, em toda 

a linha de montagem com urn aumento gradativo do volume de produc;ao. A 

vantagem e que exige urn menor tempo de implementac;ao e identificac;ao mais 

rapida de erros de processo. Par outro lado, existe o risco maior de perdas na 

produc;ao devido a paradas de linha, alem de o clima organizacional ser prejudicado, 

uma vez que se coloca em cheque a eficiencia do projeto. 

Seja qual for a estrategia, ela deve existir e ser respeitada. 

4. 7.4 Pec;as Degradadas 

Urn dos grandes problemas encontrados na manufatura de veiculos da 

atualidade sao as desperdicios nao identificados au sem causa aparente definida. 

Urn deles e facilmente percebido, quando sao descartadas pecas par estarem 

degradadas, entretanto a causa da degradac;ao e mais dificil de ser determinada. No 

caso dos kits ha uma dupla manipulac;ao das pecas, uma vez pelo operador da 

logistica e a segunda pelo operador da fabricac;ao. Somado a isto temos urn 

transporte para a linha de produc;ao em uma embalagem que nao e a original das 

pec;as. 

No sistema antigo de abastecimento, as pecas degradadas eram 

provenientes de erros de montagem, e assim que detectado o problema, era feito 

uma tratativa no pasta de fabricac;ao (treinamento do operador, verificac;ao das 

ferramentas, etc) 

Ja com as kits, esta identificac;ao torna-se mais dificil, uma vez que existem 

mais processos durante o percurso das pecas. Manipulac;ao logistica, transporte 

interno na fabrica e manipulac;ao da fabricac;ao. Urn trabalho mais minucioso deve-
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se ser feito para identificar as causas ralzes do problema e apontar soiU<;oes, alem 

de definir claramente perlmetros e responsabilidades. 

4. 7.5 Modo operat6rio na area dos Kits 

Por se tratar de uma atividade repetitiva e mon6tona, deve-se ter urn cuidado 

muito grande com a gestao dos operadores. As atividades devem ser padronizadas 

e procedimentadas, tendo uma conscientizagao de que as pegas podem ser itens de 

seguranga e que eventuais quedas podem danifica-las. Alem disto, deve-se criar urn 

plano de polivalencia entre os operadores com rodlzios frequentes entre as areas. 

Criagao de uma cultura voltada para a Produgao Enxuta, com uma visao hollstica e 

nao departamental. 
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5 CONCLUSAO 

Pode-se dizer que a competitividade do sistema produtivo automobilfstico, e 

afetada pelo descompasso gerado pelo processo produtivo sobre as areas 

logisticas. 

Novos projetos devem contar com trade-off entre a manufatura e a logistica, 

nao dando enfase somente em custos fabris, mas tambem em nivel de servigo. 0 

nivel de servigo interno da empresa as areas subsequentes do processo produtivo, 

assim como aos seus clientes externos, poderao ser comprometidos caso o 

balanceamento dessas duas caracteristicas (custos e qualidade) nao seja obtido. 

Como objetivo principal desse estudo, procurou-se provocar o debate acerca 

dos efeitos da introdugao de novos sistemas de abastecimento de borda de linha em 

urn contexto produtivo na area automotiva. Espera-se com este trabalho, estimular 

uma reflexao sobre o papel da logistica interna nas montadoras e estimular novos 

trabalhos nesta area. 

0 estudo de caso procurou ilustrar o processo kitting na pratica, onde uma 

montadora implantou este processo devido a uma necessidade de mercado e uma 

restrigao fisica. 0 objetivo da montadora foi alcangado, entretanto perdeu-se uma 

6tima oportunidade para a implementagao de uma filosofia de produgao enxuta e 

teve-se urn trade off negativo para o conjunto, uma vez que focou-se somente na 

area de manufatura e esqueceu-se a area logistica para o projeto Kitting. 

Em linhas gerais Kitting pode ser muito benefico para as empresas por se tratar de 

uma filosofia de produgao enxuta, mas deve ser corretamente implantado. 
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