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RESUMO

Baseado nos pilares do Sistema Toyota de Produção ou Sistema de
Manufatura Enxuta (Just-in-Time e Jidoka) o presente trabalho busca por meio do
Mapeamento do Fluxo de Valor – MFV – desenvolver melhorias no processo
produtivo de uma empresa de médio porte da indústria brasileira de autopeças.
Procura-se analisar a situação do processo de uma família de produtos da empresa
sob duas condições: Estado Anterior (antes das intervenções) e Estado Atual (após
intervenções). Os resultados obtidos demonstraram que o uso estruturado das
técnicas de Manufatura Enxuta, por meio da metodologia do MFV, possibilitou
melhorias significativas em relação à pontualidade de entregas de produtos aos
clientes e à redução do tempo total de produção (lead time).

Palavras-chave: Mapeamento do Fluxo de Valor; Just-in-Time; Jidoka; Kanban;
Tempo Takt; Manufatura Enxuta.

ABSTRACT

Process improvement by value stream mapping and other lean manufacturing
techniques: case study
Based on pillars of Toyota Production System or Lean Manufacturing System
(Just-in-time and Jidoka) this dissertation use Value Stream Mapping – VSM – to
develop improvements on production process of a medium factory of Brazilian
autoparts industry. Seek analyzing process situation of a family products company’s
in two conditions: Previous State (before interventions) and Current State (after
interventions). The results obtained demonstrated that the structured using of lean
manufacturing tools by VSM enabled significant improvements for delivery precision
to customers as well as reduced production lead time.
Key-Words: Value stream mapping; Just-in-Time; Jidoka; Kanban; Takt Time; Lean
Manufacturing.
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1 INTRODUÇÃO

A partir de 1990 o contexto da economia brasileira foi marcado
profundamente pela abertura do mercado interno à concorrência internacional. Essa
iniciativa

proporcionou

uma

enorme

modificação

no

cenário

da

indústria

automobilística do país, pois tornou evidente a diferença de qualidade e de conteúdo
tecnológico dos veículos nacionais em relação aos importados. Com a abertura do
mercado, as montadoras nacionais de veículos passaram a adotar um processo de
desverticalização da produção, concentrando esforços nas etapas consideradas
estratégicas para fabricação do produto e delegando as demais a seus
fornecedores. A filosofia do sistema de manufatura enxuta passou a conduzir os
relacionamentos entre as empresas montadoras e seus fornecedores, de modo a
possibilitar que os diversos elos envolvidos no processo coordenem suas atividades
em um fluxo contínuo conduzido por meio das demandas do elo mais forte (LIMA;
ZAWISLAK, 2003).
Com esse processo, surgiu a oportunidade de empresas menores entrarem
no mercado e expandirem os seus negócios. As montadoras deixaram de produzir
internamente a maioria dos componentes estampados, usinados e injetados,
passando a comprá-los de fornecedores qualificados segundo critérios previamente
estabelecidos (de qualidade, preço e prazo de entrega). Nas regiões Sul e Sudeste
do Brasil floresceu um dos mais representativos segmentos da indústria nacional,
formado por montadoras de veículos leves, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas
e por um extenso grupo de pequenas e médias empresas de autopeças.
As novas relações de fornecimento no setor automotivo nacional passaram a
pressionar todos os elos da cadeia a adotarem em seus sistemas de manufatura
alguns conceitos denominados enxutos, com as seguintes características:
1) eliminação progressiva dos desperdícios;
2) melhoramento contínuo dos processos (Kaizen);
3) fluxo contínuo dos processos;
4) produção puxada pela demanda;
5) proximidade e parceria na relação com os fornecedores.

Para garantir que os processos em todos os elos da cadeia de fornecimento
se tornassem enxutos, as montadoras passaram a exigir contratualmente de seus
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fornecedores reduções declinantes nos preços dos componentes durante o ciclo de
vida de cada modelo. Dessa maneira, tanto a montadora quanto os fornecedores se
beneficiariam, pois, na prática, os conceitos de Manufatura enxuta possibilitariam, ao
longo do tempo, reduções de custos superiores aos eventuais aumentos nos custos
de matéria-prima e salários (FERRO, 2004).
Inserida nesse contexto econômico, a empresa XYZ Tubos (nome fictício,
pois a empresa optou por manter sua razão social em sigilo) produz autopeças para
montadoras nacionais e está submetida a uma constante pressão no sentido de
reduzir custos e atender elevados padrões de qualidade e condições de entrega das
montadoras nacionais.
Dentro esse cenário, essa pesquisa avaliou seguidas intervenções no
processo produtivo de uma das famílias de produtos da empresa XYZ tubos: Família
de tubos hidráulicos. A escolha dessa família foi baseada no fato do seu processo
produtivo apresentar os seguintes problemas:
a) excesso de atrasos nas entregas dos produtos;
b) excesso de estoques entre as etapas do processo produtivo;
c) elevado tempo de atravessamento do produto na fábrica (lead time);
d) alto índice de defeitos nos produtos.

1.1 Objetivo da pesquisa

O objetivo da pesquisa foi de analisar o processo de fabricação de uma
família de produtos da empresa XYZ Tubos e verificar se a implementação das
ferramentas de manufatura enxuta poderiam levar à obtenção de ganhos de
eficiência comprovados por intermédio de indicadores de desempenho.

1.1.1 Questões de pesquisa

As seguintes questões serviram de referência para condução dos trabalhos
durante a pesquisa:
a) como a manufatura enxuta pode ser implementada numa média empresa
fornecedora de peças simples para grandes montadoras automotivas?
b) como os resultados dessa aplicação podem ser avaliados?
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1.1.2 Planejamento para a pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida de acordo com o seguinte roteiro:
a) identificar ferramentas de manufatura enxuta que poderiam ser utilizadas
no processo produtivo;
b) definir uma metodologia para aplicação dos conceitos de manufatura
enxuta em uma das linhas de produção da empresa;
c) fazer alterações na linha de produção visando aumentos de eficiência
com base na utilização das ferramentas de manufatura enxuta;
d) avaliar melhorias de desempenho da produção obtidas no período em
que as alterações foram realizadas.

1.2 Abordagem metodológica

Este estudo analisa o processo produtivo, identifica melhorias e avalia os
ganhos de eficiência obtidos por meio da implantação do sistema de manufatura
enxuta a uma família de produtos da empresa XYZ Tubos. Para essa análise, foi
utilizado o método de Mapeamento do Fluxo de Valor (ROTHER; SHOOK, 2003),
desenvolvido para orientar o diagnóstico das fontes de desperdícios e a proposição
de ações de melhoria nos fluxos de produção.
Essa pesquisa foi conduzida com base no método de estudo de caso
descrito por Yin (2005). Por meio dessa abordagem metodológica, procurou-se “[...]
esclarecer uma decisão ou um conjuntos de decisões, o motivo pelo qual foram
tomadas, como foram implementadas e quais foram os resultados” (YIN, 2005, p.31).
Foi também utilizada a abordagem de processos (Figura 1) definida no
PMBOK® Guide do Project Management Institute (2004) para melhor organizar a
seqüência com a qual as atividades dessa pesquisa foram desenvolvidas.
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Figura 1 – Abordagem de Processos - PMBOK® Guide
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Project Management Institute (2004)

Para essa pesquisa foram consideradas como Entradas os seguintes
aspectos:
a) informações sobre o fluxo do processo produtivo da família de produtos
estudada (tubos hidráulicos);
b) histórico de problemas de qualidade nos produtos da família estudada;
c) levantamentos dos desperdícios no processo produtivo da família
estudada;
d) demanda da família de produtos;
e) fornecedores

de

matérias-primas,

componentes

e

tratamentos

superficiais envolvidos no processo produtivo;

Ferramentas e Técnicas para o Desenvolvimento da Pesquisa
Por meio da revisão bibliográfica o trabalho procurou levantar algumas
ferramentas e técnicas, específicas para sistemas de manufatura enxuta, possíveis
de serem aplicadas no processo produtivo da família de tubos escolhida para o
estudo:
a) Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) – Método desenvolvido por
Rother e Shook (2003) para diagnosticar problemas no processo
produtivo e em seguida implementar ferramentas e técnicas de
manufatura enxuta;
b) a logística de suprimentos Just-in-time;
c) Jidoka (autonomação);
d) tempo Takt e tempo de Ciclo;
e) fluxo Contínuo de Processo;
f)

Kanban;

g) sistema de troca rápida de ferramental;
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h) técnicas para Controle da Qualidade (Diagrama de Pareto e Diagrama
de causa-efeito).

Saídas do Desenvolvimento da Pesquisa
a) novo Mapeamento do Fluxo de Valor;
b) indicadores de desempenho para avaliar a evolução da família de
produtos estudada em relação aos objetivos de desempenho da
produção;
c) conclusões sobre os resultados da pesquisa;

1.3 Estrutura do trabalho

Este documento foi dividido em sete seções sendo a primeira de caráter
introdutório, no qual é apresentado o contexto geral da manufatura enxuta na
indústria brasileira, o objetivo do trabalho, a abordagem metodológica utilizada e
estrutura geral da pesquisa.
Na segunda seção é apresentada a empresa XYZ Tubos, seus clientes,
portfólio de produtos e certificações de qualidade.
Na terceira seção, é apresentada uma revisão bibliográfica sobre a o
sistema de manufatura enxuta, suas técnicas e aplicações. Com isso, foi possível
desenvolver um referencial teórico para as alterações realizadas na linha de
produção da empresa.
A quarta seção apresenta a metodologia utilizada para realização das
alterações.
A seguir, a quinta seção descreve as intervenções realizadas. Apresenta a
linha de produção estudada, o MFV antes das intervenções, as alterações
introduzidas e os recursos utilizados.
Na sexta seção é apresentado o MFV depois das intervenções e também
são descritos os resultados das alterações realizadas na linha de produção da
família de produtos estudada.
Finalmente na sétima seção são apresentadas as conclusões, as limitações
e as propostas para trabalhos futuros.
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2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A empresa XYZ Tubos tem sua administração conduzida por dois sócios,
irmãos, sendo do tipo de capital limitado, totalmente nacional e com fins lucrativos.
Desde 1973, a XYZ Tubos atua no mercado automobilístico brasileiro, com foco
principalmente na fabricação de conjuntos tubulares curvados e soldados para as
principais montadoras de caminhões, automóveis e máquinas agrícolas. Atualmente
possui um quadro de 300 trabalhadores e faturamento anual aproximado de 60
milhões de reais. Sendo considerada uma das principais fornecedoras de peças
automobilísticas tubulares para a indústria brasileira.
A fábrica da XYZ Tubos está localizada na cidade de Mogi das Cruzes em
São Paulo e possui uma planta com área total de 10.000 m² e um parque industrial
com uma área construída de 7.000 m².
A maioria dos produtos manufaturados pela XYZ Tubos é fornecida para
montadoras de ônibus e caminhões do Brasil, tais como: Volkswagen, MercedesBenz, Ford, Volvo, Scania e Iveco. Entretanto a empresa também fornece produtos
para montadoras de veículos de passeio, utilitários, máquinas agrícolas e motores:
Volkswagen/Audi, General Motors (GM), Case New Holland (CNH), AGCO, Valtra e
MWM International.
A parte central do negócio da empresa (core business) é o fornecimento
para as montadoras de caminhões e ônibus, sendo este representado por
aproximadamente de 80% do seu faturamento anual, conforme mostrado na Figura 2.
Isso demonstra uma grande dependência da empresa em relação a esse mercado,
tornado-a susceptível a variações nas demandas do mesmo.
Para diminuir essa susceptibilidade o foco da empresa, nos próximos anos,
será desenvolver mais produtos nos segmentos de veículos de passeio, utilitários e
máquinas agrícolas. Para isso, a empresa deverá realizar ações para desenvolver
relações comerciais com novas montadoras e também procurar estender seus
negócios com as montadoras atuais desses segmentos.
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Figura 2 – Participação dos Clientes no Faturamento anual da
XYZ Tubos (Nov/2008)
Fonte: Empresa Estudada

2.1 Portfólio de produtos

A XYZ Tubos tem como escopo a fabricação de conjuntos tubulares
curvados e soldados para as seguintes aplicações na indústria automobilística:
a) sistema de arrefecimento;
b) sistemas hidráulicos;
c) sistemas de exaustão;
d) sistema de frenagem;
e) injeção de combustível;
f) estrutura dos veículos;

A figura 3 ilustra alguns exemplos de produtos fabricados pela XYZ Tubos:
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Figura 3 – Tipos de Produtos Fabricados pela XYZ Tubos
Fonte: Empresa Estudada.
Legenda:
(a) tubo de enchimento de óleo de caminhão ou ônibus;
(b) suporte de pára-lama de caminhão;
(c) tubo de escapamento de caminhão;
(d) tubo serpentina do sistema de pneumático do caminhão.

2.2 Certificações

Para fornecimento de peças manufaturadas, as montadoras de veículos
automotores exigem da sua cadeia de fornecedores certificações dos seus Sistemas
de Gestão da Qualidade e também de Gestão Ambiental. Essas certificações são
conseguidas por meio de auditorias independentes de terceira parte realizadas por
órgãos certificadores credenciados junto ao International Automotive Task Force
(IATF) e pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Inmetro) respectivamente (POMBO; MAGRINI, 2008). Para o Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ) a certificação exigida pelas montadoras é atualmente verificada
conforme a norma ISO TS 16949:2002 e para o Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
a certificação exigida é verificada conforme a norma NBR ISO 14001:2004.
A primeira certificação do SGQ da empresa XYZ Tubos se deu em 1998
conforme a norma ISO 9002:1994. Em 1999, a empresa migrou para uma
certificação especifica da indústria automobilística, denominada QS 9000:1998, que
foi desenvolvida pelas três maiores montadoras de veículos dos EUA, na época,
(Chrysler, Ford e GM) como uma interpretação da norma ISO 9000:1994 para
indústria automotiva (ZANCUL; ROZENFELD, [2004]). Em 2002, a empresa foi
certificada pela norma ISO / TS 16949:1999, que foi elaborada por intermédio de um
acordo entre as principais empresas da indústria automobilística internacional. A
ISO/TS 16949:1999 representava a união dos requisitos das seguintes normas
internacionais (LRQA BRASIL, 2008):
a) QS 9000 (EUA);
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b) Verband der Automobilindustrie (VDA), (Alemanha);
c) Evaluation Aptitude Qualité Fournisseur (EAQF), (França);
d) Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche (ANFIA);
Valutazione Sistemi Qualità (AVSQ) (Itália).

Em 2003, a XYZ Tubos conseguiu a certificação do seu SGQ de acordo com
a norma ISO TS 16949:2002. Essa norma, de acordo com LRQA Brasil (2008),
alinha os requisitos da indústria automobilística internacional e a norma ISO
9000:2002 em sua totalidade.
No ano de 2007, a XYZ Tubos conseguiu a certificação do seu Sistema de
Gestão Ambiental (SGA) de acordo com a norma ISO 14001:2004. Logo após isso,
foi criado na empresa um Sistema de Gestão Integrado (SGI), para englobar tanto o
SGQ quanto o SGA. O principal objetivo da junção dos sistemas foi combinar os
processos, os procedimentos e as práticas de cada sistema com a intenção de se
obter uma maior eficiência e atingir os objetivos de cada um deles. Diferentemente
do que acontece quando cada sistema se sobrepõe isoladamente. (DECCICO,
2004b apud CHAID, 2005, p. 25).

2.3 Manufatura enxuta na XYZ Tubos

A utilização dos conceitos de manufatura enxuta na XYZ tubos ocorreu
primeiramente em meados de 2004, por intermédio de um projeto desenvolvido por
um dos seus principais clientes, a Volvo. Após o sucesso na implementação das
ferramentas de manufatura enxuta no seu processo, esse cliente elaborou um
programa que procurava estender esses conceitos para a cadeia de fornecedores. O
programa englobava o seguinte roteiro:
a) visita ao fornecedor para apresentação do programa e demonstração dos
ganhos;
b) formação de equipe para analisar a situação anterior do processo
produtivo da empresa (juntamente com especialistas da própria Volvo);
c) compromisso

da

empresa

fornecedora

em

treinar

e

internamente uma equipe para dar continuidade ao programa.

capacitar
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Por meio dessa iniciativa, foram desenvolvidos na XYZ tubos alguns
estudos, juntamente com especialistas da própria Volvo, utilizando os conceitos de
manufatura enxuta. Entretanto esse trabalho se resumiu apenas no levantamento de
algumas famílias de produtos e também no Mapeamento do Fluxo de Valor do
processo produtivo da Família de Tubos Hidráulicos. Sendo assim, a proposta desse
estudo de caso foi de dar prosseguimento a pesquisa previamente iniciada.
Em um primeiro momento o estudo procurou realizar uma análise crítica dos
trabalhos realizados pela equipe anterior, a fim de confirmar sua veracidade em
relação ao processo produtivo estudado. Para em seguida propor intervenções
baseadas nos conceitos apresentados nesse trabalho.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica definida nessa seção abrange quatro temas para o
desenvolvimento dessa dissertação:
1) O Mapeamento do Fluxo de Valor - aplicação em outros estudos de
casos;
2) Sistema de Manufatura Enxuta (Técnicas de Gestão) – JIT, Jidoka,
tempo takt e tempo de ciclo, Fluxo contínuo, Kanban e sistema de troca
rápida de ferramentas;
3) Sistema de Manufatura Enxuta (Técnicas de Diagnóstico) - MFV, sete
tipos de perda e objetivos de desempenho de manufatura;
4) Estudo de Caso – revisão teórica da metodologia utilizada.

3.1 O mapeamento do fluxo de valor: aplicações em outros estudos de casos

A pesquisa apresentou brevemente o método utilizado e os resultados de
três trabalhos técnicos e científicos relacionados ao tema: mapeamento de fluxo de
valor.

3.1.1 O Mapeamento de Valor: Usina de aço

Abdulmalek e Rajgopal (2007) descrevem um estudo no qual são adaptados
os princípios de manufatura enxuta ao processo produtivo de uma indústria
laminadora de aço. Ainda nesse estudo, o Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) foi
a principal ferramenta utilizada para identificar oportunidades de utilização das
técnicas de manufatura enxuta para em seguida desenvolver ações no intuito de
reduzir o “lead time” de produção e também os estoques entre as etapas do
processo.
Utilizando como base o Sistema Toyota de Produção (STP) desenvolvido por
Toyoda em 1938, Shigeo Shingo em 1960 e Taiichi Ohno em 1950. Abdulmalek e
Rajgopal (2007) sintetizam algumas ferramentas de manufatura enxuta comumente
aplicadas:
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a) Manufatura Celular - organização de todo o processo de um
determinado produto, ou produtos similares, em grupos (ou células) de
equipamentos e operadores. Todos os recursos são organizados dentro
das células de modo a facilitar as atividades dos operadores durante o
processo;
b) Just-in-time (JIT) – sistema no qual a produção é puxada pela demanda
do cliente;
c) Kanban – sistema de sinalização para implementar a produção por meio
do JIT;
d) Manutenção Preventiva Total (MPT) – sistema no qual os próprios
operadores executam manutenções regulares nos equipamentos de
modo a identificar anomalias;
e) Redução de Tempo de Setup – Procurar continuamente reduzir o tempo
de troca dos ferramentais (Setup) nas máquinas;
f)

Gerenciamento da Qualidade Total (GQT) – Sistema de melhoria
continua com participação dos operadores e com foco nas necessidades
do cliente. Os componentes chaves desse sistema são: envolvimento e
treinamento dos operadores, equipes de investigação e solução de
problemas; métodos estatísticos;

g) 5S – Foca na organização do local de trabalho e também em
procedimentos para trabalhos padronizados.

Primeiramente Abdulmalek e Rajgopal (2007) apresentam um MFV do
estado atual do processo produtivo (antes das intervenções). Esse mapa é utilizado
para identificar as fontes de desperdícios e também identificar as ferramentas de
manufatura enxuta que serão aplicadas para reduzir os desperdícios. Em seguida,
por meio de um novo mapeamento, é apresentado o estado futuro (após as
intervenções e aplicação das ferramentas de manufatura enxuta). Por fim, o trabalho
também desenvolve um modelo de simulação para quantificar os ganhos e
benefícios do uso das técnicas e ferramentas de manufatura enxuta (ABDULMALEK;
RAJGOPAL, 2007).
Por meio do MFV e das ferramentas de manufatura enxuta o artigo
apresentou resultados significativos tanto em termos de redução de material em
processo quanto tem termos de redução de lead time de produção. Antes das
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simulações realizadas pelo artigo, a quantidade de bobinas de aço laminado em
processo era de 96. Após as alterações sugeridas pelo MFV do estado futuro a
quantidade de bobinas em processo passou a ser de 15, o que representou uma
redução de quase 90% de material em processo.
O MFV do estado atual apresentava um valor de 48 dias para o lead time de
produção (situação antes das intervenções). Com as alterações sugeridas pelo MFV
do estado futuro, o lead time de produção passou a ser de 15 dias, representando
uma redução de quase 70%.
Abdulmalek e Rajgopal (2007) concluíram que os resultados conseguidos
por esse artigo podem ser utilizados por gerentes de fábricas que desejam
considerar a implementação do sistema de manufatura enxuta em suas
organizações, mas estão incertos dos potenciais resultados. Foram demonstrados
que um modelo de simulação detalhado pode ser utilizado para medir o desempenho
e a configuração do sistema de manufatura enxuta no processo produtivo da
empresa. A disponibilidade das informações geradas pela simulação pode facilitar e
validar a decisão dos gerentes para implementação do sistema de manufatura
enxuta e também pode motivar a organização, nos casos em que a implementação
está em andamento, com o objetivo de obter os resultados desejados.

3.1.2 O Mapeamento do Fluxo de Valor: Fabrica de Machos

Ragonesi (2008) desenvolveu uma dissertação de mestrado na qual foram
utilizados os conceitos de manufatura enxuta para melhorar a produtividade e a
qualidade dos produtos da empresa Zobor (fabricante de machos).
A implementação do MFV na Zobor possibilitou criar uma visão sistêmica do
fluxo de informações e de materiais da empresa. Os trabalhos foram conduzidos por
meio das seguintes etapas:
a) Definição das famílias de produtos;
b) Desenho do MFV do Estado Antigo (antes das intervenções);
c) Desenho do MFV do Estado Atual (depois das intervenções).

A primeira etapa do processo de implementação do MFV na Zobor consistiu
no agrupamento dos produtos que apresentavam seqüências operacionais
semelhantes e utilizavam equipamentos em comum, tendo em vista a definição de
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famílias de produtos. Com isso foi possível reduzir os custos indiretos da empresa
em torno de 35% e também aumentar a capacidade dos equipamentos e da mão de
obra produtiva em aproximadamente 45%.
Em seguida o trabalho apresentou a condição do processo antes das
intervenções, por meio do MFV do Estado Antigo. Esse desenho mostrou que o
arranjo físico das máquinas era organizado setorialmente ao invés de células de
manufatura.
Por fim, foi apresentada a nova configuração do processo após as alterações
realizadas por meio do MFV do Estado Atual. Mostrando o arranjo físico das
máquinas organizado em células de manufatura que possibilitam racionalizar e
simplificar o fluxo de materiais no processo produtivo da Zobor. Além disso, foi
possível observar um aumento na produtividade, uma diminuição do uso dos
espaços físicos e também uma considerável redução dos estoques entre as etapas
do processo.

3.1.3 O Mapeamento do Fluxo de Valor: Indústria de Pré-Fabricados de Concreto

Canova (2005) relata e analisa a implementação da mentalidade enxuta em
uma indústria de pré-fabricados de concreto – Munte Construções Industrializadas
Ltda. O método utilizado pela pesquisa foi o MFV por meio das suas fases:
a) Estado Atual;
b) Estado Futuro.

Por meio do MFV do Estado Atual, procurou-se definir o fluxo de atual de
informações desde o contato inicial com o cliente e a empresa até a efetiva entrega
da obra.
O MFV do estado Atual mostrou que o processo da empresa é “empurrado”
a partir do fornecimento dos projetos até a entrega de peças para a obra. E que a
produção tem um enfoque de garantir uma carga mínima para a fábrica,
independente das necessidades das obras em montagem.
Também foram levantadas possibilidades de melhorias em relação ao
gerenciamento visual e a circulação de informações entre a produção, expedição e
transporte para as obras.
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Após a análise do mapa do Estado Atual do fluxo de informações, foi
proposto um novo mapa do Estado Futuro, no qual foram indicadas as alterações
para o aprimoramento dos princípios da mentalidade enxuta aplicados ao fluxo de
informações da empresa.
A análise do MFV do Estado Futuro foi baseada no método desenvolvido por
Rother e Shook (2003) e consideram os seguintes tópicos:
a) Takt Time;
b) produção para atender a um supermercado ou a expedição;
c) programação e nivelamento da produção.

As alterações conseguidas por meio do MFV do Estado Futuro possibilitaram
ganhos significativos em termos de tempo de permanência dos projetos (medido em
horas). Antes das intervenções realizadas o tempo total de permanência dos projetos
era de 2.049,92 horas em média. Após as intervenções e com as alterações
propostas pelo MFV do Estado Futuro esse tempo passou a ser de 1910,57 horas
em média. Esses ganhos representaram uma redução de 6,79% no tempo médio de
permanência dos projetos.

3.2 O sistema de manufatura enxuta: técnicas de gestão

O termo Manufatura Enxuta foi primeiramente utilizado pelo pesquisador do
International Motor Vehicle Program (IMVP) John Krafcik (WOMACK; JONES;
ROOS, 2004).
Na verdade, Krafcik foi um dos pesquisadores que trabalharam com
James P. Womack no IMVP (International Motor Vehicle Program) do
MIT (onde Krafcjk recebeu o título de Mestre em Gerenciamento pela
Faculdade de Sloan em 1988), e ajudaram a cunhar a expressão
'lean manufacturing', que se tornou imortalizada no livro: A Máquina
que mudou o Mundo em 1990. (VASILASH, 2005, p.1, tradução
nossa).

A expressão “lean manufacturing” criada por Krafcik é considerara a forma
ocidental para denominar o Sistema Toyota de Produção. No Brasil essa expressão
foi traduzida como manufatura enxuta.
Os conceitos do sistema de manufatura enxuta estão alicerçados no sistema
desenvolvido a partir de 1950 pela Toyota Motor Company no Japão, sob a liderança
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de Taiichi Ohno, mais tarde, denominado Sistema Toyota de Produção (STP)
(OHNO, 1997).
Segundo Ohno (1997) a base do STP está na eliminação do desperdício e
na sua sustentação sobre dois pilares: Just-in-time e Jidoka. Sendo o Just-in-time
baseado nos princípios da minimização do estoque, na cadência e no nivelamento
da produção. Estes são conseguidos por meio do fluxo contínuo do processo e do
sistema de produção puxada. O Jidoka tem como base fornecer, tanto aos
operadores quanto às máquinas, a capacidade para interromper imediatamente o
trabalho quando aparecer uma condição de anormalidade no processo. Dessa
forma, é possível que as operações construam a qualidade do produto em cada fase
do processo, separando o trabalho dos homens e das máquinas em busca de uma
maior eficiência. O Jidoka também salienta as causas dos problemas, dando
autonomia para o operador paralisar a operação quando um problema ocorrer, tendo
em vista as melhorias no processo e a garantia da qualidade, com a eliminação das
causas raízes dos defeitos. Quando referido às máquinas, o termo japonês Jidoka,
está atrelado a uma expressão denominada “autonomação”, que significa
automação com inteligência humana. Isto porque a idéia é dar aos equipamentos a
capacidade para distinguir peças boas de peças ruins autonomamente, ou seja, sem
a necessidade do monitoramento de um operador. Com isso, é possível delegar ao
mesmo homem a operação de diversas máquinas, e assim permitir um grande
aumento da produtividade no processo.

3.2.1 A logística de suprimentos Just-in-time
A logística de suprimentos Just-in-time (JIT) é o primeiro pilar do Sistema
Toyota de Produção. O JIT busca fundamentalmente providenciar que os
suprimentos necessários a fabricação alcancem a linha de montagem, ou as etapas
de fabricação, somente no momento em que serão utilizados e somente na
quantidade necessária. Com o JIT, o fluxo do processo pode ter seu estoque
próximo à zero (OHNO, 1997).
O próprio Ohno (1997) afirma que do ponto de vista da gestão da produção,
o estado ideal é o estoque zero. Entretanto, a complexidade do processo e a
quantidade de componentes envolvidos, muitas vezes podem inviabilizar que o JIT
seja adotado em todas as suas etapas.
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Shingo (1996) salienta que além da complexidade dos processos e das
quantidades de componentes envolvidos, em condições reais o processo está
sujeito a instabilidades causadas pelos impactos relacionados a quebra de
máquinas, defeitos e alterações nas programações de entregas. Por isso um passo
intermediário na transição para o JIT é a utilização de um Sistema de Estoque de
Amortecimento.
Para garantir que somente a quantidade necessária seja produzida no
momento exato, Ohno (1997) postulou que o disparo do processo de fabricação seja
realizado pela operação posterior a que será realizada. Assim, o método de
transferência de materiais em fabricação acontece de forma invertida, ou seja, do fim
para o início do processo. O meio utilizado para realizar a comunicação entre os
processos é denominado por um termo japonês - Kanban, que significa quadro de
sinais (Detalhamento na seção 3.2.5). O Kanban define claramente para o processo
o quanto é preciso e também quando e por quem deve ser realizado. Esse meio
garante uma conexão e sincronização dos processos na corrente do JIT, tornando os
níveis gerenciais drasticamente reduzidos.

3.2.2 Jidoka (autonomação)

Ohno (1997) considera o Jidoka como o segundo pilar do Sistema Toyota de
Produção. O termo japonês Jidoka está atrelado a uma expressão denominada
“autonomação”, ou seja, automação da máquina com inteligência humana. A idéia da
autonomação surgiu da invenção de uma máquina de tecer auto-ativada
desenvolvida por Toyoda Sakichi – Fundador da Toyota Motor Company. Esta
máquina parava instantaneamente quando um dos fios da trama se rompesse,
evitando assim que produtos defeituosos fossem produzidos.
Para se atingir a autonomação, as atividades dos operadores e das
máquinas foram separadas para aumentar a eficiência da produção, e também para
promover o uso mais efetivo e significativo dos recursos humanos. Esse processo se
iniciou a medida que cada vez mais as máquinas foram substituindo a energia e o
trabalho humano. O Quadro 1 ilustra os estágios para se atingir a automação
completa de um processo produtivo (SHINGO, 1996).
A autonomação é um estágio anterior a automação total, sendo técnica e
economicamente viável desenvolver um equipamento que atinja esse estágio de
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detecção de problemas. A autonomação deixa a cargo dos operadores, apenas a
correção das anormalidades, possibilitando a estes acompanhar simultaneamente as
atividades de diversas máquinas. Entretanto, tornar o equipamento capaz de
também corrigir os defeitos pode ser muito caro, tecnicamente difícil e, por
conseqüência, não é fácil justificar esse custo (SHINGO, 1996).

Quadro 1 – Estágios de transição do trabalho manual para a automação total
Fonte: Shingo (1996)

3.2.3 Tempo takt e tempo de ciclo

Segundo Marchwinski e Shook (2007) o Tempo Takt é definido pela razão
entre o tempo disponível para a produção e a demanda do cliente:

Tempo _ Takt =

TD
DC

Em que:
TD = Tempo disponível em um dia de produção (segundos / dia);
DC = Demanda diária do cliente (peças / dia).

(1)
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O termo takt é de origem alemã e significa compasso, ritmo ou cadência. De
acordo com Marchwinski e Shook (2007) o tempo takt foi utilizado primeiramente
pelos alemães por volta de 1930 na indústria aeronáutica. Nesse caso, takt era
definido como o intervalo de tempo para transportar uma aeronave à próxima etapa
de produção. Na década de 1950, esse conceito foi difundido dentro da Toyota e na
década seguinte seu uso foi estendido para a cadeia de fornecedores.
Alvarez e Antunes Junior (2001), indicam que para compreensão da lógica
de gestão baseada no tempo takt é essencial o reconhecimento da natureza
processual que o embasa. Para complementar esse entendimento, Shingo (1996)
afirma que a produção é uma rede de processos e operações em sua definição
sobre o Mecanismo da Produção. Os processos podem ser entendidos como os
fluxos de materiais no tempo e no espaço, ou seja, são as transformações de
matérias-primas em componentes semi-acabados e, em seguida, em produtos
acabados (fluxo de materiais). As operações são os trabalhos realizados para que
essas transformações sejam efetivadas (ações realizadas por homens, máquinas e
equipamentos).
Shingo (1996) salienta que para realizar melhorias significativas no processo
de produção, é necessário distinguir os processos das operações e em seguida
analisá-los separadamente. Assim, para maximizar a eficiência global da produção,
deve-se primeiramente melhorar a Função Processo para em seguida agir na
Função Operação.
Definidos os conceitos para o entendimento do Mecanismo da Produção,
surge a necessidade de uma definição sobre os mecanismos para construção de
sistemas de produção, cuja lógica de melhorias sejam focadas nos processos.
Apesar de limitado, o sistema kanban é um ótimo exemplo de solução voltada para o
processo (ÁLVAREZ; ANTUNES JUNIOR, 2001).
Apesar da literatura sobre o STP valorizar com muita ênfase o sistema
Kanban, a coordenação da produção com base no tempo takt demonstra uma
solução muito mais ampla para desenvolver soluções na Função Processo. Para
explorar a limitação do Kanban, Álvarez e Antunes Junior (2001) apresentam um
esquema de fabricação de um automóvel na Toyota Motor Company, (Figura 4).
Nesse esquema existe uma divisão do fluxo em duas grandes fases, sendo a
primeira de fabricação dos componentes e a segunda de montagem desses
componentes. O Kanban é utilizado para gerar as necessidades de processamento
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entre a segunda fase do processo e apenas uma das etapas da primeira fase. Na
segunda fase do processo, o sistema é totalmente controlado pelo do tempo takt,
sendo o processo puxado pela etapa de soldagem, conforme indicação de controle
de produção na Figura 4. Todos os processos em seguida são controlados pelo
tempo takt.
Assim,

observa-se

que

tanto

a

organização

interna

das

etapas

individualmente quanto a integração das mesmas em todo o fluxo de materiais ao
longo do tempo e espaço da fábrica, são baseadas no tempo takt, tornando-o assim
“[...] o principal elemento concreto de modelagem e representação para a Função
Processo no STP”. (ALVAREZ; ANTUNES JUNIOR, 2001, p. 5).

Figura 4 – Representação esquemática do processo de fabricação automobilístico
Fonte: Toyota Motor Company (1998 apud ÁLVAREZ; ANTUNES JUNIOR, 2001)

Segundo Álvarez e Antunes Junior (2001), além do entendimento do
conceito do tempo takt, se faz necessário também compreender as diferenças entre
o conceito de tempo de ciclo.
Para Rother e Shook (2003, p.21), o tempo de ciclo é:
A freqüência com que uma peça ou um produto é realmente
completado em um processo, cronometrado como observado.
Também, o tempo que um operador leva para percorrer todos os
seus elementos de trabalho antes de repeti-los.

De forma semelhante, Álvarez e Antunes Junior (2001, p.7) afirmam que:
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A duração de um ciclo é dada pelo período transcorrido entre a
repetição de um mesmo evento que caracteriza o início ou o fim
desse ciclo. [...] tempo de ciclo é o tempo necessário para execução
de um trabalho em uma peça; é o tempo transcorrido entre o
inicio/término da produção de duas peças sucessivas de um mesmo
modelo em condições de abastecimento constante.

Sob a óptica do Mecanismo da Produção definido por Shingo (1996), o
tempo de ciclo está relacionado à Função Operação, pois ele mede o tempo
necessário para o equipamento ou o operador realizar a sua tarefa.

3.2.4 Fluxo contínuo de processo

A viabilização da logística de suprimentos JIT depende de três fatores
intrinsecamente relacionados: a produção em fluxo contínuo, o tempo takt e a
produção puxada.
A produção em fluxo contínuo objetiva contribuir para a redução do lead time
de produção. A produção em fluxo contínuo normalmente requer a conversão das
linhas tradicionais de fabricação e montagem (layouts funcionais ou layouts por
processos) em células de manufatura, na quais as máquinas e recursos são
agrupados de acordo com os processos necessários à fabricação de uma família de
produtos (GHINATO, 2000).
A implementação de um fluxo contínuo de produção requer um perfeito
balanceamento das operações em cada célula de fabricação ou montagem. No
Sistema Toyota de Produção, o balanceamento das operações é obtido a partir do
tempo takt.
O conceito de produção puxada inverte a lógica da produção em massa ao
propor que o planejamento da produção seja condicionado às vendas efetivamente
realizadas. Neste caso, o fluxo de informações de controle de processos deve fluir
em sentido contrário ao fluxo de produção, desde o estoque de produtos acabados,
passando por todas as etapas intermediárias, até os fornecedores de componentes
e matérias primas. Desse modo, o sistema de produção puxada objetiva fabricar
somente o que for vendido, evitando a formação de estoques finais ou
intermediários.
O sistema de controle de processos que viabiliza a produção puxada é o
kanban. O kanban é um sistema simplificado de controle da produção, baseado na
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movimentação de cartões, que informa, a todas as células de produção, os
componentes, as quantidades e os tempos de produção requeridos.
O sistema kanban tem como objetivo balancear a produção, eliminar perdas,
controlar a reposição de estoques de acordo com a demanda, constituindo num
método simples e prático de controlar visualmente os processos (OHNO, 1997).

3.2.5 Kanban

Para conceber o Sistema Toyota de Produção, Ohno (1997) baseou-se nos
supermercados americanos e criou um sistema denominado Kanban. O termo
significa “sinais” ou “quadro de sinais” em japonês (MARCHWINSKI; SHOOK, 2007).
De acordo com Ohno (1997) a forma mais freqüentemente usada para
utilização do Kanban é um pedaço de papel dentro de um envelope de plástico
retangular denominado cartão Kanban. As informações contidas nesse cartão podem
ser divididas em três categorias:
1) Informação de coleta;
2) Informação de transferência;
3) Informação de Produção;

De acordo com Ohno (1997), a Toyota utiliza as informações do Kanban
para carregar as informações dentro da própria empresa e também entre os seus
fornecedores, da seguinte forma: assim como nos supermercados americanos, os
componentes a serem utilizados na linha de montagem são armazenados em
prateleiras próximas as estações de trabalho. Assim que o operador utiliza uma
determinada quantidade de componentes, o cartão Kanban de movimentação, que
indica informações sobre o tipo, a quantidade de peças utilizadas e o fornecedor
fabricante, é enviado ao departamento de compras da empresa. Utilizando dessa
informação, o departamento de compras aciona rapidamente o fornecedor para
reposição do material utilizado. De forma análoga, as mesmas informações
poderiam ser utilizadas para solicitação de produção de peças dentro da própria
fábrica, enviando-se o cartão Kanban de produção para o setor responsável para
fabricação das peças.
Segundo Ohno (1997), o sistema Kanban tem como principal objetivo evitar
o desperdício causado pela superprodução e também pelo atraso do abastecimento,

38

fornecendo informações de forma simples, rápida e precisa para garantir o mínimo
estoque necessário à montagem ou a qualquer outra etapa do processo.
[...] os sistemas Kanban são extremamente eficientes na
simplificação do trabalho administrativo e em dar autonomia ao chãode-fábrica, o que possibilita responder a mudanças com maior
flexibilidade. Uma das vantagens do sistema Kanban é que, ao dar
instruções ao processo final, eles permitem que a informação seja
transmitida de forma organizada e rápida. (SHINGO, 1996, p. 223)

3.2.6 Sistema de troca rápida de ferramental

Womack, Jones e Roos (2004) analisaram o desenvolvimento do Sistema
Toyota de Produção, e basicamente a pesquisa mostrou que:

a) Taiichi Ohno, principal engenheiro de produção da Toyota nos anos 50,
iniciou no Japão por meio do desenvolvimento de novas técnicas para
troca rápida dos ferramentais nas prensas de estampagem de peças
metálicas para automóveis, o que é conhecido hoje como o Sistema
Toyota de Produção. Como naquela época, o sistema de produção em
massa, exigia uma escala mínima para operar economicamente, as
enormes linhas de estampagem das empresas ocidentais (Ford e
General Motors) operavam em três turnos ao dia, produzindo um milhão
ou mais de uma determinada peça por ano. Para Ohno, esse modelo de
produção não atendia às necessidades da Toyota que produzia alguns
milhares de veículos por ano;

b) os ferramentais utilizados podiam ser trocados, de forma que a mesma
linha de prensas conseguisse produzir diferentes tipos de peças.
Entretanto, o método com o qual esses ferramentais eram desenvolvidos
e instalados nas máquinas, exigia uma série de cuidados para sua
adequação e utilização. Qualquer desalinhamento poderia causar a
produção de peças não conformes, ou então a quebra do ferramental.
Para evitar isso, a troca dos ferramentais era realizada de maneira
metódica e por especialistas, sendo o período total para troca do
ferramental de até um dia inteiro de trabalho. Para resolver essa questão
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das trocas, os fabricantes resolveram disponibilizar algumas linhas de
prensas para a fabricação de uma peça especifica, fabricando-as por
meses ou anos sem a necessidade de troca do ferramental. Isso gerava
a necessidade de centenas de prensas para a fabricação das peças das
carrocerias de carros e caminhões;

c) como a Toyota, na época, não tinha disponíveis recursos para aquisição
de imensas linhas de prensas dedicadas para a fabricação das suas
peças, a solução encontrada por Ohno foi desenvolver técnicas simples
para trocar os ferramentais com mais freqüência – a cada duas ou três
horas de produção, utilizando carrinhos para trazer os ferramentais as
suas posições e tirá-los. Devido à simplicidade da técnica, ao invés dos
especialistas,

foi

possível

utilizar

a

própria

mão-de-obra

dos

trabalhadores da produção para realizar a troca dos ferramentais. No
final dos anos 50, com o aperfeiçoamento da técnica, a Toyota
conseguiu reduzir o período de até um dia para troca do ferramental
para surpreendentes três minutos, provando assim que o custo
operacional por peça estampada era menor na produção de pequenos
lotes do que na fabricação de lotes imensos.

Para Womack, Jones e Roos (2004), duas razões explicavam essa redução:
1) “A produção de pequenos lotes eliminava os custos dos imensos
estoques de peças que o sistema de produção em massa gerava”;
2) “Produzindo

apenas

poucas

peças,

foi

possível

identificar

instantaneamente, antes da montagem no carro, os erros de
estampagem e corrigi-los antes da produção do próximo lote”.

Os ganhos conseguidos com essa melhoria foram enormes, pois os próprios
trabalhadores da produção passaram a se preocupar mais com a qualidade das
peças estampadas, eliminando assim os desperdícios com o grande número de
peças não-conformes geradas pelo sistema de produção em massa. Essas peças
eram retrabalhadas a um altíssimo custo, ou até jogadas fora ou evidenciadas
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apenas muito tempo depois de terem sido fabricadas (WOMACK; JONES; ROOS,
2004).
Todo esse trabalho foi desenvolvido internamente pela Toyota com a
principal colaboração do consultor Shigeo Shingo. E pelo próprio Shingo essa
técnica foi denominada pela sigla em inglês: Single Minute Exchange of Die (SMED)
ou Sistema de Troca Rápida de Ferramenta. A sigla em inglês Smed traz consigo um
conceito e uma meta: de que o tempo total para troca do ferramental (setup) deve
ser menor que dez minutos (SUGAI; MCINTOSH; NOVASKI, 2007).
Shingo (2000) ordenou sua técnica em quatro estágios:
1) Estágio Preliminar: setups internos e externos não se distinguem Nessa fase, são levantados os parâmetros de tempo inicial para
realização do setup. Para levantamento dessas informações, indica-se o
uso de cronômetros, estudo do método, entrevistas com os operadores e
análise de filmagens da realização do setup. O próprio Shingo indica que
“[...] observações e discussões informais com os trabalhadores
geralmente são suficientes”;

2) Estágio 1: separando setup interno e externo – Com essa etapa
consegue-se separar e ordenar as atividades do setup em interno (onde
as atividades são realizadas com a máquina parada) e externo (onde as
atividades são realizadas com a máquina em funcionamento). Nesse
momento todos os esforços devem ser focados para que o máximo de
atividades sejam realizadas por meio do setup externo, e com isso podese conseguir uma redução de 30 a 50% no setup interno;

3) Estágio 2: conversão do setup interno em externo - A redução de tempo
conseguida por meio da redução das atividades do setup interno no
estágio 1 geralmente não é suficiente para se atingir a meta de tempo do
Smed (menor que 10 minutos). Assim nesse estágio, procura-se
reexaminar as atividades e verificar se algumas delas tenham sido
equivocadamente definidas, para então convertê-las em setup externo;
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4) Estágio 3: melhoria sistemática de cada operação básica do setup
interno e externo - Nesse momento buscas-se a melhoria continua de
cada elemento conseguido nos demais estágios, tanto no setup interno
como no setup externo. Pode-se também levar em consideração a
eliminação de ajustes e a linearização de métodos de fixação dos
ferramentais.

3.3 Sistema de produção enxuta: técnicas de diagnóstico

O Mapeamento do fluxo de valor (MFV) é a principal técnica de diagnóstico
para implementação de sistemas de manufatura enxuta. É considerado fluxo de
valor toda ação que agrega ou não importância durante a fabricação de um produto.
O MFV analisa o processo de uma forma completa, desde a aquisição da matériaprima, etapas de fabricação e entrega ao cliente. É por meio do MFV que geralmente
se relacionam os métodos para buscar o desenvolvimento de um sistema de
manufatura enxuto (ROTHER; SHOOK, 2003).
Na prática, o MFV se aplica sob a forma de coleta de dados, análise destes
e por fim com propostas de melhorias (LIMA; ZAWISLAK, 2003). O MFV é uma
ferramenta simples para ajudar a todos os envolvidos no processo (gerência,
supervisores e operadores) a enxergar todo o fluxo de material e de informações ao
passo que o produto segue o fluxo de valor (ROTHER; SHOOK, 2003). A partir das
informações sobre as demandas dos clientes, fornecimento de matéria-prima,
processos produtivos, tempos de ciclos, setup das máquinas, estoques, número de
operadores e a forma com a qual esses dados fluem em toda a fábrica, desenha-se
um mapa que ilustre de modo esquemático e organizado o estado anterior do fluxo
de valor. Em seguida, se utilizam os conceitos e práticas de manufatura enxuta para
propor melhorias no fluxo de materiais e informações, com referência principal às
necessidades do cliente final (demanda e prazo de entrega). Por fim essas
propostas são também mapeadas e desenhadas para compor o estado atual do
fluxo de valor. Isso pode gerar alterações na organização da produção, a criação de
células de manufatura e também acordos com fornecedores para suprimentos de
matéria-prima e componentes em prazos menores, que reduziriam os estoques
iniciais (LIMA; ZAWISLAK, 2003).
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Rother e Shook (2003) indicam que em casos onde existam muitos produtos
com fluxos de valores diferentes, o mapeamento pode ser realizado por família de
produtos, pois desenhar todo o fluxo no mesmo mapa pode ser muito complicado e
de difícil entendimento. Nesses casos pode-se criar uma matriz relacionando as
etapas dos processos e os equipamentos com os produtos, conforme indicado na
Figura 5.

Figura 5 – Matriz para definição das famílias de produtos
Fonte: Rother e Shook (2003)

Rother e Shook (2003) indicam que as melhorias durante a elaboração do
Mapeamento do Fluxo de Valor, devem ser conduzidas por meio de projetos
denominados Kaizen.
Marchwinski e Shook (2007) mostram a existência de dois níveis de Kaizen,
sendo um para o nível gerencial e outro para o nível operacional (Figura 6):
a) Kaizen de sistema ou de fluxo, que considera o fluxo total de valor.
Dirigido pelo corpo gerencial e voltado para alteração de estratégias e
procedimentos do sistema de gestão da empresa;
b) Kaizen de processo, que foca processos individuais. Dirigido por equipes
de trabalho e líderes de equipe, voltado a melhorar as atividades do
chão de fábrica.
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Figura 6 – Dois níveis de Kaizen
Fonte: Rother e Shook (2003)

3.3.1 Os sete tipos de perdas

De acordo com Ohno (1997, p. 38), o pensamento sobre a eliminação do
desperdício, deve ser analisado de acordo com seguintes pontos:
a) o aumento da eficiência só faz sentido quando está associado à redução
de custos. Para obter isso, foi necessário começar a produzir apenas o
que era solicitado pelo cliente final, usando um mínimo de mão-de-obra;
b) observe a eficiência de cada operador e de cada linha. Observe então os
operadores como um grupo, e depois a eficiência de toda a fábrica
(todas as linhas). A eficiência deve ser melhorada em cada estágio e, ao
mesmo tempo, para a fábrica como um todo.

A seguir a categorização proposta por Taiichi Ohno segundo Marchwinski e
Shook (2007, p. 79) para os sete principais tipos de perda:
1) Produção em excesso (superprodução): produzir além das necessidades
do próximo processo ou cliente. É a pior forma de desperdício, pois
contribui para a ocorrência dos outros seis;
2) Espera (desperdício de tempo disponível): operadores esperando
enquanto as máquinas operam, falhas no equipamento, peças
necessárias que não chegam, etc.;
3) Transporte: movimentação desnecessária de produtos, tais como de
uma etapa de processamento a um almoxarifado e dali a outra etapa do
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processo quando a segunda etapa poderia estar localizada ao lado da
primeira;
4) Processamento:

realizar

etapas

desnecessárias

ou

incorretas,

geralmente devido a equipamentos ou projetos ruins;
5) Estoque: possuir estoques maiores que o mínimo necessário para um
sistema puxado controlado precisamente;
6) Movimentação: operadores realizando movimentações desnecessárias
tais como procurar por ferramentas, peças, documentos, etc.
7) Correção (desperdício de produzir produtos defeituosos): inspeção
retrabalho e refugo.

3.3.2 Avaliação de resultados de melhorias na produção:

Para se atingir objetivos mais amplos em operações produtivas e
principalmente priorizar a satisfação dos clientes, Slack, Chambers e Johnston
(2008) definiram um conjunto de cinco objetivos de desempenho básicos, com o
intuito de aumentar a competitividade das empresas perante o mercado:
a) qualidade;
b) rapidez;
c) confiabilidade;
d) flexibilidade;
e) custo.

A Figura 7 mostra a relação existente entre todos os objetivos de
desempenho. Fica evidente que todos os objetivos se apóiam e se reforçam uns
com os outros e que em linhas gerais, todos eles contribuam, direta ou
indiretamente, para custos mais baixos da manufatura.
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Figura 7 – Todos os demais objetivos (aspectos) de
desempenho apóiam o custo
Fonte: Slack (1993)

Qualidade
Produzir um produto com excelência em qualidade permite que a
organização valorize a sua venda e diminua os custos pelos baixos índices de
defeitos (JURAN, 2002).
O significado da qualidade atrelado ao atendimento das especificações dos
clientes permite um entendimento mais claro sobre os efeitos dos custos na
manufatura. A melhora na qualidade reduz diretamente a necessidade de realizar
retrabalhos e também de gerar refugo e desperdícios na operação. Além disso, a
redução dos erros aumenta a confiabilidade e a velocidade do processo permitindo
assim redução sistemática dos custos (SLACK, 1993).
Além disso, uma preocupação especial em relação à qualidade possibilita
uma enorme vantagem competitiva tanto para clientes quanto para fabricantes. Pois
a produção de produtos com boa qualidade, certamente irá satisfazer as
necessidades dos clientes e ao mesmo tempo irá também tornar o processo
produtivo mais veloz, mais confiável e por fim com menor custo (SLACK;
CHAMBERS; JOHNSTON, 2008).
Para melhorar o desempenho de qualidade é imprescindível primeiramente
distinguir dentre os defeitos existentes no processo, quais são mais importantes e
quais são menos importantes. Com esse propósito o uso de uma técnica
denominada Diagrama de Pareto possibilita a classificação dos defeitos pela
freqüência com que os mesmos ocorrem durante o processo. Com o Diagrama de
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Pareto é possível visualizar de forma gráfica quais são os defeitos com mais
freqüência e assim concentrar esforços em ações para saná-los (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Exemplo de Diagrama de Pareto para investigação de defeitos
Fonte: Slack, Chambers e Johnston (2008)

Após a investigação e classificação dos defeitos no processo, surge a
necessidade de pesquisar as fontes causadoras desses defeitos. Para isso um
método definido como Diagrama de causa-efeito pode ser utilizado (conhecido
também como Diagrama de Ishikawa ou Diagrama de espinha de peixe). A figura 8
ilustra a forma com a qual o Diagrama de causa-efeito é utilizado.

Figura 8 – Forma geral do Diagrama de causa-efeito
Fonte: Slack, Chambers e Johnston (2008)
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O método para desenhar o Diagrama de causa-efeito pode ser desenvolvido
da seguinte maneira (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2008):
a) colocar o problema a ser analisado na caixa de efeito;
b) identificar quais categorias podem definir as possíveis causas do
problema – Máquina, Mão-de-obra, Materiais, Método e Meio-Ambiente;
c) usar uma busca sistemática de fatos e discussão em grupo para gerar
possíveis causas com base nas categorias anteriormente identificadas.
Qualquer observação que possa resultar em um efeito deveria ser listada
como causa potencial;
d) registrar todas as causas potenciais no diagrama sob cada categoria e
discutir cada item para combinar e esclarecer a causas;
e) definir ações para eliminar as causas do problema.

Confiabilidade
O objetivo confiabilidade está relacionado com a capacidade da organização
em atender em tempo, aquilo que foi prometido aos clientes. Aliada com o objetivo
de rapidez, a confiabilidade determina o desempenho de entrega da empresa. De
uma maneira geral, quanto mais veloz e confiável for o processo produtivo, maior
será a probabilidade dos clientes voltarem a comprar produtos da empresa (SLACK;
CHAMBERS; JOHNSTON, 2008).

Rapidez
Quanto mais rápido é o processo produtivo de um produto, mais alta é a
probabilidade dos produtos gerados por esse processo serem vendidos. Uma maior
rapidez ao processo propicia mais agilidade para atender as necessidades dos
clientes e também possibilita reduzir os estoques entre as etapas do processo e o
tempo de processamento dos produtos, tornando assim o processo mais enxuto e
barato (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2008).
Quanto mais rápido o material se mover durante a operação, menores serão
os estoques intermediários no processo e conseqüentemente menores também
serão as despesas indiretas envolvidas. O fluxo mais rápido também aumenta a
confiabilidade de entrega, pois pequenas variações na programação podem ser
adaptadas mais facilmente (SLACK, 1993, p. 55-56).
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Flexibilidade
O objetivo de flexibilidade compreende a habilidade que o processo tem para
mudar a operação, ou seja, quanto mais facilmente a operação consegue ser
modificada para produzir outro produto, mais flexível ela é (SLACK; CHAMBERS;
JOHNSTON, 2008).
Segundo Slack (1993) o objetivo flexibilidade pode ser classificado de duas
formas:
1) Flexibilidade de Faixa: que mede o quanto a operação pode ser alterada;
2) Flexibilidade de Resposta: que mede a rapidez (em termos de tempo)
para realizar a alteração da operação.
Cada uma dessas formas pode ser subdividida da seguinte maneira:

Quadro 2 – As dimensões de faixa e resposta dos quatro tipos de flexibilidade
Fonte: Slack (1993, p.86)

Custo
O objetivo de custo é afetado por todos os demais objetivos, dessa maneira
uma forma importante de melhorá-lo é desenvolver alterações nos desempenhos
dos outros objetivos: qualidade, confiabilidade, flexibilidade e velocidade (SLACK;
CHAMBERS; JOHNSTON, 2008).
Segundo Slack (1993) a interligação entre uma qualidade “isenta de erros”,
um fluxo ágil, uma pontualidade nas entregas e uma operação flexível, contribuem
direta ou indiretamente para redução dos custos da produção. Dessa forma os
custos da produção podem ser reduzidos por meio de melhorias nos outros objetivos
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de desempenhos, ou seja, mesmo que algumas ações sejam realizadas com o
intuito de melhorar a qualidade, a rapidez ou qualquer outro objetivo da manufatura,
o custo certamente terá algum impacto.
O custo de produção (Cp) é o resultado da somatória de três fatores: Custo
do Material Direto (MD), Custo de Mão-de-obra Direta (MOD) e Custo de Gastos
Gerais para Fabricação (GGF) (TOLEDO, 1998):
Cp = CMD + CMOD + CGGF

(2)

Custo de Material Direto (MD) – compreende os custos relativos aos
materiais utilizados para fabricação do produto, tais como: matéria-prima,
componentes, material de embalagem. Para calcular o CMD deve-se utilizar a
seguinte equação:
CMD = Q . P

(3)

Onde: Q é a quantidade de material requisitada para fabricação e P é o
preço médio dos materiais requisitado.

Custo de mão-de-obra direta (CMOD) – compreende os custos relativos a
mão-de-obra empregada para realização das atividades durante o processo. Para
calcular o CMOD deve-se utilizar a seguinte equação:
CMOD = tui . Pu

(4)

Onde:
tui é o tempo gasto para realizar a operação de produção da peça a ser
analisada i;
Pu é a taxa de mão-de-obra direta, obtida por meio da razão entre a soma do
valor da folha de pagamento e os encargos sobre o total de horas trabalhadas em
cada departamento.

Custo dos gastos gerais de fabricação (CGGF) – os gastos não considerados
como materiais diretos e mão-de-obra direta deverão ser classificados como gastos
gerais de fabricação. Essa parcela do custo de produção representa os custos
indiretos: salários indiretos, materiais de consumo, materiais auxiliares, aluguéis,
seguros, impostos, limpeza, depreciação, administração, etc.
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É denominado centro de custo, a parte da empresa que realiza uma ou mais
atividades de produção de mesma natureza, ou sob a responsabilidade do mesmo
coordenador.
A taxa de gastos gerais de fabricação Gu é obtida pela somatória dos gastos
gerais atribuídos aos centros de custos divididos por uma base M, onde cada
produtos i no período consome mi dessa base:
Gu =

somatório _ dos _ gastos
M

Onde: M =

∑ mi

CGG = Gu . mi

(5)
(6)

3.3.3 Modelo de cone de areia para análise dos objetivos de desempenho

De acordo com o “[...] modelo de cone de areia do melhoramento em
manufatura” (SLACK, 1993, p.114) define uma forma para desenvolver um alicerce
baseado em melhorias no objetivo qualidade do processo de manufatura. Em
seguida o monitoramento do objetivo confiabilidade passa a ser introduzido,
entretanto em paralelo, as sistemáticas desenvolvidas para objetivo qualidade
continuam a ser desenvolvidas. Observando-se que a confiabilidade do processo
passou a indicar alguma estabilidade, passa-se a monitorar o objetivo de velocidade
e em seguida o objetivo de flexibilidade. Por fim, busca-se levantar os impactos de
todas as intervenções em relação ao objetivo de custo.

Figura 9 – O modelo de cone de areia do melhoramento em manufatura
Fonte: Slack (1993)
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A figura 9 mostra o modelo de cone de areia do melhoramento em
manufatura, indicando que a redução de custo apóia-se em fundações cumulativas
de melhoramento em outros objetivos de desempenho. Por meio desse modelo,
observa-se que a areia tem um comportamento análogo aos esforços e recursos
administrativos. Pois para se construir um cone estável, deve primeiramente criar um
alicerce baseado em melhorias no objetivo qualidade. Após o alicerce, são
construídas camadas de confiabilidade, velocidade, flexibilidade e custo. Dessa
maneira, conclui-se que fazer melhoramentos é um processo cumulativo e não
seqüencial. (SLACK, 1993, p.114).

3.4 Estudo de caso

Yin (2005, p.61-62) define a existência de quatro tipos básicos de projetos
de estudos de caso organizados em uma matriz 2 x 2 conforme ilustrado na figura
10. Essa matriz mostra que cada tipo de projeto em particular procura analisar as
condições contextuais em relação ao caso. As linhas pontilhadas entre o caso e o
contexto, indicam que os limites entre eles não são bem definidos. A matriz também
mostra que estudos de caso único e de casos múltiplos apresentam situações
diferentes dentro de cada tipo, podendo haver unidades unitárias ou múltiplas de
análise. Sendo assim, os quatro tipos de projetos de estudos de casos são:
1) Projetos holísticos de caso único (Tipo 1);
2) Projetos incorporados de caso único (Tipo 2);
3) Projetos holísticos de casos múltiplos (Tipo 3);
4) Projetos incorporados de casos múltiplos (Tipo 4).
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Figura 10 – Tipos básicos de projetos para estudos de caso.
Fonte: Cosmos Corporation (apud YIN, 2005).

53

4 METODOLOGIA

A metodologia foi estruturada para responder as seguintes questões de
pesquisa:
a) como a manufatura enxuta pode ser aplicada numa média empresa
fornecedora de peças simples para grandes montadoras automotivas?
b) como os resultados dessa aplicação podem ser avaliados?

Foi escolhido o método de estudo de caso e a abordagem de projeto
incorporado de caso único (Tipo 2), segundo proposição de Yin (2005).
A pesquisa adotou como referência básica o trabalho realizado por
Abdulmalek e Rajgopal (2007). De forma análoga a esse trabalho, se procurou
desenvolver o Mapeamento do Fluxo de Valor sob dois aspectos: Estado Anterior
(antes das intervenções) e Estado Atual (após as intervenções).
Baseado na revisão teórica a pesquisa identificou um conjunto de
proposições inspiradas nos conceitos de manufatura enxuta, e analisou as
circunstâncias nas quais esses conceitos poderiam ser implementados no processo
produtivo da empresa estuda.
Com o método do Mapeamento do Fluxo de Valor (ROTHER; SHOOK,
2003), foi possível identificar as potenciais fontes de desperdícios no processo da
FTH e, por meio da aplicação das ferramentas de manufatura enxuta, implementar
ações de melhoria.
Nesse trabalho, foram desenvolvidas alterações na linha de produção da
FTH por meio da utilização das seguintes ferramentas de manufatura enxuta:
a) JIT;
b) Jidoka;
c) tempo takt;
d) fluxo contínuo de processo;
e) Kanban;
f) sistema de troca rápida de ferramentas;
g) Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV).
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O uso dessas ferramentas de manufatura enxuta buscou solucionar os
seguintes aspectos do processo produtivo da FTH:
a) fluxo dos materiais e disposição do arranjo físico das máquinas;
b) estoques entre as etapas do processo;
c) tempo de preparação dos equipamentos para inicio da produção (pelo
menos em uma das operações);
d) lead time de produção;
e) qualidade dos produtos.

Para cada aspecto, foi definida uma determinada ação de melhoria e
aplicado um ou mais conceitos de manufatura enxuta conforme mostrado no quadro
3.

Aspectos

Ferramentas de Manufatura
Enxuta Aplicadas

Fluxo dos materiais e disposição do
arranjo físico das máquinas

JIT, Jidoka, Tempo takt, Kanban,
Fluxo Continuo e MFV

Estoques entre as etapas do processo

JIT, Jidoka,Tempo takt, Kanban,
Fluxo Continuo e MFV

Tempo de preparação dos equipamentos
para inicio da produção

Sistema de Troca Rápida

Lead Time de produção

JIT, Jidoka,Tempo takt, Kanban,
Fluxo Continuo e MFV

Qualidade dos produtos

Jidoka

Quadro 3 – Aspectos do processo produtivo da FTH e Ferramentas de Manufatura
Enxuta aplicadas
Fonte: Elaborado pelo autor.

Por fim, procurou-se verificar o impacto e os resultados das intervenções no
processo da família de produtos estudada por meio do desenvolvimento de
indicadores baseados nos objetivos de desempenho definidos por Slack (1993):
qualidade, confiabilidade, rapidez, flexibilidade e custo.

4.1 Indicadores de desempenho
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Utilizando a seqüência definida por Slack (1993) no modelo de cone de areia
(Figura 9): qualidade, confiabilidade, rapidez, flexibilidade e custo. Foi desenvolvido
um grupo de indicadores para medir a evolução dos resultados no decorre da
pesquisa.

4.1.1 Qualidade

Nesse contexto, foram planejadas intervenções no processo tendo em vista
a realização de um diagnóstico da qualidade no processo produtivo da família de
produtos estudada.
Para medir a evolução do objetivo de qualidade no decorrer dos trabalhos,
foram elaborados dois indicadores:
1) Taxa mensal de defeitos no período de setembro de 2008 a março de
2010;
2) Número de vezes em que os operadores paralisaram as operações
devido a problemas de qualidade no período de setembro de 2008 a
março de 2010.

4.1.2 Confiabilidade

Para analisar a confiabilidade do processo produtivo da família de produtos
estudada, a pesquisa procurou medir o desempenho de entrega dos produtos dentro
do prazo estabelecido pelos clientes por meio da elaboração de um indicador de
desempenho. Esse indicador mediu, mensalmente, o percentual de produtos em
atraso durante as intervenções no período de setembro de 2008 a março de 2010.

4.1.3 Rapidez

A rapidez do processo produtivo foi medida com base no Lead Time de
Produção calculado por meio dos mapeamentos de fluxo de valor elaborados por
esse estudo: Estado Anterior (antes das intervenções) e Estado Atual (depois das
intervenções).
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Ambos os valores foram comparados graficamente por meio da elaboração
de um indicador especifico para medição da evolução do objetivo de desempenho de
rapidez no processo da família de produtos estudada.

4.1.4 Flexibilidade

Esse trabalho optou por utilizar o tipo mix de flexibilidade (definido no quadro
2), para em um primeiro momento avaliar:
[...] “habilidade de mudar a variedade dos produtos que estão sendo feitos
pela operação dentro de um período de tempo.” (SLACK, 1993, p.85).
Essa avaliação foi realizada com o objetivo de medir o tempo necessário
para ajustar o mix de produtos em uma das operações do processo produtivo da
FTH: operação de Flangear / Montar.
Em seguida o trabalho implementou um novo método para ajustar o mix de
produtos baseado na Técnica de Troca Rápida de Ferramentas desenvolvida por
Shingo (2000).
O processo de melhoria na troca de ferramentas foi conduzido por meio dos
quatro estágios conceituais definidos por Shingo (2000):
1) Estágio Preliminar – primeiramente a pesquisa procurou analisar como o
setup era realizado antes de implementar qualquer nova metodologia,
levantando os parâmetros iniciais para executar essa operação;
2) Estágio 1 – em seguida, procurou-se classificar cada atividade por meio
de duas formas: setup interno (onde as atividades são realizadas com a
máquina parada) e setup externo (onde as atividades são realizadas com
a máquina em funcionamento);
3) Estágio 2 – Após a classificação das atividades, procurou-se analisar
detalhadamente quais atividades poderiam ser convertidas em setup
externo;
4) Estágio 3 – Por fim, a pesquisa procurou analisar sistematicamente cada
atividade necessária para realização do setup (tanto internas como
externas) para em seguida propor ações de melhoria visando
basicamente reduzir o tempo despendido para realizá-las.
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A flexibilidade do processo produtivo foi medida com base no tempo de
setup (troca da ferramenta) na operação de flangear/montar. Calculado sob duas
condições: antes e depois da implementação da técnica de troca rápida de
ferramentais de Shingo (2000). Ambos os valores foram comparados graficamente
por meio da elaboração de um indicador especifico para medição da evolução do
objetivo de desempenho de flexibilidade no processo da família de produtos
estudada.

4.1.5 Custo

A análise do objetivo de desempenho de custo foi conduzida pelo autor
desse trabalho, com participação direta do Analista de Custos e Orçamentos da
empresa, por meio do seguinte roteiro:
a) comparar o método utilizado pela empresa para formação do custo de
produção e com o método encontrado na revisão bibliográfica (TOLEDO,
1998);
b) calcular o custo de produção do processo produtivo antes das
intervenções;
c) calcular o custo de produção do processo produtivo depois das
intervenções;
d) calcular o impacto nos custos devido as melhorias realizadas no objetivo
de qualidade;
e) calcular o impacto nos custos devido as melhorias realizadas na troca
dos ferramentais na operação de flangear / montar;
f)

calcular o impacto nos custos devido a redução dos estoques
intermediários entre os processos (MOREIRA, 1999).

Por fim, as cinco parcelas do objetivo de desempenho de custo calculadas
foram organizadas graficamente por meio de um indicador para melhor ilustrar seu
desempenho ao longo da pesquisa.
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5 DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES

Essa seção descreve como foi realizado o diagnóstico para registrar os
desperdícios existentes no processo antes das intervenções. Em seguida, baseado
nas técnicas de produção enxuta e de qualidade, a pesquisa propõe alterações na
linha de produção.

5.1 Processo produtivo da Família de Tubos Hidráulicos (FTH)

Antes das intervenções realizadas nessa pesquisa, o processo produtivo da
família de produtos estudada – FTH – era composto por sistema de produção
baseado em arranjos físicos funcionais, nos quais os produtos passavam pelos
diversos setores da fábrica durante o seu processo de fabricação.
Nesse sistema, os produtos passavam pelas seguintes operações:
a) corte;
b) rebarbar / escarear;
c) dobrar;
d) zincagem (Terceiro);
e) flangeamento e montagem;
f)

identificar;

g) olear;
h) embalar.

De uma forma geral, o processo produtivo dessa linha de produtos fluía
lentamente e também apresentava uma grande quantidade de produtos parados
entre as operações. Com isso, enorme parte da área especifica da fábrica estava
sendo utilizada para estoque ou para garantir o acesso entre as operações.

5.2 Mapeamento do fluxo de valor: estado anterior

A coleta de dados para elaboração do Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV)
do Estado Anterior foi realizada por meio de observações do fluxo do processo
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produtivo da família de produtos estudada. A elaboração do MFV do Estado Anterior
foi desenvolvida de acordo com o seguinte roteiro:
a) análise de todo o fluxo de valor, desde a expedição, compras, processos
produtivos e recebimento de materiais (por meio de uma rápida visita a
cada setor);
b) coleta detalhada de dados de cada etapa do fluxo de valor do processo
produtivo da família escolhida, utilizando cronometro, lápis e papel;
c) organização dos dados com uso dos símbolos indicados por Rother e
Shook (2003).

O MFV do Estado Anterior procurou realizar um diagnóstico do processo
produtivo para identificar a ocorrências dos sete tipos de perdas (produção em
excesso, espera, transporte, processamento, estoque, movimentação e correção)
O inicio da elaboração do MFV do Estado Anterior é ilustrado por meio da
Figura 11 que apresenta a demanda de produtos fabricados para os clientes (Volks,
CNH e Volvo). Essa figura também mostra a simbologia utilizada para elaboração do
mapeamento (ROTHER; SHOOK, 2003) além de também especificar as quantidades
de produtos embalados e expedidos para cada cliente:
a) Volks – 100 peças por caixa;
b) CNH – 100 peças por caixa;
c) Volvo – 20 a 50 peças por caixa.
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Figura 11 – MFV – Estado Anterior – Primeira Visão
Fonte: Elaborado pelo autor por meio do método de Rother e Shook (2003)
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A Figura 12 mostra a segunda etapa para elaboração do MFV do Estado
Anterior. As pequenas caixas retangulares no mapeamento representam as
operações do processo, e os números dentro de cada caixa determinam a
quantidade de operadores envolvidos em cada operação. Abaixo de cada caixa de
processo tem uma caixa de dados que contêm as seguintes informações:
a) T/C – Tempo de Ciclo (definido na seção 3.2.3 );
b) TR – Tempo de Troca, ou seja, o tempo para mudar a produção de um
modelo de produto para outro (setup);
c) disponibilidade – Indica uma estimativa de eficiência do processo,
considerando que durante o dia de trabalho o operador deverá ter tempo
para realizar suas necessidades fisiológicas, participar de reuniões,
limpeza dos equipamentos, etc.;
d) tempo de trabalho disponível – Tempo de trabalho disponível nos turnos
(em segundos) multiplicado pela Disponibilidade;
e) número de turnos.

Ao passo que o fluxo é percorrido por meio das pequenas caixas
retangulares, a figura 12 apresenta alguns ícones em forma de triângulos de
advertência, para indicar as posições e as quantidades de peças em estoque
durante o processo.
Os fornecedores envolvidos no processo produtivo da família estudada são
representados no mapeamento por meio de ícones em forma de fábrica. Nesse
processo estão presentes três fornecedores: fornecedor de tubos de aço; fornecedor
de componentes usinados (porcas e anilhas) e fornecedor de tratamento superficial.
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Figura 12 – MFV – Estado Anterior – Segunda Visão
Fonte: Elaborado pelo autor por meio do método de Rother e Shook (2003)
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A Figura 13 mostra a terceira etapa para elaboração do MFV do Estado
Anterior. As setas largas representam a movimentação de produtos acabados para o
cliente e o ícone em forma de caminhão representa o tipo de transporte utilizado
para movimentação da carga e também a freqüência com a qual os fretes são
realizados.
A Figura 14 mostra a quarta etapa para elaboração do MFV do Estado
Anterior. As setas listradas entre as caixas retangulares representam as operações
que são “empurradas” no processo produtivo da família de tubos hidráulicos. Essas
operações

são

consideradas

“empurradas”,

pois

independentemente

das

necessidades reais da operação seguinte a produção de um novo lote é iniciada.
Nessa condição, as operações tendem a produzir peças que as etapas posteriores
do processo não necessitem naquele exato momento, gerando assim estoques entre
as operações.
O fluxo de informação entre o cliente, o Departamento de Controle da
Produção, os fornecedores e as etapas do processo produtivo é indicado no
mapeamento por meio de setas em forma de linhas estreitas. Quando a seta é
modificada por uma linha na forma de raio, significa que a informação é enviada
eletronicamente ao invés de papel.
Para a família de produtos estudada, os clientes enviam para o
Departamento de Controle da Produção a programação de produtos com previsão
de entrega de 30, 60 e 90 dias. Essa informação é enviada eletronicamente e os
dados são recebidos e processados por um sistema informatizado de planejamento
denominado como Material Requirements Planning (MRP). O MRP possibilita
estimar com certa confiabilidade, quando e quanto de material será necessário para
atender a certa demanda do cliente (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2008). Para
isso o sistema analisa as previsões de pedidos dos clientes, e também verifica as
quantidades de produtos que a empresa tem em estoque e em processo.
Após o processamento do MRP, o Departamento de Controle da Produção
gera informações para os fornecedores de matéria-prima (tubos de aço) e
componentes, especificando assim suas previsões de entregas.
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Figura 13 – MFV – Estado Anterior – Terceira Visão
Fonte: Elaborado pelo autor por meio do método de Rother e Shook (2003)
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Para todas as operações no processo produtivo, o MRP gera um documento
denominado Ordem de Produção (OP). Esse documento indica para cada etapa do
processo a quantidade de peças a ser produzida e também as datas de inicio e
término de cada operação. Essas datas são calculadas utilizando como base o prazo
estipulado pelo cliente para entrega do produto. No mapeamento a distribuição da
OP para cada operação é representada por meio da seta em forma de linha estreita,
conforme ilustrado na figura 14.
A figura 15 mostra o MFV do Estado Anterior na sua forma final. Na parte
inferior do mapeamento é mostrada uma linha do tempo com dois componentes. O
primeiro componente indica o tempo em que o material aguarda para ser processado
em cada etapa do processo (em dias). O segundo componente indica o tempo de
ciclo (T/C) do produto em cada operação (em segundos). O tempo de espera em
processo é mostrado na linha do tempo do mapeamento, abaixo de cada ícone de
estoque em forma de triangulo. O valor desse tempo de espera é obtido pela
seguinte equação:
Tempo _ de _ Espera =

Quantide _ de _ peças _ em _ estoque
Demanda _ diária _ dos _ clientes

(7)

A seguir foram detalhados os dados para o cálculo do tempo de espera na
operação de Dobrar:
a) quantidade de peças em estoque na operação de dobrar = 990 peças;
b) pedidos diários para o cliente = 5270 peças;
c) dias trabalhados por semana = 6 dias/sem;
d) Demanda _ diária _ dos _ clientes =
e) Tempo _ de _ Espera =

5270 _ peças 878,33 _ peças
=
6 _ dias
dia

990 _ peças
= 1,1 _ dias
878,33 _ peças
dia
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Figura 14 – MFV – Estado Anterior – Quarta Visão
Fonte: Elaborado pelo autor por meio do método de Rother e Shook (2003)
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A somatória dos tempos de espera em cada etapa do processo produtivo
determina o Lead Time de Produção (ROTHER; SHOOK, 2003). Esse valor estima o
tempo, em dias, que o produto leva para atravessar todo o processo produtivo. Para
o MFV do Estado Anterior, o Lead Time de Produção foi de 18,3 dias.
Os valores dos tempos de ciclo (T/C) de cada operação foram conseguidos
por meio de observações diretas pelo autor desse trabalho. Para cada operação
foram cronometrados os tempos transcorridos entre o inicio/término da produção de
duas peças sucessivas de um mesmo modelo em condições de abastecimento
constante (ÁLVAREZ; ANTUNES JUNIOR, 2001, p.7). Para cada operação, foram
realizadas cinco medições de tempo e foram registradas no mapeamento do Estado
Atual, figura 15, as médias aritméticas calculadas para cada operação. A somatória
dos tempos de ciclo (T/C) determina o Tempo de Processamento do produto no
processo produtivo. Esse valor de tempo (em segundos) indica o período em que o
processo realmente agregou algum valor ao produto (ROTHER; SHOOK, 2003).
Para a família de produtos estudada, o Tempo de Processamento de uma peça foi
calculado em 120 segundos.
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Figura 15 – Mapeamento do Fluxo de Valor – Estado Anterior (antes das intervenções)
Fonte: Elaborado pelo autor por meio do método de Rother e Shook (2003)
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5.3 Alterações introduzidas

Nessa seção é realizado um detalhamento das alterações realizadas na
linha de produção estudada.

5.3.1 Melhoria na qualidade

Para condução do processo de melhoria no desempenho de qualidade,
inicialmente foi formada uma equipe de trabalho constituída pelos seguintes
componentes:
a) Operadores de máquinas: com autonomia de paralisar o processo
quando situações anormais ocorram; participam diretamente das
reuniões da equipe para investigação das causas dos problemas de
qualidade;
b) Inspetores de qualidade: responsáveis por prestar suporte técnico na
linha de produção; participam diretamente das reuniões da equipe para
investigação das causas dos problemas de qualidade;
c) Analistas de engenharia de processo: responsáveis por definir as
especificações de processo e prestar suporte a todos os envolvidos no
processo; participam diretamente das reuniões da equipe para
investigação das causas dos problemas de qualidade.

Todas as atividades da equipe foram coordenadas pelo autor dessa
dissertação. Que em um primeiro momento procurou definir o objetivos e as
ferramentas a serem utilizadas para diminuir o índice de defeitos no processo
produtivo da FTH.
Objetivos: Levantar o índice de defeitos atual no processo produtivo da FTH
e em seguida propor ações estruturadas de melhoria para minimizar esse índice.
Ferramentas: Termo Jidoka, Diagrama de causa-efeito, Diagrama de Pareto
e Protocolo para Registros de paradas.
Como o processo produtivo da Família de Tubos Hidráulicos (FHT) é
formado por uma seqüência de oito operações diferentes, a proposta do trabalho foi
de primeiramente analisar quais das operações apresentavam as maiores
incidências de defeitos. Para isso, com auxilio da técnica do Diagrama de Pareto,
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foram levantadas as quantidades de defeitos por operações e os dados foram
organizados conforme gráfico 2.

Gráfico 2 – Diagrama de Pareto: n° de defeitos por operação
Fonte: Elaborado pelo autor

O Diagrama de Pareto no gráfico 2 ilustra que mais de 90% dos defeitos
evidenciados no processo produtivo da FTH foram gerados por apenas três das oito
operações existentes. A operação de Flangear/Montar sozinha, representava
aproximadamente 58% dos defeitos encontrados:
a) operação de Flangear/Montar porcas e anilhas: 57,8%;
b) operação de Rebarbar e Flangear: 25,43%;
c) operação de Zincagem (Fornecedor): 11,56%.

Com essas informações, ficou evidente que a operação de Flangear/Montar
deveria ser considerada a mais problemática no processo produtivo, por apresentar
a maior taxa de defeitos (57,8%). E ações para solucionar defeitos de qualidade,
deveriam ser priorizadas para essa operação.
Para

investigar melhor os

defeitos evidenciados

na

operação de

Flangear/Montar, a equipe desenvolveu um novo Diagrama de Pareto, descrevendo
apenas as incidências dos defeitos nessa operação (Gráfico 3).
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Gráfico 3 – Incidência de defeitos na operação de Flangear/Montar
Fonte: Elaborado pelo autor

O Diagrama de Pareto da gráfico 3 ilustrou a seguinte freqüência de
defeitos:
a) marcas na Flange representam 52,82%;
b) anilhas travadas representam 21,22%;
c) ângulo interno da Flange fora do especificado representa 14,84%.

Com base nessas freqüências, a equipe priorizou a investigação das causas
do defeito com maior taxa (Marcas na Flange – 52,82%). E um Diagrama de causaefeito foi elaborado conforme ilustrado na figura 16.
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Mão-de-obra

Máquinas

Falta de qualificação
para a realizar a
operação

Ferramental desgastado

Funcionamento
inadequando

Marcas na
Flange
Utilização de material
inadequado (tubo com
costura ao invés de sem
costura)

Materiais

Dificuldade para
inspecionar as
marcas na flange

Método

Meio-Ambiente

Figura 16 – Diagrama causa-efeito: Investigação das causas das marcas na flange.
Fonte: Elaborado pelo autor

Nesse diagrama, as causas foram classificadas por meio de quatro
categorias:
a) máquina – Ferramental desgastado e Funcionamento inadequado;
b) materiais – Utilização de material inadequado, tubo com costura ao invés
de tubo sem costura;
c) método – dificuldade para inspecionar as marcas na flange;
d) mão-de-obra – falta de qualificação para realizar a operação.

Na categoria Máquina foi considerado tanto o funcionamento da máquina
propriamente dita, quanto o ferramental utilizado na realização da operação. Para
um melhor entendimento das causas relacionadas a essa categoria, a pesquisa
procurou detalhar por meio da figura 17 a forma com a qual a operação de flangear é
realizada. O ferramental dessa operação é composto de dois componentes: um par
de mordentes e um punção. Ambos componentes construídos de aço ferramenta
tratados termicamente. A máquina utilizada é uma prensa hidráulica horizontal, que
quando acionada, primeiramente fecha o par de mordentes sobre a peça e em
seguida avança horizontalmente o punção para formar a flange na peça.
O par de mordentes é responsável pela formação da parte externa da flange
e o punção é responsável pela formação da parte interna. Qualquer deformação
nesses componentes resulta em marcas na flange. As deformações, tanto no punção
quanto nos mordentes, podem ser ocasionadas por desgastes nos mesmos ou por
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má utilização do equipamento pelo operador, como por exemplo, acionar o ciclo da
máquina sem uma peça. O desgaste dos componentes está relacionado ao número
de peças produzidas pelo conjunto de ferramentas (par de mordentes e punção).

Figura 17 – Esboço da operação de flangear antes
das ações de melhoria
Fonte: Elaborado pelo autor

Depois de entendido o funcionamento da máquina, foi necessário analisar
quais ações poderiam ser propostas para eliminar as causas levantadas por meio do
Diagrama de causa-efeito da figura 16:

a) Categoria Máquina / Causa => Ferramental desgastado.
Ações:


Foi criada uma sistemática para realizar a substituição periódica do
ferramental (mordentes e punção), de acordo com o número de peças
conformadas;



Foi construído um jogo de ferramentais sobressalentes (mordentes e
punção);

b) Categoria Máquina / Causa => Funcionamento Inadequado.
Ações:
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Foi desenvolvido um novo sentido de trabalho para o punção
(rotação), de modo a realizar um polimento na superfície a ser
conformada e garantir uma melhor qualidade para a superfície interna
da flange. Essa nova configuração está ilustrada por meio da figura
18.

Figura 18 – Esboço da operação de flangear depois das ações de
melhoria
Fonte: Elaborado pelo autor.

c) Categoria Mão de Obra / Causa => Falta de qualificação do operador
para realiza a operação.
Ações:


Foi elaborada uma nova sistemática para gestão dos operadores
qualificados para realizar cada operação no chão de fábrica (Matriz de
Versatilidade) conforme ilustrado no quadro 4.
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MATRIZ DE VERSATILIDADE
OPERAÇÕES
Nome

Turno

Flangear/ Montar

Dobrar CNC

Rebarbar/ Escarear

Furar

A

1

Qualificado

Qualificado

Não Qualificado

Não Qualificado

B

1

Não Qualificado

Não Qualificado

Qualificado

Qualificado

C

1

Qualificado

Qualificado

Qualificado

Qualificado

D

1

Qualificado

Qualificado

Qualificado

Qualificado

E

2

Não Qualificado

Não Qualificado

Qualificado

Qualificado

F

2

Qualificado

Qualificado

Qualificado

Qualificado

G

2

Não Qualificado

Não Qualificado

Qualificado

Qualificado

H

2

Qualificado

Qualificado

Não Qualificado

Não Qualificado

Quadro 4 – Matriz de Versatilidade para definição de operadores qualificados para realização
das operações no processo.
Fonte: Elaborado pelo autor

d) Categoria Materiais / Causa => Utilização de material inadequado (tubo
com costura ao invés de tubo sem costura.
Ações:


Foi incluída a verificação da característica (inexistência da costura do
tubo) durante a liberação de qualidade na operação de flangear; 2)
Foi melhorada a sistemática de armazenamento dos tubos no estoque
para evitar misturas de materiais.

e) Categoria Método / Causa => Dificuldade para inspecionar as marcas na
flange.
Ações:


Foi adquirida uma lupa com iluminação (ampliação de 3x) e braço
articulável para facilitar a inspeção das marcas na flange e a
inexistência de costura no tubo durante a liberação do processo
(Figura 19).
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Figura 19 – Lupa com iluminação e ampliação de
3x para inspeção de marcas na flange.
Fonte: Elaborado pelo autor

5.3.2 Desenvolvimento do MFV estado atual

O processo de desenvolvimento para elaboração do MFV do Estado Atual
(após as alterações) procurou utilizar os conceitos estudados na revisão bibliográfica
(JIT, Jidoka, Tempo Takt, Tempo de Ciclo, Fluxo Contínuo, Kanban e Troca rápida de
ferramenta) para tornar o fluxo de valor do processo produtivo mais enxuto.
A seguir o roteiro, utilizado por essa pesquisa, para elaboração desse MFV
do Estado Atual (ROTHER; SHOOK, 2003):

1) Cálculo do Tempo Takt

Para realizar o cálculo do Tempo Takt, foi necessário detalhar os produtos
que compõem a Família de Tubos Hidráulicos da XYZ Tubos. Para isso, foi utilizada
a programação de peças da primeira semana do mês de setembro de 2008
conforme mostrado na tabela 1.
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Tabela 1 – Programação de peças na 1° semana de set/08
ITEM COD SEM CLIENTE
1
X2171 600
CNH
2
X2174 250
CNH
3
X1091 100
VOLKS
4
X1092 100
VOLKS
5
X1268 300
VOLKS
6
X1269 400
VOLKS
7
X1296
50
VOLKS
8
X1297
0
VOLKS
9
X1432
0
VOLKS
10
X1596 100
VOLKS
11
X1626 100
VOLKS
12
X1873
50
VOLKS
13
X1916 300
VOLKS
14
X1970 1000
VOLKS
15
X1993 300
VOLKS
16
X2005 300
VOLKS
Fonte: Elaborada pelo autor

ITEM
COD
17
X2012
18
X2057
19
X2077
20
X2196
21
X2232
22
X2233
23
X2259
24
X2261
25
X2262
26
X2263
27
X2266
28
X2270
29
X2341
30
X2361
31
X2362
Total / Semana

SEM CLIENTE
400
VOLKS
300
VOLKS
300
VOLKS
30
VOLKS
50
VOLVO
0
VOLVO
30
VOLVO
30
VOLVO
40
VOLVO
20
VOLVO
50
VOLVO
0
VOLVO
20
VOLVO
50
VOLVO
0
VOLVO
5270

Por intermédio da fórmula (1) o Tempo Takt para a família de tubos
hidráulicos (FTH) foi definido da seguinte maneira:
 Tempo _ Disponível[ s ]   Demanda _ Cliente[ peças ] 
 ÷ 

Tempo Takt (FTH) = 
 Dia _ de _ Pr odução   Dia _ de _ Pr odução 


 
 48,7 s
42840 s
5270 peças
 ÷ 
 =
Tempo Takt (FTH) = 
 Dia _ de _ Pr odução   6 Dias _ de _ Pr odução  peça

Onde o tempo disponível foi calculado com:
a) dois turnos de 7 horas;
b) 85% de disponibilidade (Necessidades pessoais e necessidades
fisiológicas, medições de produtos, preenchimento de relatórios de
inspeção);
c) tempo disponível = 7 × 3600 × 2 × 0,85 = 42840 s
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O número encontrado no cálculo do Tempo Takt, representa que para
atender a demanda do cliente a XYZ Tubos deverá produzir um tubo de direção
hidráulica a cada 48,7 segundos. Esse número não inclui os possíveis tempos de
paradas de equipamentos, mudanças entre os diferentes tipos de produtos ou tempo
utilizado para produzir peças defeituosas e refugos. Dessa maneira, a coordenação
da produção da XYZ Tubos pode decidir por um ciclo de produção mais rápido que o
Takt, caso não seja possível eliminar imediatamente os problemas de paradas de
máquinas ou de qualidade no processo. Entretanto, o tempo takt é um número de
referência definido pelo cliente e não pode ser alterado pela XYZ Tubos
(considerando constantes os recursos de produção atuais, o tempo takt somente é
alterado pelas variações nas demandas dos clientes conforme mostrado na equação
1):

Tempo _ Takt =

TD
DC

(1)

Em que:
TD = Tempo disponível em um dia de produção (segundos / dia);
DC = Demanda diária do cliente (peças / dia).

2) Balanceamento das Operações e criação de fluxo contínuo por meio
de células de manufatura.
Para facilitar a visualização do balanceamento das operações no processo
produtivo da família de tubos hidráulicos antes das intervenções, foi utilizado o
método proposto por Marchwinski e Shook (2007, p. 6) - Gráfico de Balanceamento
de Operadores – conforme ilustrado no gráfico 4. No eixo das abscissas, são
representadas as quantidades de operadores que realizam cada operação. São
utilizadas barras verticais que representam uma atividade ou um grupo de atividades
realizadas por cada operador. A altura de cada elemento da barra vertical é
proporcional ao tempo requerido para realização das atividades. O tempo, expresso
em segundos, é indicado no eixo das ordenadas do gráfico. Por fim, os tempos de
cada operação são comparados com o Tempo Takt por meio de uma seta sob a
forma de uma linha estreita.
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Examinando o processo no MFV do Estado Anterior da Figura 15, foi
possível observar a possibilidade de criar um fluxo contínuo em duas fases do
processo:
1) Antes do envio para o fornecedor de zincagem;
2) Depois do envio para o fornecedor de zincagem.

Gráfico 4 – Gráfico para Balanceamento das Operações – Antes das Intervenções
Fonte: Elaborado pelo autor

Antes do envio para ao fornecedor de zincagem, o fluxo do processo foi
alterado de modo a permitir que a operação de rebarbar/escarear seja realizada
juntamente com a operação de cortar os tubos. Permitindo assim que os tubos
sejam encaminhados ainda retos (sem realizar a operação de dobrar) para o
fornecedor de zincagem. Essa alteração também propiciou ganhos ao processo de
zincagem, pois facilita sobremaneira a alimentação das peças nos tanques de
eletrolise com os tubos ainda retos ao invés de dobrados. Após o processo de
zincagem, os tubos são encaminhados diretamente para o processo de dobrar,
sendo esse realizado juntamente com a operação de flangear/montar. As operações
de identificar e olear, também passaram a ser realizadas conjuntamente. O gráfico 5
ilustra a situação Balanceamento dos operadores após as alterações.
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Gráfico 5 – Gráfico para Balanceamento das Operações – Depois das Intervenções
Fonte: Elaborado pelo autor

3) Definição de sistema de supermercado na expedição para puxar a
produção.
A figura 20 mostra um modelo esquemático e outro ilustrativo do
funcionamento da produção puxada por cartões Kanban: (1) Material é retirado do
estoque na expedição e enviado de caminhão ao cliente; (2) O cartão
correspondente a embalagem de produtos é retirado do Box no estoque da
expedição e enviado para o Quadro de Gestão Visual no setor produtivo; (3) O
cartão Kanban no Quadro de Gestão visual indica a necessidade de produção de
novas peças; (4) após o termino do processo de produção, o cartão Kanban e
devolvido para o Box no Estoque da Expedição juntamente com a embalagem de
produtos.
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Figura 20 – Modelo de funcionamento do Supermercado para FTH na
XYZ Tubos
Fonte: Elaborado pelo autor

4) Definição de sistema de supermercado para puxar o abastecimento
de componentes e matéria-prima para o processo.
De forma análoga ao sistema de supermercado desenvolvido para puxar o
processo pela expedição, foi desenvolvido um sistema com cartões Kanban para
própria produção puxar a compra de componentes e matéria prima junto aos
fornecedores.

5) Definição da operação “puxadora” da programação dos produtos.

O balanceamento das operações ilustrado no gráfico 5 mostra que a
operação de Dobrar + Flangear / Montar apresenta o maior tempo de ciclo (T/C) – 45
segundos. Dessa maneira, essa operação foi escolhida como “puxadora” da
programação dos produtos.
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A figura 21 apresenta uma configuração ilustrativa da situação do processo
produtivo da FTH após as intervenções realizadas. Abaixo segue roteiro para
interpretação dessa figura:
a) O fluxo de informações se inicia pelo envio da programação do cliente
para o Departamento de Planejamento e Controle da Produção (PCP).
Esses dados são utilizados para calcular o MRP e gerar as
necessidades de compra (matéria-prima / componentes) e de produção
(Ordens de Produção);
b) O PCP gera diariamente uma lista de programação, especificando as
necessidades dos clientes. Por meio dessa lista, o conferente expede o
material para o cliente e imediatamente remove o cartão Kanban do
“Box” da prateleira. Em seguida, esse cartão é enviado para a operação
de Dobrar + Flangear / Montar;
c) O Departamento de Compras envia as previsões de componentes
(porcas e anilhas) e matéria-prima (tubos de aço) para os fornecedores;
d) O PCP define diariamente as prioridades dos lotes de produtos a serem
iniciados por meio do Quadro de Gestão Visual de cartões Kanban na
operação de Dobrar + Flangear / Montar. Para cada produto a ser
produzido foi desenvolvido um cartão Kanban conforme modelo
mostrado na figura 22. Nesse cartão são indicadas: a quantidade de
produtos a ser produzida, a seqüência operacional do processo
produtivo do produto e a matéria-prima utilizada para fabricação do
produto. A cor do cartão determina a criticidade do estoque do produto
na Expedição: Verde (estoque sob controle), Amarelo (estoque em
atenção) e Vermelho (estoque crítico);
e) O inicio da operação de Cortar + Rebarbar / Escarear é puxado por meio
de cartões Kanban pela operação de Dobrar + Flangear / Montar; Ao
receber o cartão Kanban no Quadro de Gestão Visual, o líder do setor
de corte define a prioridade de para produção, de acordo com as cores
dos cartões (vermelho, amarelo e verde respectivamente). Caso haja no
quadro dois ou mais cartões com a mesma cor, deve-se priorizar
produção do item com menor data de entrega na Ordem de Produção do
MRP. Na falta de matéria prima para realização da operação, o líder do
setor de corte deve enviar o cartão Kanban para o Quadro de Gestão
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Visual de Cartões no setor de compras. Dessa forma, o comprador é
informado prontamente da falta do material na produção. Pelas cores
dos cartões o comprador consegue definir a prioridade para entrega dos
materiais junto aos fornecedores (Figura 22);
f)

Após a operação de cortar, os itens são encaminhados ao fornecedor
para realização do processo de zincagem nos tubos. Os cartões Kanban
devem ser encaminhados para o quadro especifico na célula da
operação de Dobrar + Flangear / Montar, indicando que os itens foram
enviados para o processo de zincagem;

g) No retorno do fornecedor de zincagem, as peças são encaminhadas
para a célula de Dobrar + Flangear / Montar. E os respectivos cartões
Kanban são encaminhados para o respectivo Quadro de Gestão Visual
que especifica os produtos que devem ser produzidos. A prioridade para
produção é definida de forma análoga a descrita na operação da célula
de Cortar + Rebarbar / Escarear;
h) Depois da operação de Dobrar + Flangear / Montar, as peças são
encaminhadas para a operação na célula de Identificar + Olear. E os
respectivos cartões Kanban são encaminhados para o Quadro de
Gestão Visual na célula de Identificar + Olear. A prioridade para
produção é definida de forma análoga a descrita nas operações
anteriores;
i)

Finalizando o processo produtivo, as peças são enviadas para o setor de
expedição, onde é realizada a operação de embalar. Após a realização
da operação de embalar, as caixas dos produtos e o respectivo cartão
Kanban são enviados para o “Box” na prateleira do estoque da
Expedição.
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Figura 21 – Configuração ilustrativa do processo produtivo da FTH após as intervenções
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 22 – Modelo de cartão Kanban de produção
Fonte: Elaborado pelo autor
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5.3.3 Troca rápida de ferramentas

Utilizando o método de troca rápida de ferramental definido por Shingo
(2000), a pesquisa utilizou os quatro estágios representados pelas tabelas 2, 3, 4 e 5:
Tabela 2 - Detalhamento do Estágio Preliminar a implementação do método de troca rápida
de ferramentas
n°

Atividade

Tempo
Despendido
(min.)

Comentários

1

Terminar a operação
anterior

0

O mesmo operador que executa a operação
anterior, inicia o processo de setup para a
próxima operação

2

Desmontar pino da
máquina

2

Pino é fixado por uma rosca com
aproximadamente 10 filetes

3

Desmontar mordentes da
máquina

2,5

Mordentes são pré-fixado em um suporte
que é utilizado para fixar todos os mordentes
na máquina (por meio de 4 parafusos).

4

Buscar Mordentes na
prateleira

3

5

Buscar Pino na prateleira

3

6

Montar Pino na máquina

2

Pino é fixado por uma rosca com
aproximadamente 10 filetes

7

Montar Mordentes na
Máquina

2,5

Mordentes são pré-fixado em um suporte
que é utilizado para fixar todos os mordentes
na máquina (por meio de 4 parafusos).

8

Alinhamento da
concentricidade do Pino
em relação aos
Mordentes

3

Existem folgas nos ferramentais que
dificultam o alinhamento, obrigando os
operadores a utilizarem calços

9

Ajuste da Pressão de
Estampagem

1

10

Medição do Diâmetro
Externo da Flange: pelo
próprio operador (por
meio de um paquímetro)

0,5

11

Medição dos Ângulos
(Interno e Externo): pelo
inspetor da linha (por
meio de um projetor de
perfil)

8

Total

Fonte: Elaborado pelo autor

27,5

Desorganização dos ferramentais na
prateleira, gerava dificuldade para localizar
as ferramentas
Desorganização dos ferramentais na
prateleira, gerava dificuldade para localizar
as ferramentas

É necessário preparar um corpo de prova,
cortá-lo, lixá-lo e por fim medi-lo no projetor
de perfil
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Tabela 3 - Detalhamento do Estágio 1 da implementação do método de troca rápida de
ferramentas
n°

Atividade

Tempo
Despendido
(min.)

Comentários

1

Terminar a
operação anterior

0

O mesmo operador que executa a
operação anterior, inicia o processo
de setup para a próxima operação

2

Desmontar pino da
máquina

2

Pino é fixado por uma rosca com
aproximadamente 10 filetes

Interno

3

Desmontar
mordentes da
máquina

2,5

Mordentes são pré-fixado em um
suporte que é utilizado para fixar
todos os mordentes na máquina (por
meio de 4 parafusos).

Interno

4

Buscar Mordentes
na prateleira

3

5

Buscar Pino na
prateleira

3

6

Montar Pino na
máquina

2

Pino é fixado por uma rosca com
aproximadamente 10 filetes

Interno

7

Montar Mordentes
na Máquina

2,5

Mordentes são pré-fixado em um
suporte que é utilizado para fixar
todos os mordentes na máquina (por
meio de 4 parafusos).

Interno

8

Alinhamento da
concentricidade do
Pino em relação aos
Mordentes

3

Existem folgas nos ferramentais que
dificultam o alinhamento, obrigando
os operadores a utilizarem calços

Interno

9

Ajuste da Pressão
de Estampagem

1

Interno

10

Medição do
Diâmetro Externo da
Flange: pelo próprio
operador (por meio
de um paquímetro)

0,5

Interno

11

Medição dos
Ângulos (Interno e
Externo): pelo
inspetor da linha
(por meio de um
projetor de perfil)

8

Total

Fonte: Elaborado pelo autor

27,5

Desorganização dos ferramentais na
prateleira, gerava dificuldade para
localizar as ferramentas
Desorganização dos ferramentais na
prateleira, gerava dificuldade para
localizar as ferramentas

É necessário preparar um corpo de
prova, cortá-lo, lixá-lo e por fim medilo no projetor de perfil

Classificação

Interno

Interno

Interno
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Tabela 4 - Detalhamento do Estágio 2 da implementação do método de troca rápida de
ferramentas
Tempo
Despendido
(min.)

n°

Atividade

1

Terminar a operação
anterior

0

2

Desmontar pino da
máquina

2

3

Desmontar mordentes
da máquina

2,5

4

Buscar Mordentes na
prateleira

0

5

Buscar Pino na
prateleira

0

6

Montar Pino na
máquina

2

Pino é fixado por uma rosca com
aproximadamente 10 filetes

Interno

7

Montar Mordentes na
Máquina

2,5

Mordentes são pré-fixado em um
suporte que é utilizado para fixar
todos os mordentes na máquina
(por meio de 4 parafusos).

Interno

8

Alinhamento da
concentricidade do
Pino em relação aos
Mordentes

3

Existem folgas nos ferramentais
que dificultam o alinhamento,
obrigando os operadores a
utilizarem calços

Interno

9

Ajuste da Pressão de
Estampagem

1

Interno

10

Medição do Diâmetro
Externo da Flange:
pelo próprio operador
(por meio de um
paquímetro)

0,5

Interno

11

Medição dos Ângulos
(Interno e Externo):
pelo inspetor da linha
(por meio de um
projetor de perfil)

8

Total
Ganho

Fonte: Elaborado pelo autor

Comentários
A operação de setup passou a
ser iniciada por um preparador
de máquina, que inicia o setup
antes que o lote anterior termine
Pino é fixado por uma rosca com
aproximadamente 10 filetes
Mordentes são pré-fixado em um
suporte que é utilizado para fixar
todos os mordentes na máquina
(por meio de 4 parafusos).
Essa atividade passou a ser
realizada ainda com a máquina
sendo operada na fabricação do
lote anterior
Essa atividade passou a ser
realizada ainda com a máquina
sendo operada na fabricação do
lote anterior

É necessário preparar um corpo
de prova, cortá-lo, lixá-lo e por
fim medi-lo no projetor de perfil

21,5
21,82%

Em relação ao tempo do Estágio
Preliminar

Classificação

Interno

Interno

Externo

Externo

Interno
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Tabela 5 - Detalhamento do Estágio 3 da implementação do método de troca rápida de
ferramentas
Tempo
Despendido
(min.)

n°

Atividade

1

Terminar a
operação anterior

0

2

Desmontar pino da
máquina

0,5

3

Desmontar
mordentes da
máquina

0,5

4

Buscar Mordentes
na prateleira

0

5

Buscar Pino na
prateleira

0

6

Montar Pino na
máquina

0,5

7

Montar Mordentes
na Máquina

0,5

8

Alinhamento da
concentricidade do
Pino em relação aos
Mordentes

0

9

Ajuste da Pressão
de Estampagem

1

Interno

10

Medição do
Diâmetro Externo
da Flange: pelo
próprio operador
(por meio de um
paquímetro)

0,5

Interno

11

Medição dos
Ângulos (Interno e
Externo): pelo
inspetor da linha
(por meio de um
projetor de perfil)
Total
Ganho

Fonte: Elaborado pelo autor

1

Comentários
A operação de setup passou a
ser iniciada por um preparador
de máquina, que inicia o setup
antes que o lote anterior termine
Pino passou a ser apenas
encaixado ao invés de
parafusado
Mordentes passaram a ser
fixados diretamente na máquina
por meio de apenas um parafuso
Essa atividade passou a ser
realizada ainda com a máquina
sendo operada na fabricação do
lote anterior
Essa atividade passou a ser
realizada ainda com a máquina
sendo operada na fabricação do
lote anterior
Pino passou a ser apenas
encaixado ao invés de
parafusado
Mordentes passaram a ser
fixados diretamente na máquina
por meio de apenas um parafuso
Eliminada a necessidade de
alinhamento/ com ajuste nos
apoios dos mordentes e do pino

Criado um dispositivo para
realizar a medição sem a
necessidade de preparar um
corpo de prova

4,5
83,64%

Em relação ao tempo do Estágio
Preliminar

Classificação

Interno

Interno

Externo

Externo

Interno

Interno

Interno

Interno
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5.4 Indicadores de desempenho obtidos antes das intervenções

Essa seção apresenta os resultados dos indicadores de desempenho antes
das intervenções

5.4.1 Qualidade

Antes das intervenções a operação de flangear montar apresentava uma
quantidade entre 35 e 40 paradas devido a problemas de qualidade, conforme
indicado no gráfico 6.

Gráfico 6 – Gráfico das Paradas Realizadas na Operação de Flangear/Montar antes
das intervenções
Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.2 Confiabilidade

O gráfico 7 indica a situação entrega da família FTH em setembro e outubro
de 2008 (antes das alterações). E foi possível observar que, a FTH apresentava
valores médios de quantidade de produtos em atraso acima de 20%.
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Gráfico 7 – Percentual médio de atraso antes das intervenções
Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.3 Rapidez

A partir da análise do Mapeamento de Fluxo de Valor do Estado Anterior foi
possível compilar os resultados apresentados na tabela 6.
Tabela 6 – Melhoria no Lead Time de produção da FTH na XYZ Tubos
Estado

Estoque de
Tubos

unid

Anterior
8,2
dias
Fonte: Elaborado pelo autor

Estoque em unid
Processo

9

dias

Estoque de
Produto
Acabado

unid

Lead Time
Total

1,1

dias

18,3

5.4.4 Flexibilidade

O gráfico 8 indica o tempo de setup na operação de flangear montar, antes
das alterações propostas por esse trabalho. E foi possível observar que para realizar
o setup nessa operação eram necessários 27,5 minutos.
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Gráfico 8 – Tempo de Setup antes das intervenções
Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.5 Custo

Nessa seção é apresentado o método utilizado para o cálculo do custo de
produção e também são apresentados os valores dos custos antes das
intervenções.

5.4.5.1 Comparação dos métodos para formação do custo de produção (Cp)

Juntamente com o Analista de Custos e Orçamentos da empresa, o autor
dessa dissertação comparou o método para o cálculo do custo de produção (Cp)
utilizado pela empresa XYZ Tubos com o encontrado na revisão bibliográfica
(TOLEDO, 1998).
O método de formação do custo da empresa é constituído da seguinte
maneira:
a) Custos Diretos A (CdA): engloba o espaço físico utilizado, a mão-de-obra
empregada para a atividade e tempo de processamento ;
b) Custos Diretos B (CdB): engloba a matéria prima e os componentes
utilizados;
c) Custos Indiretos (Ci): englobam os gastos com salários indiretos e
administrativos, água, luz, seguros, materiais de consumo, limpeza, etc.
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Assim o custo de produção da empresa é definido pela somatória desses
três itens:
Cp = CdA + CdB + Ci

(6)

A parcela dos Custos Diretos A (CdA), quando relacionada ao tempo na
unidade hora, define o termo Taxa Horária de Processamento. Esse termo varia de
acordo com o equipamento, o espaço físico e a quantidade de mão de obra a ser
utilizada.
Pelo apresentado, foi possível observar analogias entre o método
encontrado na revisão bibliográfica (TOLEDO, 1998) e o método utilizado pela
empresa para formação do custo de produção:

a) Revisão bibliográfica (TOLEDO, 1998) => Cp = CMD + CMOD + CGG

(2)

b) Empresa XYZ Tubos => Cp = CdA + CdB + Ci

(6)

Em ambos os métodos o custo de produção é resultado da soma entre os
custos de mão-obra direta, custos de materiais diretos e custos indiretos. Dessa
maneira a pesquisa adotou a nomenclatura utilizada pela empresa para facilitar a
comunicação entre o autor e o analista de custos e orçamentos da empresa durante
a condução dos trabalhos.

5.4.5.2 Custo de produção do processo produtivo antes das intervenções

Utilizando como base os dados levantados pelo MFV do Estado anterior
(Figura 15) o analista de custos e orçamentos da empresa analisou o custo de
produção antes das intervenções conforme mostrado pela Tabela 7.
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Tabela 7 – Custo de Produção (antes das intervenções)
Custos Diretos A

Custos Diretos B

Custos
Indireto

n° da operação

--

10

20

30

40

50

60

70

A

B

C

--

Operações do Processo

Unidade

Cortar

Rebarbar/Esca
rear

Dobrar

Flangear

Identificar

Olear

Embalar

Material

Comp

Gerais

Custo
Total

Taxa Horária de Processamento

reais/h

na

na

na

Tempo de Processamento

s

na

na

na

Custo da Produção (antes)
Número de Operadores

R$

41,00 R$
15

R$/peça R$
--

41,00 R$
15

0,17 R$
1

57,00 R$
25

0,17 R$
1

65,00 R$
20

0,40 R$
1

68,00 R$
10

0,36 R$
1

39,00 R$
15

0,19 R$
1

39,00
20

0,16 R$
1

0,22 R$
1

4,95 R$
na

2,86 R$
na

R$/peça
0,20 R$ 9,68

na

na

Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda: na = não se aplica

A tabela 7 detalhou como as Taxas Horárias eram definidas em cada etapa
do processo de fabricação da família de produtos estudada, antes das intervenções
implementadas por meio desse trabalho. Além disso, a mesma tabela também
definiu o número de operadores em cada etapa do processo, os Custos Diretos, os
Custos Indiretos e o Custo Total para fabricação de cada unidade (R$9,68 / peça).

5.4.5.3 Resumo dos custos antes das alterações

O gráfico 9 apresenta um resumo das estimativas dos custos levantados
antes das intervenções.

Gráfico 9 – Resumo dos Custos antes das alterações
Fonte: Elaborado pelo autor
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6 RESULTADOS OBTIDOS

Nessa seção será apresentado o novo MFV desenvolvido por meio da
implementação das técnicas de manufatura enxuta e também serão apresentados
graficamente os indicadores baseados nos objetivos de desempenhos em
manufatura (Qualidade, Confiabilidade, Rapidez, Flexibilidade e Custo).

6.1 Mapeamento do fluxo de valor: estado atual

As alterações propostas pelo MFV do Estado Atual também geraram ganhos
em termos de espaço físico para o processo produtivo. Antes das intervenções a
operação de dobrar ocupava uma área de 49m2 e a operação de flangear ocupava
uma área de 12m2. Após as intervenções, ambas as operações passaram a ocupar
uma área de 49m2 conforme ilustrado na Figura 23. Cada quadrado ao fundo dos
desenhos representa 1m2. A seguir seguem as descrições de cada componente dos
arranjos:
A – Dobradeira Comando Numérico Computadorizado (CNC) (responsável
por realizar a operação de dobrar);
B – Alimentador da Dobradeira CNC (responsável por alimentar a
Dobradeira CNC com tubos retos);
C – Prensa Hidráulica Horizontal (responsável por realizar a operação de
Flangear);
D – Caixa de peças a serem produzidas (entrada do processo);
E – Caixa de peças produzidas (saída do processo);
(símbolo) – operadores no processo.
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C

Operador 2

A

D
B
Operador 1

Operador 1
E

Antes: 49m2 – Dobrar;

Depois: 49m2 – para

12m2 – Flangear.

ambas operações

Figura 23 – Arranjo físico das operações de Dobrar e Flangear antes e depois das
intervenções
Fonte: Elaborado pelo Autor

O ganho de espaço físico conseguido com essa alteração de arranjo físico
permitiu a instalação de um novo equipamento para produção de peças de outra
família de produtos.
A figura 24 ilustra o MFV do Estado Atual, desenvolvido com a aplicação dos
conceitos de manufatura enxuta estudados.
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Figura 24 – Mapeamento do Fluxo de Valor – Estado Atual (depois das alterações)
Fonte: Elaborado pelo autor por meio do método de Rother e Shook (2003)
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6.2 Indicadores de desempenho obtidos depois das intervenções

Baseado no modelo de cone de areia (seção 3.3.3) essa dissertação
procurou acompanhar o desenvolvimento dos objetivos de desempenho da
manufatura ao longo do tempo por meio de indicadores.

6.2.1 Qualidade: indicador de melhoria de qualidade do produto

Em setembro de 2008, a equipe observou que o processo de fabricação da
Família de Tubos Hidráulicos apresentava um elevado índice de produtos com
defeitos conforme indicado no gráfico 10 (aproximadamente 3,3% das peças
produzidas apresentavam algum tipo de defeito). Após as intervenções propostas
por essa pesquisa, a taxa de produtos defeituosos passou a ser inferior a 1% a partir
de janeiro de 2009 em março de 2009.

Gráfico 10 – Taxa de defeitos por mês (Antes e Depois das Intervenções)
Fonte: Elaborado pelo autor

Os registros ilustrados no Apêndice A dessa pesquisa mostraram a forma
com a qual foi dada autonomia aos operadores de paralisarem o processo quando
surgissem falhas e assim justificar a prática do termo Jidoka. Esses dados foram
compilados mês a mês de modo a ilustrar a evolução e a eficácia das ações
propostas para eliminação das causas dos defeitos conforme mostra o gráfico 11.
Pela análise do gráfico, foi possível observar uma redução gradual da quantidade de
paradas ao longo dos meses. No inicio da pesquisa, em setembro de 2008, foram
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registradas 40 paradas, entretanto com o passar do tempo e conforme as ações de
melhoria eram desenvolvidas, e as quantidades de paradas passaram a ser menores
que 10 a partir de março de 2009.

Gráfico 11 – Paradas Realizadas na Operação de Flangear/Montar
Fonte: Elaborado pelo autor

6.2.2 Confiabilidade: indicador de melhoria na confiabilidade de entregas

O gráfico 12 indica a evolução do desempenho de entrega da família FTH
em função do tempo. É possível observar que, antes das intervenções no processo
de produção, em setembro de 2008, a família de produtos FTH apresentava valores
médios de quantidade de produtos em atraso acima de 20%. A partir de março de
2009, após as alterações de processo, a média de produtos em atraso passou a ser
inferior a 5%. As intervenções propostas no sistema produtivo produziram, pois, uma
melhoria nos indicadores de pontualidade de entrega dessa família de produtos.
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Gráfico 12 – Percentual médio de atraso entre os meses de set./08 a maio/10.
Fonte: Elaborado pelo autor

6.2.3 Rapidez: indicador de melhoria na velocidade da produção

A partir da análise dos Mapeamentos de Fluxo de Valor (Anterior e Atual) foi
possível compilar os resultados apresentados na tabela 8 e no gráfico 13. As
intervenções sugeridas pelo Mapeamento do estado atual propiciaram ganhos
significativos para todo o fluxo do processo da Família de Tubos Hidráulicos (FTH),
tanto em termos de redução dos estoques de produtos em processamento, quanto
em termos de redução no lead time total de produção.

Tabela 8 – Melhoria no Lead Time de produção da FTH na XYZ Tubos
Estado

Estoque
de
Tubos

unid

Estoque
em
Processo

unid

Estoque de
Produto
Acabado

unid

Lead Time
Total

Anterior
Atual
Ganho

8,2
3,1
5,1

dias
dias
dias

9
3,7
5,3

dias
dias
dias

1,1
2
-0,9

dias
dias
dias

18,3
8,8
9,5

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 13 – Lead Time Total do Processo Produtivo (Antes e Depois das
Intervenções)
Fonte: Elaborado pelo autor

6.2.4 Flexibilidade: indicador de melhoria no tempo de troca de ferramental

As melhorias realizadas no método de troca do ferramental na operação de
flangear por meio da técnica de troca rápida de Shingo (2000) possibilitaram reduzir
o tempo de troca do ferramental de 27,5 minutos (antes das intervenções) para 4,5
minutos (depois das intervenções). Conforme o gráfico 14.

Grafico 14 – Tempo médio para de troca do ferramental (Setup) antes
e depois das intervenções
Fonte: Elaborado pelo autor
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6.2.5 Custo: indicador de redução nos custos (produção/qualidade/setup/ estoque)

Foi necessário realizar estimativas de redução de custos e o embasamento
dessas estimativas é apresentado no Apêndice B.
A tabela 9 e os gráficos 15 e 16 resumem de uma forma geral os custos
levantados nesse estudo antes e depois das intervenções.
Tabela 9 – Resumo dos custos anuais analisados (produção / qualidade / setup / estoque)

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 15 – Resumo dos Custos antes e depois das alterações
Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 16 – Estimativa dos Ganhos % dos custos
Fonte: Elaborado pelo autor

Ao final das intervenções, a redução total nos custos anuais do processo
produtivo foi estimada em 8,91% o que representa aproximadamente R$262.230,00.
Ao final dos trabalhos as parcelas que apresentaram os maiores resultados
em termos de custos foram: Custo anual da qualidade e Custo anual de Setup. Cada
uma dessas parcelas apresentaram ganhos estimados de 81,02% e 84,39%
respectivamente.

6.2.6 Gastos necessários para realizar as alterações

A grande característica do Sistema Toyota de Produção ou de Sistemas de
Manufatura Enxuta é o incremento de melhorias no processo produtivo sem a
necessidade de grandes gastos. Partindo desse pressuposto, a tabela 10 apresenta
um resumo dos gastos necessários para realizar as alterações propostas por esse
trabalho.
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Tabela 10 – Resumo dos gastos necessários para realizar as alterações
Atividade

Tempo Necessário (horas)

Financeiro

Treinamento
de
operadores
e
encarregados sobre as ferramentas de
produção enxuta: Fluxo Contínuo, takt
time, kanban, Mapeamento do Fluxo de
Valor

100

R$ 4.000,00

Alteração no sistema de funcionamento
da prensa hidráulica horizontal da
operação de flangear para possibilitar a
troca rápida do ferramental além de
melhora a qualidade do produto

40

R$ 2.000,00

Treinamento
de
operadores
e
encarregados sobre o método de troca
rápida de ferramental

40

R$ 2.000,00

Alterações nos arranjos físicos para
novas configurações em células de
manufaturas

100

R$ 6.000,00

Construção dos Quadros de Gestão
Visual e cartões kanban

20

R$ 1.000,00

Aquisição da Lupa com ampliação de 3x
para medição das flanges

Não aplicável

R$ 600,00

300

R$ 15.600,00

Total
Fonte: Elaborado pelo autor

Considerando a estimativa dos ganhos financeiros conseguidos com as
alterações (R$ 262.232,51 conforme mostrado na tabela 9) os gastos necessários
para realizar as alterações com base nos conceitos de manufatura enxuta
representaram menos de 6% desses ganhos.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia de Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) se mostrou uma
ferramenta eficaz para a análise dos fluxos de operações e das informações de
processo, auxiliando decisivamente na proposição de ações de melhoria nos
processos produtivos. O MFV foi particularmente útil para organizar de forma
simples e objetiva a implementação das técnicas de Manufatura Enxuta.
Com base na análise do MFV, foram convertidas as linhas de produção
setoriais em células de manufatura, com etapas de fabricação contínuas, sem
paradas intermediárias, tendo como referência o valor do takt time. A produção em
células de manufatura possibilitou uma considerável melhoria no balanceamento das
operações, com um agrupamento mais efetivo de operações e a redução do número
de operadores envolvidos nos processos.
As alterações de processo permitiram reduzir os lead times de produção,
além de proporcionar uma maior garantia de qualidade dos produtos. A partir dessas
alterações, cada vez que uma operação entregar um produto intermediário
defeituoso, a operação seguinte terá plena autonomia de parar todo o processo para
correção do problema, evitando assim o desperdício de se produzir peças
defeituosas.
Os resultados observados nos trabalhos realizados para melhorar o objetivo
de qualidade mostraram uma redução gradual e significativa nas taxas de produtos
defeituosos no período estudado (setembro de 2008 a maio de 2010).
Além

disso,

a

prática

do

Jidoka

(autonomação)

permitiu

reduzir

significativamente o número de paralisações no processo devido a problemas de
qualidade.
Toda a comunicação no chão-de-fábrica passou a ser realizada por meio de
cartões Kanban (para o processo produtivo da FTH). No Mapeamento do Fluxo de
Valor do Estado Atual, apresentado na figura 23, é possível observar que, com o uso
do sistema Kanban, o processo passou a ser puxado a partir de um supermercado
de produtos acabados localizado na expedição. O sistema Kanban também foi
utilizado para puxar a necessidade de compra de componentes (porcas e anilhas) e
tubos de aço dos fornecedores.
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Os resultados apresentados demonstram que o uso estruturado das técnicas
de Manufatura Enxuta, implantadas por meio da metodologia do MFV, possibilitou a
obtenção de melhorias significativas de desempenho em relação à pontualidade de
entregas e à redução do tempo total de produção (lead time) da família de produtos
estudados. Além disso, ficou evidente a existência de grandes potenciais de outras
melhorias no processo produtivo dessa família de produtos, que poderão ser
abordados em estudos futuros: a introdução do SMED e a eliminação ou redução de
estoques entre as células de manufatura.
Esses resultados indicam a pertinência de se utilizar a metodologia MFV
para auxiliar a implementação das técnicas de Manufatura Enxuta nas demais
famílias de produtos produzidos na empresa.
Os resultados obtidos também sugerem que a metodologia MFV é uma
ferramenta eficaz para análise e reorganização de processos em empresas
industriais de pequeno ou médio porte. Além disso, alguns clientes da empresa
como a Ford e a Volvo indicam o MFV como uma boa prática para implementação
das técnicas de Manufatura Enxuta, tendo em vista os bons resultados conseguidos
dentro com a utilização de suas plantas.

7.1 Limitações da pesquisa

Uma das principais limitações da pesquisa é a dificuldade de se mensurar o
tempo médio entre a quantidade de paradas indicadas no Gráfico 11. O protocolo
utilizado para o levantamento de dados contemplava somente o número de paradas
realizadas em cada mês e não indicava aos operadores a necessidade de registrar
dados para o calculo do tempo médio entre as paradas. Esse aspecto deverá ser
considerado na realização de novos estudos e intervenções.

7.2 Dificuldades da pesquisa

A implementação dos conceitos de manufatura enxuta no processo produtivo
de uma das famílias de produtos da empresa, exigiu uma mudança comportamental
dos operadores e dos líderes dos setores produtivos envolvidos, pois o uso dos
conceitos de JIT, Kanban e Jidoka exigiu a quebra de paradigmas e grandes
mudanças na sistemática de condução das atividades no chão de fábrica.
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Uma grande parte do tempo gasto no trabalho foi despendida no treinamento
do pessoal do chão de fábrica e na fixação de conceitos de manufatura enxuta
durante a sua utilização no dia a dia. A dificuldade no entendimento correto desses
conceitos por alguns operadores implicou, em algumas ocasiões, em maior tempo
para obtenção de resultados positivos.
Por diversas vezes, muitos funcionários da empresa demonstraram
resistência na utilização dos conceitos apresentados durante a pesquisa. Entretanto,
devido a total autonomia delegada pela diretoria da empresa, no decorrer dos
trabalhos, todos os conceitos foram gradativamente esclarecidos e utilizados no
processo da família de produtos estudados.

7.3 Sugestões para trabalhos futuros

A partir das intervenções realizadas e dos resultados apresentados, sugerese os seguintes temas para trabalhos futuros:

a) Desenvolver Mapeamentos de Fluxos de Valor para outras famílias de
produtos da empresa, procurando estender os conceitos de manufatura
enxuta para toda a cadeia de produtos;
b) Análise de processos produtivos por meio de sistemas computacionais –
desenvolver modelos computacionais por meio de softwares como Arena
ou Promodel a fim de verificar a eficácia e a viabilidade na
implementação de ferramentas e conceitos de manufatura enxuta. Existe
uma tendência, tanto das empresas quanto do meio acadêmico, de
utilizar modelos computacionais com essa aplicação, pois a evolução
dos softwares e a facilidade na sua utilização estão popularizando o seu
uso tanto em empresas quanto em universidades.
c)

Desenvolver método para medição “on line” da Eficiência Global de
Equipamentos (Overall Equipment Effectiveness - OEE) utilizando
sistemas computacionais e indicadores de produtividade, disponibilidade
e qualidade. Trata-se de uma exigência de um dos clientes da empresa
(Ford) em seus requisitos específicos.
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d) Aprimorar o método de levantamento de dados para elaboração dos
indicadores de desempenho.
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APÊNDICE A - Registros de Paradas (Objetivo Qualidade)

As tabelas 11, 12, 13 14, 15, 16 e 17 mostram os protocolos para coleta dos
dados referentes aos registros de paradas no processo (operação de flangear e
montar).

Tabela 11 - Detalhamento dos Registros das Paradas na Operação de Flangear/Montar no
mês de set./08
Protocolo para Coleta de Dados - Paradas na Operação Flangear/Montar (Falhas)
dia/
mês

dia/
Ocorrência Operadores Turno Horário Ocorrência
sem

01/set

seg

02/set

ter

03/set

qua

04/set

qui

05/set

sex

Marcas na
Flange
Anilha
Travada
Marcas na
Flange
Marcas na
Flange
Ângulo Fora

08/set

seg

Ângulo Fora

09/set

ter

10/set

qua

11/set

qui

12/set

sex

15/set

seg

16/set

ter

17/set

qua

18/set

qui

19/set

sex

22/set

seg

23/set

ter

24/set

qua

25/set

qui

26/set

sex

29/set

seg

30/set

ter

Anilha
Travada
Marcas na
Flange
Marcas na
Flange
Anilha
Travada
Marcas na
Flange
Anilha
Travada
Marcas na
Flange
Marcas na
Flange
Marcas na
Flange
Ângulo Fora
Marcas na
Flange
Marcas na
Flange
Marcas na
Flange
Ângulo Fora
Rosca
Danificada
Marcas na
Flange

Fonte: Elaborado pelo autor

E

2

19:00

D

1

07:30

B

1

10:00

C

1

09:00

F

2

18:00

C

1

09:30

A

1

09:00

D

1

Ângulo Fora

Operadores Turno Horário
A

1

07:00

B

1

09:30

H

2

19:00

Anilha Travada

F

2

21:00

Anilha invertida
Marcas na
Flange
Marcas na
Flange

G

2

18:00

D

1

08:30

D

1

09:00

08:30

Anilha Travada

E

2

18:00

E

2

15:00

Peça sem
porca
Marcas na
Flange

C

1

07:45

Marcas na
Flange

D

1

07:40

Anilha invertida

E

2

16:00

E

2

20:00

Marcas na
Flange

C

1

09:00

E

2

21:00

Anilha Travada

C

1

10:00

F

2

18:15

Ângulo Fora

A

1

11:00

D

1

09:00

Nenhuma
Falha

Nenhum

H

2

19:35

Anilha Travada

D

1

13:15

C

1

12:10

B

1

09:00

1

07:30

1

08:00

D

1

09:00

Marcas na
Flange

C

1

10:00

Anilha invertida

E

2

21:45

F

2

20:00

D

1

07:00

C

1

08:00

B

1

09:00

Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha

Nenhum
B
Nenhum
A
Nenhum
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Tabela 12 - Detalhamento dos Registros das Paradas na Operação de Flangear/Montar no
mês de out./08
Protocolo para Coleta de Dados - Paradas na Operação Flangear/Montar (Falhas)
Dia/
mês

dia/
sem

01/out

qua

02/out

qui

03/out

sex

06/out

seg

07/out

ter

08/out

qua

09/out

qui

10/out

sex

13/out

seg

14/out

ter

15/out

qua

16/out

qui

17/out

sex

20/out

seg

21/out

ter

22/out

qua

23/out

qui

24/out

sex

27/out

seg

28/out

ter

29/out

qua

30/out

qui

31/out

sex

Ocorrência
Marcas na
Flange
Anilha
Travada
Peça sem
porca

Operadores

Turno

Horário

Ocorrência

Operadores

Turno

Horário

A

1

08:00

B

1

09:15

C

1

09:00

B

1

07:15

D

1

10:00

G

2

18:35

Ângulo Fora
Marcas na
Flange
Anilha
Travada
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Rosca
Danificada
Marcas na
Flange
Marcas na
Flange

H

2

18:00

E

2

20:00

1

07:45

C

1

07:05

Ângulo Fora
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Anilha
Travada
Marcas na
Flange
Marcas na
Flange
Anilha
Travada
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Anilha
invertida
Anilha
Travada
Marcas na
Flange
Marcas na
Flange

B

1

09:35

H

2

14:25

A

1

11:00

E

2

16:00

A

1

10:00

A

1

09:00

C

1

09:35

D

1

10:45

G

2

21:45

C

1

10:25

C

1

09:35

D

1

10:00

C

1

11:00

Nenhum
Nenhum
E

2

21:00

Nenhum
D

1

10:00

Nenhum
C

1

09:00

Nenhum
E

2

21:30

Nenhum

Ângulo Fora
Marcas na
Flange
Anilha
invertida

Fonte: Elaborado pelo autor

B

1

13:00

C

1

12:30

D

1

13:30

E

1

14:30

F

1

15:00

H

1

16:45

A

1

08:03

Ângulo Fora
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Anilha
Travada
Anilha
Travada
Ângulo Fora
Nenhuma
Falha

Nenhum
B
Nenhum

Nenhum

Nenhum

D
Nenhum

09:00
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Tabela 13 - Detalhamento dos Registros das Paradas na Operação de Flangear/Montar no
mês de nov./08
Protocolo para Coleta de Dados - Paradas na Operação Flangear/Montar (Falhas)
dia
/mês

dia/
sem

03/nov

seg

04/nov

ter

05/nov

qua

06/nov

qui

07/nov

sex

10/nov

seg

11/nov

ter

12/nov

qua

13/nov

qui

14/nov

sex

17/nov

seg

18/nov

ter

19/nov

qua

20/nov

qui

21/nov

sex

24/nov

seg

25/nov

ter

26/nov

qua

27/nov

qui

28/nov

sex

Ocorrência Operadores
Marcas na
Flange
A
Nenhuma
Falha
Nenhum
Marcas na
Flange
C
Nenhuma
Falha
Nenhum
Anilha
Travada
D
Nenhuma
Falha
Nenhum
Anilha
invertida
F
Anilha
Travada
H
Marcas na
Flange
A
Nenhuma
Falha
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum
Marcas na
Flange
F
Nenhuma
Falha
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum
Marcas na
Flange
H
Marcas na
Flange
C
Anilha
Travada
F
Nenhuma
Falha
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum

Fonte: Elaborado pelo autor

Turno
1

11

1

Horário Ocorrência Operadores
Nenhuma
Falha
09:15
Nenhum

07:00

09:50

2

14:30

2

16:00

1

11:00

2

18:00

2

19:45

1

10:00

2

21:00

Ângulo Fora
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Ângulo Fora
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Ângulo Fora
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Anilha
Travada
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha

Turno

Horário

A

1

08:00

D

1

10:35

C

1

09:00

H

2

21:00

1

11:00

1

09:50

2

21:00

1

10:00

Nenhum

Nenhum
Nenhum
A
Nenhum
A
Nenhum
Nenhum
Nenhum
H
Nenhum
D
Nenhum
Nenhum
Nenhum
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Tabela 14 - Detalhamento dos Registros das Paradas na Operação de Flangear/Montar no
mês de dez./08
Protocolo para Coleta de Dados - Paradas na Operação Flangear/Montar (Falhas)

dia/
mês

dia/
sem

01/dez

seg

02/dez

ter

03/dez

qua

04/dez

qui

05/dez

sex

08/dez

seg

09/dez

ter

10/dez

qua

11/dez

qui

12/dez

sex

15/dez

seg

16/dez

ter

17/dez

qua

18/dez

qui

19/dez

sex

22/dez

seg

23/dez

ter

29/dez

seg

30/dez

ter

Ocorrência
Nenhuma
Falha
Anilha
Travada
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Anilha
Travada
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Anilha
Travada
Nenhuma
Falha

Operadores

Ângulo Fora
Marcas na
Flange
Anilha
invertida

H

2

16:00

A

1

08:00

C

1

07:10

Ângulo Fora
Anilha
Travada
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange

D

1

13:10

F

2

16:50

H

2

17:55

Fonte: Elaborado pelo autor

Turno

Horário

Nenhum
A

1

08:45

Nenhum
C

1

09:00

Nenhum
D

1

07:25

Nenhum
F

2

16:45

Nenhum
H

2

19:03

Nenhum

Nenhum
C

1

10:00

Ocorrência Operadores Turno
Marcas na
Flange
D
1
Nenhuma
Falha
Nenhum
Marcas na
Flange
F
2
Nenhuma
Falha
Nenhum
Ângulo
Fora
F
2
Peça sem
porca
D
1
Marcas na
Flange
A
1
Marcas na
Flange
H
2
Ângulo
Fora
A
1
Marcas na
Flange
C
1
Marcas na
Flange
D
1
Nenhuma
Falha
Nenhum
Anilha
invertida
C
1
Marcas na
Flange
A
1
Nenhuma
Falha
Nenhum
Anilha
Travada
F
2
Nenhuma
Falha
Nenhum
Marcas na
Flange
A
1
Rosca
Danificada
H
2

Horário
08:00

16:00

18:00
08:30
13:00
19:00
13:00
08:00
07:25

13:45
08:00

16:00

09:45
16:00
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Tabela 15 - Detalhamento dos Registros das Paradas na Operação de Flangear/Montar no
mês de jan./08
Protocolo para Coleta de Dados - Paradas na Operação Flangear/Montar (Falhas)
dia/
mês

dia/
sem

05/jan

seg

06/jan

ter

07/jan

qua

08/jan

qui

09/jan

sex

12/jan

seg

13/jan

ter

14/jan

qua

15/jan

qui

16/jan

sex

19/jan

seg

20/jan

ter

21/jan

qua

22/jan

qui

23/jan

sex

26/jan

seg

27/jan

ter

28/jan

qua

29/jan

qui

30/jan

sex

Ocorrência Operadores
Nenhuma
Falha
Nenhum
Marcas na
Flange
A
Nenhuma
Falha
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum
Ângulo
Fora
D
Nenhuma
Falha
Nenhum
Marcas na
Flange
H
Nenhuma
Falha
Nenhum
Anilha
Travada
C
Nenhuma
Falha
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum
Marcas na
Flange
D
Nenhuma
Falha
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum
Marcas na
Flange
F
Nenhuma
Falha
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum
Marcas na
Flange
A
Ângulo
Fora
C
Nenhuma
Falha
Nenhum

Fonte: Elaborado pelo autor

Turno

1

1

1

1

1

2

Horário

08:30

09:00

07:30

10:00

11:00

14:45

1

09:00

1

08:00

Ocorrência
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Anilha
Travada
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Anilha
Travada
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Anilha
invertida
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha

Operadores

Turno Horário

Nenhum
Nenhum
A

1

13:45

C

1

09:00

C

1

07:00

F

2

17:30

C

1

09:00

1

09:45

2

17:50

Nenhum
Nenhum
Nenhum

Nenhum
Nenhum

Nenhum
A
Nenhum
Nenhum
H
Nenhum
Nenhum
Nenhum
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Tabela 16 - Detalhamento dos Registros das Paradas na Operação de Flangear/Montar no
mês de fev./08
Protocolo para Coleta de Dados - Paradas na Operação Flangear/Montar (Falhas)
dia/
mês

dia/
sem

02/fev

seg

03/fev

ter

04/fev

qua

05/fev

qui

06/fev

sex

09/fev

seg

10/fev

ter

11/fev

qua

12/fev

qui

13/fev

sex

16/fev

seg

17/fev

ter

18/fev

qua

19/fev

qui

20/fev

sex

23/fev

seg

24/fev

ter

25/fev

qua

26/fev

qui

27/fev

sex

Ocorrência Operadores
Marcas na
Flange
A
Nenhuma
Falha
Nenhum
Anilha
Travada
H
Nenhuma
Falha
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum
Marcas na
Flange
A
Nenhuma
Falha
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum
Marcas na
Flange
A
Nenhuma
Falha
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum
Anilha
Travada
C
Nenhuma
Falha
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum
Marcas na
Flange
D
Nenhuma
Falha
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum

Fonte: Elaborado pelo autor

Turno
1

2

1

1

1

1

Horário Ocorrência Operadores Turno Horário
Nenhuma
Falha
08:00
Nenhum
Nenhuma
Falha
Nenhum
18:00

11:00

09:00

10:00

09:00

Ângulo Fora
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Anilha
invertida
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Ângulo Fora
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha

D

1

09:55

2

19:15

1

11:00

1

09:00

1

07:30

Nenhum
Nenhum
H
Nenhum
Nenhum
Nenhum
A
Nenhum
Nenhum
Nenhum
C
Nenhum
Nenhum
C
Nenhum
Nenhum
Nenhum
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Tabela 17 - Detalhamento dos Registros das Paradas na Operação de Flangear/Montar no
mês de mar./08
Protocolo para Coleta de Dados - Paradas na Operação Flangear/Montar (Falhas)
dia/
mês

dia/
sem

02/mar

seg

03/mar

ter

04/mar

qua

05/mar

qui

06/mar

sex

09/mar

seg

10/mar

ter

11/mar

qua

12/mar

qui

13/mar

sex

16/mar

seg

17/mar

ter

18/mar

qua

19/mar

qui

20/mar

sex

23/mar

seg

24/mar

ter

25/mar

qua

26/mar

qui

27/mar

sex

30/mar

seg

31/mar

ter

Ocorrência
Nenhuma
Falha
Anilha
Travada
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha

Operadores Turno Horário

Fonte: Elaborado pelo autor

Nenhum
A

1

07:35

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
D

1

09:45

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
C

1

11:00

Nenhum
Nenhum
Nenhum
H
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

2

17:45

Ocorrência
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Anilha
Travada
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha

Operadores

Ângulo Fora
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Marcas na
Flange
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Anilha
invertida
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha
Nenhuma
Falha

A

Turno

Horário

2

19:00

1

13:00

1

09:00

1

08:00

Nenhum
Nenhum
Nenhum
F
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
D
Nenhum
Nenhum
Nenhum
A
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
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APÊNDICE B - Custo de Estoque

Uma considerável parcela dos custos de produção está relacionada aos
estoques existentes durante o processo de transformação. Moreira (1999) define
estoque como sendo a quantidade de bens físicos que são conservados de forma
improdutiva, por um intervalo de tempo, e o classifica genericamente da seguinte
maneira:
a) estoque de produtos acabados;
b) estoque de materiais em processo (produtos semi-acabados ou
montagens parciais);
c) estoque de itens comprados de terceiros;
d) estoque de matérias-primas.

A gestão dos estoques de uma empresa voltada para atividades industriais
pode ser analisada por meio de dois aspectos: operacional e financeiro.
Operacionalmente os estoques proporcionam certo nível de segurança e garantia no
atendimento a variações bruscas nas demandas dos clientes. Muitas vezes também
a entrega de matérias-primas não acompanha as necessidades da produção e por
esse motivo justificam seus estoques. Entretanto, do ponto de vista financeiro, o
estoque é considerado como investimento e conta como capital da empresa. Dessa
maneira, quanto maiores são os estoques, maior é o capital da empresa. Como a
taxa de retorno (indicador muito utilizado para medir a eficiência da gestão das
empresas) é resultante da razão entre o lucro bruto (antes das deduções do Imposto
de Renda) sobre o capital, obviamente, quanto maior for o capital da empresa,
menor será a taxa de retorno (MOREIRA, 1999).
O principal objetivo de um sistema de gestão de estoques é minimizar o seu
custo total, assim se faz necessário descrever os custos relevantes em um sistema
de estoque da seguinte forma (ABREU, 1998, p.229-230):
Custo de obtenção – associado à ordem de produção ou a compra
do lote. Este tipo de custo é fixo, ou seja, independe da quantidade a
ser produzida ou adquirida. Quando se refere à produção, ele está
relacionado aos custos envolvidos com o tempo de preparação da
máquina ou equipamento (setup); quando se refere a compra, este
custo representa principalmente o custo de frete.
Custo associado à existência do estoque – custo de estocagem e
movimentação; custo de seguro; custo de obsolescência; custo de
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depreciação; custo de oportunidade de capital. O custo associado a
existência de estoque é proporcional somente ao número de itens e
ao tempo em que o material permanece em estoque.
Custo associado à falta de estoque – como a falta de estoque para
atender à demanda irá provocar conseqüências negativas ao
desempenho do sistema, devido à perda ou atraso da venda, é
comum atribuir uma penalidade a essa ocorrência, que pode ser
desde a perda de margem da venda até o prejuízo pela perda
irremediável do cliente.

Moreira (1999) distingue os custos relacionados aos estoques em cinco
categorias:
1) Custo do item (p) – chamado também de custo unitário ou preço unitário,
corresponde ao custo para comprar ou produzir um determinado item;
2) Custo do pedido (Cp) – no caso de produtos comprados, essa parcela do
custo representa toda a estrutura para manter a área de compras
(custos com pessoal, despesas com escritório, etc.) e também todos os
custos relacionados ao transporte e a inspeção da mercadoria antes de
remetê-la ao estoque;
3) Custo de preparação (Cprep) – no caso de produtos fabricados
internamente, essa parcela corresponde ao custo para realização da
troca do ferramental e toda a preparação da máquina antes de se iniciar
um novo lote de produção;
4) Custo unitário de manutenção (Cm) – corresponde a todos os custos
relacionados para manter o produto em estoque por um determinado
intervalo de tempo (tanto produtos comprados quanto fabricados
internamente). Estão inclusos nessa parcela os custos relacionados com
a

armazenagem

(espaço

ocupado,

seguros,

taxas,

perdas

e

obsolescência ou deterioração);
5) Custo de falta de estoque (Cf) – de difícil apropriação essa parcela do
custo do estoque reflete as conseqüências econômicas da falta do
estoque, que podem fazer com que a empresa perda vendas ou até
mesmo deteriore a sua imagem perante aos clientes.

Em relação aos produtos comprados, se faz necessário definir uma maneira
para minimizar os custos associados aos seus estoques, utilizando-se para isso o
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conceito de Lote Econômico de Compra (LEC). Segundo Moreira (1999) algumas
hipótese são necessárias para essa definição:
a) Preço unitário da mercadoria é constante;
b) Custo para se fazer um pedido do item é constante e independe da
quantidade comprada;
c) Custo unitário de manutenção do item em estoque é constante.

Considerando as hipóteses apresentadas o LEC será definido como sendo a
quantidade que torna o Custo Total (CT) mínimo para compra de um determinado
produto em um intervalo de tempo.
Moreira (1999) define o cálculo do CT em função das seguintes grandezas:
a) D – demanda de mercadoria (em unidades, kg, etc.);
b) Cp – custo do pedido;
c) Cm – custo unitário de manutenção;
d) QMED – estoque médio de mercadoria;
e) Qc – quantidade comprada de cada vez.
Assim o CT fica definido como sendo:
CT = (custo de pedir) + (custo de manter)

(7)

O custo de pedir a mercadoria durante um intervalo de tempo é determinado
em função da Demanda (D) e também da quantidade comprada (Qc):
D
custo de pedir = Cp Qc

(8)

O custo para manter a mercadoria em estoque por um intervalo de tempo é
determinado pelo produto do custo unitário de manutenção (Cm) pelo número médio
de unidades em estoque (QMED):
custo de manter = Cm QMED

(9)

Onde QMED é definido da seguinte forma:
QMED =

Qc
2

(10)
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Assim finalmente o custo de manter é definido como:
custo de manter = Cm (

Qc
)
2

(11)

A equação que define o Custo Total – CT – é resultado da soma dos custos
de pedir e manter:
D
Qc
CT = Cp Qc + Cm (
)
2

(12)

Devido às hipóteses apresentadas anteriormente, cálculo do CT é
determinado em função de uma série de constantes. A única parcela variável da
equação está presente nos valores de quantidades compradas (Qc). Conforme o
valor de Qc aumenta, a primeira parcela da equação (7) (custo de pedir) diminui, ao
passo que ao mesmo tempo a segunda parcela da equação (custo de manter)
aumenta.
O gráfico 17 mostra o comportamento dos custos de pedir e de manter em
função das Quantidades compradas (Qc). Graficamente também é possível observar
que a soma dessas duas parcelas compõe o CT em estoque.

Gráfico 17 – Custos Associados aos Estoques
Fonte: Moreira (1999)

A parcela correspondente ao custo de pedir (Cp D/Qc) é representada por
uma curva decrescente e assintótica a ambos os eixos. À medida que Qc decresce,
os custos dos pedidos tendem ao infinito; e inversamente, enquanto Qc aumenta, os
custos tendem a zero. Logicamente, essa interpretação está baseada nos conceitos
teóricos derivados da análise das equações e das curvas representadas no gráfico
17. E na prática devemos considerar alguns limites, tendo em vista que sempre
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deveremos ter pelo menos uma unidade de mercadoria de cada vez, dessa maneira
o número de unidade de mercadoria se igualaria a demanda.
O custo para manter o estoque (Cm Qc/2) é representado por uma linha reta
que se inicia pela origem.
O Lote Econômico de Compra (LEC) – é indicado no gráfico 17 por meio do
ponto na curva do Custo Total – CT – onde é atingido o seu valor mínimo. Esse ponto
representa a quantidade de compra correspondente a esse mínimo e por definição
também indica o valor do LEC.
A equação para o cálculo do LEC é conseguida por meio da derivada da
equação (7) – CT – em função de Qc e em seguida igualando o seu resultado a zero.

D
Qc
CT = Cp Qc + Cm (
)
2

(13)

A equação (7) é do tipo CT = a x-1 + a’ x, onde:
a = Cp D (constante)
x = Qc
a’ = Cm/2 (constante)
Portanto dCT/dQc = dCT/dx = -a x-2 + a’ ou então
dCT/dQc = - Cp D Qc-2 + Cm/2 = = - Cp D/Qc2 + Cm/2
No ponto de mínimo:
Qc = LEC e dCT/dQc = 0; logo:
- Cp D/LEC2 + Cm/2 = 0 ou Cm/2 = Cp D/LEC2; por fim:
LEC =

2CpD
Cm

(14)

Tratando-se de produtos fabricados internamente, o conceito de Lote
Econômico de Compra ( LEC) – pode ser adaptado de forma análoga ao
apresentado até o momento. Sendo sua aplicação possível considerando que o
produto será fabricado em lotes e serão utilizadas máquinas que também servirão
para a fabricação de outros produtos. Dessa forma, o termo para produtos
fabricados internamente passa a ser definido como Lote Econômico de Fabricação
(LEF), (MOREIRA, 1999).
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De acordo com Moreira (1999), a grande diferença no cálculo do custo total
do estoque de um produto comprado para um produto fabricado internamente, está
na inexistência do custo do pedido (Cp). Que no caso em questão é substituído pelo
de custo de preparação as máquinas (Cprep).
D
Custo de preparar = Cprep Qf , onde:
a) Cprep = Custo de preparação da máquina;
b) D = Demanda de um determinado período;
c) Qf = Quantidade Fabricada;
D
d) Qf = n° rodadas de produção.

Assim, o Custo Total do Estoque de produtos fabricados internamente é
dado por:

D
Qf
)
CT = Cprep Qf + Cm (
2

(15)

De forma análoga ao definido para o cálculo do LEC, o LEF fica definido por:

LEF =

2CprepD
Cm

(16)

As tabelas 18, 19, 20 e 21 e também os gráficos 18, 19, 20, 21 e 22 ilustram
em detalhes os valores dos custos totais dos estoques de produtos em processo e
de matéria prima calculados com base no método definido por Moreira (1999).
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Tabela 18 – Custos totais dos estoques de tubos de aço
(Antes e Depois das Intervenções)
Unidade

Fórmula

Antes

Depois

Custo do
pedido

R$

Cp

2.529,60

1.574,76

Custo
unitário de
manutenção

R$

Cm

6,32

3,94

Quantidade
Comprada

kg

Qc

4.000,00

3.000,00

Demanda
mensal

pçs

D

21.080,00

13.123,00

Custo de
Pedir

R$

Cp D/Qc

13.330,99

6.888,53

Custo de
Manter

R$

Cm Qc/2

12.648,00

5.905,35

R$

(Cp D/Qc) + (Cm Qc/2)

25.978,99

12.793,88

kg

(2Cp D/ Cm)^0,5

4.106,58

3.240,12

R$

[(Cp D/Qc) + (Cm Qc/2)]/D

1,23

0,97

ganho em R$
0,26

ganho %
20,89%

Custo Total
do Estoque
LEC
Custo Total
do Estoque /
Unidade
Fabricada

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 18 – Custo Total do Estoque de Tubos de Aço – Antes das Intervenções.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 19 – Custo Total do Estoque de Tubos de Aço – Depois das Intervenções
Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 19 – Custos totais dos estoques em processo (Antes das Intervenções)
Ante s
Cus to de
pre paração
Cus to unitário
de
m anutenção
Quantidade
Fabricada
De manda
me ns al
Cus to de
Preparar
Cus to de
Mante r
Custo Total
do Estoque

Unidade

Fórm ula

Cortar

Rebar/Esca

Dobrar

Flangear

Identificar

Olear

Embalar

R$

Cprep

12,30

3,42

33,25

24,92

19,27

3,25

3,25

R$

Cm

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

pçs

Qf

1.210,00

990,00

1.320,00

680,00

1.240,00

740,00

1.000,00

pçs

D

21.080,00

21.080,00

R$

Cprep D/Qf

214,28

72,75

530,99

772,42

327,53

92,58

68,51

R$

Cm Qf/2

907,50

742,50

990,00

510,00

930,00

555,00

750,00

1.121,78

815,25

1.520,99

1.282,42

1.257,53

647,58

818,51

587,97

309,89

966,72

836,85

735,88

302,24

302,24

0,05

0,04

0,07

0,06

0,06

0,03

0,04

R$

LEC

kg

Cus to Total
do Es toque /
Unidade
Fabricada

R$

(Cprep D/Qf) +
(Cm Qf/2)
(2Cprep D/
Cm)^0,5
[(Cpr ep D/Qf) +
(Cm Qf/2)]/D

Fonte: Elaborado pelo autor

21.080,00 21.080,00

21.080,00

21.080,00 21.080,00

Total
0,35
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Tabela 20 – Custos totais dos estoques em processo (Depois das Intervenções)
Depois
Unidade

Fórmula

Cortar /
Rebarbar/
Escarear

Dobrar /
Flangear

Custo de
preparação

R$

Cprep

12,30

Custo unitário
de manutenção

R$

Cm

Quantidade
Fabricada

pçs

Qf

Demanda
mensal

pçs

D

R$

Cprep D/Qf

260,34

1.148,26

505,67

85,30

R$

Cm Qf/2

232,50

285,00

187,50

375,00

R$

(Cprep D/Qf)
+ (Cm Qf/2)

492,84

1.433,26

693,17

460,30

LEC

kg

(2Cprep D/
Cm)^0,5

656,07

762,75

821,12

238,47

Total

Custo Total do
Estoque /
Unidade
Fabricada

R$

[(Cprep
D/Qf) + (Cm
Qf/2)]/D

0,04

0,11

0,05

0,04

0,23

Custo de
Preparar
Custo de
Manter
Custo Total do
Estoque

Identificar
/ Olear

Embalar

33,25

19,27

3,25

0,75

1,50

0,75

1,50

620,00

380,00

500,00

500,00

13.123,00 13.123,00 13.123,00 13.123,00

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 21 – Comparativo dos Custos Totais dos Estoques
Estoque de Tubos de Aço
Antes das Depois das
Intervenções Intervenções
Unidade
Custo Total do Estoque /
Unidade Fabricada

Estoque de Produtos em Processo
Antes das
Depois das
Intervenções Intervenções

Ganho

Total de Estoques
Antes das Depois das
Intervenções Intervenções

Ganho

Ganho

R$

R$

R$

%

R$

R$

R$

%

R$

R$

R$

%

1,23

0,97

0,26

21%

0,35

0,23

0,12

34%

1,59

1,21

0,38

24%

Fonte: Elaborado pelo autor.

128

R$

Estoque de Tubos de Aço
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Antes das
Intervenções

Depois das
Intervenções

Gráfico 20 – Custo Total do Estoque de Tubos de Aço
Fonte: Elaborado pelo autor

R$

Estoque de Produtos em Processo
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Antes das
Intervenções

Depois das
Intervenções

Gráfico 21– Custo Total dos Estoques de Produtos em Processo
Fonte: Elaborado pelo autor
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R$

Total de Estoques
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Antes das
Intervenções

Depois das
Intervenções

Gráfico 22 – Custo Total dos Estoques
Fonte: Elaborado pelo autor

