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RESUMO

A gestão é, indubitavelmente, um elemento fundamental para o sucesso dos
processos industriais, e o gerenciamento de estoque merece um foco especial,
por sua grande representação e influência nos custos operacionais. O controle
apurado dos inventários é considerado uma das práticas de maior relevância
dos últimos tempos, e a utilização do Kanban, como ferramenta de controle e
identificação dos estoques é uma das alternativas.
Este estudo pretende abordar a aplicação do Kanban em uma empresa
brasileira do segmento têxtil, tratando desde a organização física dos estoques,
endereçamento das prateleiras e boxes, passando pela eliminação de estoques
obsoletos ou inoperantes através de programas de 5S, até a introdução de
alguns conceitos de Lean Manufacture.
Assim, resultados consideráveis foram obtidos, desde a parametrização dos
estoques, que culminou na redução do custo de estocagem e de
movimentação. O equilíbrio gerado pelo balanceamento dos estoques
intermediários potencializou ganho de eficiência à linha de produção. E a
redução dos níveis de estoque eliminou a obsolescência e melhorou os índices
de qualidade do produto final. Por consequência da melhor eficiência produtiva
e da qualidade, se obteve melhor atendimento ao cliente final.

Palavras chave: Controle de Estoque, Otimização, Redução de Custos e
Gestão de Processos.

ABSTRACT

The use of Kanban tool applied to inventory management of textile
industry
The management is undoubtedly a key element for the success of industrial
processes, and inventory management needs special focus for its wide
representation and influence in operating costs. The accurate control of
inventories is considered one of the most important practices of recent times,
and the use of Kanban, as a control tool and identification of stocks is one of the
alternatives.
This study aims to address the implementation of Kanban in a Brazilian
company in the textile sector, dealing from the physical organization of
inventories, addressing the shelves and boxes, through the elimination of
obsolete or dead inventory through 5S programs, until the introduction of some
concepts Lean Manufacture.
Therefore, significant results were obtained from the parameterization of
inventories, which resulted in reducing the cost of storage and handling. The
balance generated by the balancing of intermediate stocks leveraged gains in
efficiency to the production line. And the reduction of inventory levels eliminated
obsolescence and improved quality scores of the final product. Consequently
the best production efficiency and quality, we got better service to Sueco
customer.

Keywords: Inventory Control, Optimization, Cost Reduction and Process
Management
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1 INTRODUÇÃO

Algumas características são comuns a qualquer processo industrial,
independentemente da atividade fabril. Buscar controlar seus estoques de
matéria prima, de insumos, de produtos em beneficiamento e de produtos
acabados é questão primordial para se manter competitivo. Com efeito, devese ter preocupação constante com o controle apurado do custo operacional,
com a organização e administração dos níveis de estoques.
A gestão que é baseada na qualidade e nas estratégias produtivas, bem
como em ações de prevenção e melhoria contínua podem auxiliar as empresas
a garantir a competitividade desejada. Slack et al. (2002), relatam a importância
da constante preocupação com a redução do desperdício, o controle apurado
dos custos e a adoção de práticas capazes de elucidar os conceitos de gestão
para o sucesso da empresa.
A indústria nacional vem sofrendo diversas transformações nas últimas
décadas, sobretudo em decorrência da globalização e da abertura dos
mercados ocorrida na década de 90, que ocasionaram grandes mudanças no
cenário de atuação e nichos de mercado. E neste cenário de acentuadas
mutações, tornou-se imprescindível buscar metodologias, alternativas e
estratégias que proporcionem agilidade e garantam eficácia ao processo,
reduzam os custos de operação e, sobretudo gerem vantagem competitiva.
Com toda a instabilidade e incertezas existentes no cenário industrial
nacional, torna-se ainda maior a necessidade de se buscar ferramentas que
sejam capazes de mitigar a adequação dos custos de estoque. A
sustentabilidade financeira e a competitividade serão potencializadas pela
efetividade das ações que cominarão em maior controle dos processos.
Controlar efetivamente todo o inventário, de forma cíclica e constante e,
de tornar visível a todos no dia a dia, possibilitará a imediata identificação dos
desvios impactantes ao fluxo da produção.
O Kanban surge como ferramenta de gestão de estoques capaz de
contextualizar visualmente os níveis de estoques. Atualmente algumas
variações desta metodologia apresentam não somente o controle por placas,
mas também por áreas demarcadas, caixas ou boxes onde são alocadas as
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peças, enfim o objetivo é buscar a melhor maneira para se identificar rápida e
visualmente os níveis de estoque.

1.1 Objetivo
Esta pesquisa terá como objetivo estudar e relatar a aplicação da
ferramenta Kanban em uma das unidades fabris das Indústrias Têxteis Sueco
Ltda, um grupo de empresas do segmento têxtil que tem foco na produção e
beneficiamento de malhas, unidade fabril de Guarulhos/SP.
Será abrangido todo o processo produtivo, desde a chegada da matéria
prima, passando pelas etapas de produção e beneficiamento até a expedição
do produto final.
O foco central será na gestão de estoques, onde serão necessárias
algumas mudanças comportamentais para se chegar a um cenário adequado
ao início da operação do Kanban. Será necessário quebrar alguns paradigmas,
tais como a necessidade de se manter altos volumes em estoques
intermediários, em detrimento da necessidade de se implantar o controle e o
balanceamento destes estoques, de acordo com o número de cartões Kanban
que será projetado.
Com efeito, buscar-se-á reduzir o tempo de parada de máquina por falta
de mercadoria a ser processada. E sabendo-se que este desbalanceamento
originário da oscilação dos volumes nos estoque intermediários a serem
beneficiados.

1.2 Justificativa

O presente trabalho justifica-se pela intrínseca necessidade de se
alcançar melhor gestão de seus estoques e processos e da necessidade de se
alcançar maior assertividade e qualidade de atendimento e de serviço.
Considerados os aspectos de atendimento às demandas e da gestão de
processos e manutenção de estoques, pretende-se alcançar melhores níveis
de satisfação. Estes aspectos se tornam vitais à competitividade e à melhoria
de resultados em velocidade de atendimento a pedidos, o que hoje é
considerado um diferencial do mercado.
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Deste modo, a pesquisa da aplicação da ferramenta Kanban, como
contribuição para a gestão dos estoques tornar-se-á convergente à
implementação de boas práticas de gestão dos processos industriais, que
culminarão na contribuição de melhores resultados em toda a cadeia produtiva.
A adaptação das técnicas da ferramenta Kanban à realidade dos
processos da Sueco é necessária, dadas as diferenças comportamentais e de
ambiente. Mas quando estudadas e adaptadas à realidade nacional, pode ser
considerada bastante eficaz no processo de gestão, sobretudo quando
integradas aos interesses macros do processo, e alinhadas às necessidades
da empresa. Sendo os principais pilares da ferramenta, a utilização de práticas
do Just in Time (JIT) e os preceitos da Produção Enxuta, que também em
muitas vezes não são possíveis de plena aplicação, dado nosso panorama
logístico e cenário de infraestrutura nacional.
O pesquisador iniciou sua trajetória profissional na referida empresa logo
no início do ano de 2011, e logo percebeu o fato do desbalanceamento da
produção e do estoque. E tendo o mesmo ingressado no mestrado ao início de
2013, já havia identificado o problema do desbalanceamento do estoque e da
linha de produção, e a necessidade de tratativa.
Assim, a ferramenta Kanban, justificar-se-á também pela proposta de
balancear a linha de produção, no intuito de se gerar um equilíbrio tênue, capaz
de potencializar a continuidade dos processos através dos “alertas” gerados
pelos pontos de pedido.
O Kanban foi inspirado pelo sistema de supermercados, que tem várias
características particulares que também são evidentes ao sistema de
identificação visual:
Os consumidores escolhem diretamente sua mercadoria e
compram as suas favoritas;
O trabalho dos funcionários é menor, pois o próprio consumidor
leva as compras até às caixas registradoras;
Ao invés de utilizar o sistema de abastecimento estimado, o
estabelecimento repõe somente o que foi vendido, reduzindo
desta forma os estoques; (SHINGO, 1996, p. 223).

É plenamente justificável que a reposição apenas dos itens faltantes é o
que mais se deseja, para alcançar o objetivo desta pesquisa o foco será a
redução dos estoques, e consequentemente dos custos. A proposta principal
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será trabalhar com a ferramenta que seja capaz de identificar visualmente a
necessidade de ressuprimento no momento certo e, sobretudo somente na
quantidade que será necessária para a garantia da continuidade dos
processos. Assim, a identificação (placas) será determinante de seu grau de
importância e/ou urgência para o processo. Para a tomada de decisão, deverá
ser analisada pelas áreas envolvidas, já que as caixas registradoras para o
caso do Kanban será o espaço delimitado para a alocação daquele estoque de
peças, em stand by para o processo seguinte.
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2 METODOLOGIA

A pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico,
que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer
campo do conhecimento (LAKATOS; MARCONI, 2005).
Buscar-se-á

dessa

forma,

na

pesquisa

um

caminho

para

o

conhecimento, e isso irá requerer um procedimento formal, métodos e
tratamento científico. Se tratado com viés quantitativo, será preciso traduzir em
números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las.
Bryman (1989) expõe que as principais preocupações da abordagem
quantitativa são a mensurabilidade, a generalização e a replicabilidade. Já com
relação à abordagem qualitativa, (GHAURI; GRONHAUG, 1995) enfatizam que
esta é adequada para a realização de estudos de assuntos complexos como o
comportamento organizacional, permitindo a obtenção de detalhes pelo
pesquisador. Segundo Moreira (2001), estas duas abordagens estão
amplamente difundidas na área organizacional.
Nesta pesquisa, o foco da metodologia a ser utilizada tratará da
aplicação da ferramenta Kanban ao modelo de gestão de estoques da empresa
visando estudar os aspectos, impactos e resultados que a ferramenta trará
após sua implantação, como sistema de gestão de estoques consolidado.
Para Bryman (1989) as pesquisas se dividem na área organizacional em
quatro métodos principais:
1) Pesquisa experimental: por meio do controle sistemático das
variáveis, o pesquisador examina suas relações de causalidade;
2) Pesquisa de avaliação (ou survey): o pesquisador utiliza geralmente
questionários e ou entrevistas, coletando dados quantificáveis;
3) Estudo de caso: estudo das características das unidades de análise,
de forma a testar teorias ou confirmar resultados;
4) Pesquisa-ação:

o

pesquisador,

neste

caso,

desenvolvimento da solução do problema pesquisado.

colabora

no
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2.1

A Pesquisa-ação:

A metodologia de estudo utilizada neste trabalho será a pesquisa-ação,
pois o pesquisador amparado por seu orientador e por revisão bibliográfica
colabora no desenvolvimento da solução de um problema real da indústria,
contexto no qual está inserido, para a apresentação de resultados, onde
concomitantemente com a ação, deseja-se construir conhecimento científico e
acadêmico aplicado.
Uma das mais claras e importantes definições para a pesquisa-ação é,
a identificação de estratégias de ação planejada que são implementadas e, a
seguir, sistematicamente submetidas a observação, reflexão e mudança, ou
em uma forma mais popular pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação
que utiliza técnicas de pesquisa consagradas da bibliografia estudada para
informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática (GRUNDY;
KEMMIS, 1982).
Somekh (2003) interpreta isso como significando que o prático se
“apropria pessoalmente” das teorias de outros. Através da tentativa continuada,
sistemática e empírica com forte fundamento teórico e/ou referencial
bibliográfico, se deseja aprimorar a prática. Em termos de adequação, será
necessária também uma mudança de hábitos organizacionais, pois se trata de
uma demanda coletiva que gerará discussões tanto entre o orientando e o
orientador, quanto entre o pesquisador e meio (pessoas que atuam no
processo). Inicialmente, um conjunto de ações integradas tais como análises,
organização e aplicação de práticas de suporte traçarão as primeiras
estratégias de preparação para a efetiva implantação de forma sensata e
dosada para evitar rejeições ou contestações dos envolvidos no processo.
Foi considerado como sendo de extrema importância, a inserção do
pesquisador ao meio pesquisado, aliado à perfeita integração deste com o
meio e com os envolvidos no processo. Assim, tornar-se-á possível a
construção de uma forma de gestão dos estoques, que irá culminar na melhoria
contínua do ambiente de trabalho e na otimização das tarefas realizadas.
Como ciclo da pesquisa-ação inserida no contexto deste estudo, será
discorrida a investigação de todas as ações, de uma análise dos resultados
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alcançados, da apresentação coletiva das melhorias alcançadas e das
possíveis ramificações que poderão ser criadas com outros setores interrelacionados.
Para o bom planejamento de melhorias significativamente eficazes se
devem recorrer às principais teorias e referenciais bibliográficos sólidos e
tradicionais e assim, problematizar o objeto de estudo que é de igual teor de
importância para se discorrer em resultados palpáveis. Detectado o problema,
buscar mecanismos de fomento para a solução do problema, de forma que se
engaje os envolvidos no processo.
A figura 1 a seguir trata do constante monitoramento que deve acontecer
em todas as etapas. O pesquisador precisa estar atento ao meio, registrar e
analisar dados, implementar ações e soluções e ao final avaliar a efetividade
dos resultados.

Figura 1 - Mapeamento das etapas da pesquisa

Fonte: Bryman (1989, p. 283)

Nesta etapa, na qual será tratada a metodologia da pesquisa, cabe
ressaltar que se deve buscar obter argumentos para a investigação do
problema para a discussão de hipóteses de solução.
Assim, esta pesquisa se propõe estudar o sistema de gestão de
estoques e dos processos industriais de uma empresa do segmento têxtil. E
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partindo

do

pressuposto

que

o

custo

dos

estoques

poderá

ser

exponencialmente alto, tendo em vista o perecimento de grande parte dos
itens, dada a velocidade dos ciclos de moda e estações, deve-se tomar ainda
mais precaução.
Também proposto por Bryman (1989) na figura 2, as etapas entre a ação
e a investigação são as propostas de planejar, agir, monitorar e avaliar os
dados aferidos a fim de gerar resultados.
Figura 2 - Ciclo básico da pesquisa-ação.

Fonte: Bryman (1989, p. 302)

Há, no entanto, situações em que se pode alegar alguma possibilidade
de generalização para os resultados da pesquisa-ação: se vários estudos em
diferentes situações levam a resultados semelhantes, isto permite maior
capacidade de generalização do que um único estudo (COHEN; MANION,
1994).

2.2

Objeto de estudo

O objeto de estudo é uma das unidades de uma indústria do segmento
têxtil, de médio porte, com aproximadamente 600 colaboradores. Sociedade
LTDA constituída por dois sócios, e o capital está dividido por quotas, onde
cada um possui uma responsabilidade limitada. Os sócios dividem as
obrigações da empresa em: Comercial/Industrial e Financeira/Administrativa.
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Localizada na cidade de Guarulhos – grande São Paulo. Seu portfólio de
produtos conta com mais de 1.200 itens Stock Keeping Unit (SKU). Sua
carteira é composta por mais de 5.500 clientes ativos, incluindo grandes
marcas do setor têxtil e de moda.
Todos os resultados serão obtidos através da ação do pesquisador no
ambiente da pesquisa. Os dados quantitativos estarão diretamente ligados aos
ganhos de eficiência e da redução dos custos de estoque.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O tema central da pesquisa é a utilização da ferramenta Kanban
aplicada à gestão de estoques. Assim, a revisão bibliográfica será utilizada
para estudar dados e fatos convergentes, e buscará as diferentes abordagens
sobre o tema a ser estudado. Concomitantemente, será revisada também
literatura de temas correlatos ao sistema Kanban, considerando todas as suas
possíveis adaptações por meio de teses, dissertações, artigos e livros.

3.1

Gestão e Estratégia da Manufatura

A estratégia da manufatura é definida por um padrão de decisões,
estruturais e infraestruturais, determinante das competências do seu sistema;
também especifica como este irá operar no sentido de alcançar os objetivos da
manufatura, obrigatoriamente consistente com os da empresa (PLATTS et al.,
2004).
A crescente pressão competitiva tem obrigado as empresas a buscarem
alternativas que propiciem tanto a redução nos prazos de atendimento quanto a
redução de custos (dentre os quais o de estocagem) em toda a cadeia
produtiva (MASON-JONES; NAYLOR; TOWILL, 2000).
A adoção de estratégias pode delinear as ações, e gerar gestão dos
processos de forma mais assertiva para que se possa com grande chance se
desdobrar em resultados altamente positivos para a empresa. A este propósito,
Tubino (2000), escreveu, uma vez que a empresa tenha definido suas
prioridades competitivas, esta deve tomar as decisões corretas para alcançar o
seu objetivo.
Segundo Slack et al. (2002) dentre as diferentes decisões, pode-se
relacionar como sendo:
•

Decisões estruturais são as que influenciam, sobretudo, as
atividades de projeto (escolha do processo, instalações, capacidade
e integração vertical), todas consideradas a longo prazo;

•

Decisões infraestruturais atuam sobre as forças de trabalho, as
atividades de planejamento, de controle e de melhoria da
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manufatura, considerado como táticas, pois podem ser modificadas
em um tempo relativamente curto.
Entre as políticas alternativas de suprimento da demanda encontra-se:
manutenção da capacidade; acompanhamento da demanda através do ajuste
na capacidade e mudança na demanda existente, de modo a manter a
capacidade instalada, todas estas descritas por (SLACK et al., 2002).
Deve-se sempre buscar uma visão ampla do processo, expondo
gargalos, filas, variabilidade e desperdícios. Conforme (SLACK et al., 2002) um
dos grandes objetivos a ser alcançado é a transparência sobre as atividades
em andamento e concluídas.
Conhecida a capacidade instalada, é preciso estar ciente da menor ou
maior capacidade que precisa ser alcançada. Esta capacidade será identificada
a partir de avaliações de acordo com a demanda futura, sazonalidades ou até
mesmo flutuações previstas de ciclos mais curtos, como diários ou semanais
(SLACK et al., 2002).
Nestas circunstâncias o uso da capacidade ociosa, a implantação de
novas tecnologias, a adoção de técnicas efetivas de programação e controle,
contratação de pessoal ou até mesmo a reorganização do arranjo físico são
muitas vezes implantados objetivando o aumento da capacidade (CORREA;
GIANESI; CAON, 2001).
O gerenciamento da capacidade deve ser feito de forma rígida, evitando
a

priorização

de

exceções

imprevistas

no

negócio,

e

focando

no

desenvolvimento dos itens conforme acordado na estratégia do projeto. É
recomendado que a atenção da gestão seja mais dedicada para melhorar a
capacidade e previsibilidade de entrega. Buscando a maturidade na produção é
fundamental aprender a construir códigos de alta qualidade e equilíbrio no
trabalho em andamento para cumprir suas datas de entrega (IMAI, 2005).
A busca pela qualidade está conectada com a velocidade no nível de
produção. O desempenho da equipe de desenvolvimento pode ser fortemente
beneficiada com a eliminação de retrabalhos, com isso, a equipe pode alcançar
um ritmo de produção de alto desempenho (CORREA; GIANESI; CAON, 2001).
Coordenar

as

fontes

de

demandas,

quer

sejam

demandas

independentes, pedidos de clientes, necessidades de reposição, necessidades
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de centros de distribuição e dependentes (CORREA; GIANESI, 1997). Uma
das principais vertentes que é potencial geradora de estoque é a demanda
incorreta ou mal calculada.
A determinação do esquema ótimo de renovação do estoque de certa
mercadoria é um dos aspectos que muitas vezes não dependem diretamente
de decisões internas, mas que ficam à mercê de decisões e eventos externos
para os quais muitas das vezes não se detêm o domínio (ALVARENGA;
NOVAES, 2000).
O estoque existe devido ao desequilíbrio entre a demanda e o
fornecimento (BERTAGLIA, 2003). Desta forma, uma boa gestão de estoques
busca regular o fluxo de materiais da empresa, sejam estes fluxos internos –
inter-setoriais ou externos – cliente/fornecedor, ou seja, a velocidade que é
demandada, pode ser diferente da velocidade que são adquiridos, e com isso
gerar um desbalanceamento. E a gestão de estoques tem implicação direta nos
setores operacional e financeiro das empresas e por isso merecem uma grande
atenção na sua gestão (TUBINO, 2000).
Correa, Gianesi e Caon (2001) subdividem este tempo de reposição em
três períodos: o período de análise, período de fabricação e o período de
transporte.
•

O período de análise é aquele que deriva do planejamento. É o
momento em que a necessidade é identificada, quantificada e
temporizada. Podem ser utilizados como base de cálculos os dados
históricos e/ou previsões. Será, sem dúvida, a etapa de maior
necessidade de planejamento, e uma integração entre os setores
deverá contribuir bastante na assertividade, pois dependerão dos
gestores a habilidade e conhecimentos para se traçar quantidades e
prazos exequíveis;

•

O período de fabricação é de intrinsecamente de responsabilidade
de seu fornecedor, a considerar o tempo desde a confirmação do
pedido até que o produto está disponível para a expedição ou coleta.
Afim de garantir o bom abastecimento, deve-se buscar trabalhar com
fornecedores confiáveis e que tenham boa reputação de mercado, e
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preferencialmente que lhes forneçam meios de estar sempre
monitorando seu processo também;
•

O período de transporte ou transit time é o considerado a partir da
disponibilidade de navio até que o contêiner seja atracado no porto
de destino. Deve-se provisionar também o tempo de desembaraço,
que começa a contar desde a presença de carga, registro,
parametrização de canal e liberação. Isto posto é que será recebido
e disponibilizado para utilização na sua unidade fabril.

O gerenciamento de estoques com qualidade garante um bom nível de
serviço, que é o resultado de todos os esforços logísticos da empresa no
atendimento dos pedidos dos clientes (BALLOU, 1993). Assim, deve-se ficar
preponderantemente com a incumbência direta do período de análise, cujo foco
deverá ser buscar fazer um bom planejamento, baseado em análises
históricas, quantitativas e comportamentais para se atingir a redução do tempo
de reposição. Uma boa previsão de vendas pode auxiliar em muito no processo
de planejamento e na assertividade das ações (CORREA; GIANESI; CAON,
2001).
O trade-off central geralmente se dá entre eficiência e flexibilidade: o
aumento da flexibilidade geralmente exige que a empresa eleve o seu estoque
de segurança e mantenha capacidade de reserva para atender a demanda
inesperada, ao passo que o aumento da eficiência exige que essas duas
reservas sejam reduzidas ao mínimo (TAYLOR, 2005). Como alternativa para
melhorar a assertividade das decisões tomadas no período de planejamento,
(CORREA; GIANESI; CAON, 2001) abordam a importância de se buscar uma
redução dos tempos de revisão e evitar longos períodos, pois quanto mais
extenso for o planejamento, maiores as chances de ocorrerem falhas e
desbalanceamentos em decorrência de fatores externos ao processo.
Não se deve esquecer também que para o abastecimento externo, o
período de transporte poderá exercer forte influência, sobretudo para o caso de
matéria prima importada (CORREA; GIANESI; CAON, 2001). Nestes casos os
tempos de despacho e transporte, podem incidir também atrasos nas
liberações

alfandegárias

que

ocasionariam

uma

profunda

crise

de

desabastecimento em decorrência de greves, fenômenos naturais tais como
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enchentes, fechamento de portos e/ou até mesmo a parametrização em canais
cujos tempos de liberação excedam sensivelmente o tempo considerado no
planejamento inicial.
Prazos de entrega mais curtos e menos variáveis requerem menos
inventário. Se você carregar estoque de segurança, a redução será
inversamente proporcional ao tempo reduzido (DIAS, 2005). Assim como a
redução transporte também cria uma redução adicional direta de ações de
trânsito. Um dia a menos no transporte é igual o inventário de um dia a menos
no seu pipeline (DIAS, 2005).

3.2

Revisão dos ciclos de ordem e quantidades

Ponto de pedido (PP) é a quantidade que dispara a reposição de
estoque virtual quando este alcançá-lo: a quantidade do saldo em estoque
suporta o consumo durante o tempo de reposição (DIAS, 2005).
Assim, o ponto do pedido será o resultado da soma da demanda média
no tempo de ressuprimento e o estoque de segurança. E sabendo-se que a
manutenção dos estoques tem um custo, deve-se procurar reduzir ao máximo
os níveis de estoque, sem prejudicar o andamento dos processos (SLACK et
al., 2002).
Deste modo, na figura 3, nos quanto maior o tempo de reposição e
menor a assertividade de seu fornecedor quanto aos prazos de abastecimento,
maiores deverão ser os seus níveis de estoque (SLACK et al., 2002).
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Figura 3 - Gestão de Inventários. Planejamento estratégico do Ponto de
Pedido

Fonte: Slack et al. (2002)

3.3

Melhoria Contínua (Kaizen)

Diversos são os autores que pesquisaram e discorreram os resultados
de seus trabalhos a respeito de Kaizen. Para Oishi (1995) um dos principais
estudiosos a respeito do tema, a palavra Kaizen é sinônimo de melhoria
contínua e pode ser associada aos mais diversos campos, assuntos, ideias
geradas, objetos materiais ou não. E, sobretudo, este conceito de
aplicabilidade do Kaizen é válido inclusive para as empresas.
Tubino (2000) escreveu que o Kaizen conota inovação e melhoria
contínua, e que deve ser desenvolvida ao longo do tempo. Sendo reiterado por
(MOREIRA, 2001) que se trata das mais diversas esferas de melhoria, seja da
qualidade e/ou produtividade em qualquer natureza, área ou extensão. A
preocupação inicial deverá ser com a capacidade de manutenção do patamar
de qualidade e/ou produtividade já alcançada, para em uma etapa posterior ser
implantada a conscientização da importância da melhoria contínua.
Um dos mais importantes aspectos a ser considerado em melhoria
contínua, quando se trata da gestão dos estoques e dos processos industriais
são os dados de entrada, ou seja, os controladores relevantes da demanda.
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Seja pelo histórico de vendas, pelo marketing ou vendas, cada um destes
estará influenciando a demanda por meio de preços e da atividade de
promoção e você não levar isso em conta, a fórmula de previsão não importa
(MOREIRA, 2001).
Neste sentido, a busca pela inovação é fator imprescindível, pois poderá
proporcionar melhorias significativas e intensas, e até mesmo revolucionar toda
a estrutura do processo, tornando-se uma poderosa ferramenta para empresas
que buscam se posicionar de forma vitoriosa entre as concorrentes (SLACK et
al., 2002).
A abrangência da estrutura do processo engloba toda a extensão da
empresa,

sua

estrutura

organizacional,

procedimentos

administrativos,

formulação das diretrizes e objetivos, desenvolvimento de produtos, processos
produtivos, sistemas de informação e tecnologia, e todos demais elementos
relativos às operações da empresa (OISHI, 1995).
Por meio do Kaizen a empresa pretende alcançar uma série de
melhorias, em diversos pontos de vista, como o econômico, o técnico, e o de
eficácia, dentre outros. Porém, sempre dentro de um contexto visando a
harmonia e considerações humanas, ou seja, as melhorias em produtividade
ou em lucratividade da empresa não podem ser visadas em detrimento do
melhor condicionamento dos elementos humanos envolvidos neste processo
de melhoria (OISHI, 1995).

3.3.1 Flexibilidade da mão-de-obra (polivalência)

Dentre os custos produtivos industriais, a mão-de-obra representa uma
parcela significativa. Desta forma, é necessário que as empresas utilizem de
forma eficiente seus recursos humanos e busque treiná-los para isso. Neste
sentido, (RUSSOMANO, 2000) argumenta que uma das características mais
marcantes em um sistema enxuto é a produção em pequenos lotes e com
preparação rápida, tornando uma exigência a figura do operário polivalente,
habilitado a operar com eficiência mais de uma máquina.
Para possibilitar esta polivalência de mão-de-obra, é necessário que a
empresa invista constantemente em treinamentos abrangentes para seus
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trabalhadores, pois o processo de melhoramento contínuo não somente exige
uma maior habilidade do operador, mas também um maior trabalho de
coordenação, planejamento e controle (SLACK et al., 2002).
A polivalência pode ser definida de forma sintética como prática de
trabalho nas quais os funcionários desenvolvam seus trabalhos em mais de
uma máquina, geralmente em layouts em ilhas por processo, ou em mais de
um processo, neste caso, em um layout orientado para o fluxo de produtos
(LÉXICO, 2003; OHNO, 1997). O layout celular, amplamente utilizado na
manufatura enxuta, geralmente exige que o operador esteja capacitado e
treinado para o manuseio de mais de um equipamento (OISHI, 1995).
Uma empresa que possua somente operadores especialistas dificilmente
será capaz de atingir a melhoria contínua em sua produção, visto que os
trabalhadores somente sabem trabalhar daquela maneira específica, e muito
poucos querem evoluir em conhecimento e aperfeiçoamento (SLACK et al.,
2002).
Assim, polivalência é essencial nos novos sistemas produtivos, em vista
da necessidade de flexibilidade e balanceamento dos operadores para atender
às oscilações de demanda do mercado (BENEVIDES FILHO, 1999).

3.3.2 Manutenção produtiva total (TPM – Total Productive Maintenance)

No processo de melhoria contínua, para se alcançar objetivos, devem
ser realizadas revisões das máquinas de forma programada (manutenções
preventivas ou preditivas) com a substituição de alguns componentes mesmo
sem defeito, em virtude de seu desgaste ou vida útil.
O conceito de Manutenção Produtiva Total foi desenvolvido com o
objetivo de garantir a disponibilidade do equipamento quando necessário
(RUSSOMANO, 2000).
Segundo Slack et al. (2002) com relação às decisões, pode-se relacionar
como sendo: Estruturais, que são as que influenciam, sobretudo, as atividades
de projeto a longo prazo e infraestruturais atuam sobre as forças de trabalho
em tempo relativamente curto.
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A orientação do programa de manutenções deve priorizar máquinas e
equipamentos com maior utilização e/ou com maior probabilidade de quebras
(RUSSOMANO, 2000).
Vale ainda ressaltar que a excelência da manutenção produtiva total
está em atingir a máxima eficiência do sistema produtivo, maximizando o ciclo
total de vida útil das máquinas e equipamentos, aproveitando todos os recursos
existentes e buscando perda zero. Segundo Nakajima (1989), a TPM visa
garantir a eficiência operacional e da capacidade produtiva, focando seus
esforços na busca pelo rendimento operacional das máquinas e equipamentos,
o estabelecimento de um sistema completo de manutenção para todo o período
de vida útil dos equipamentos, e também o estabelecimento de um sistema de
participação total, onde a produção e a manutenção participam de forma
integrada.

3.3.3 Integração da cadeia de fornecedores

O Kaizen busca também uma melhor maneira de organizar e gerenciar
os relacionamentos de uma empresa com seus clientes e fornecedores,
desenvolvendo produtos e operações de produção de maneira a produzir cada
vez mais e melhor (JONES; WOMACK, 1998).
Segundo Christopher (2001), as mudanças ocorrem com grande rapidez
no atual mercado competitivo, no qual é necessário que as empresas se
organizem em forma de cadeia sou redes de suprimentos, unindo-se para
conquistar ou permanecer em seus nichos de mercado de forma sustentável.
Neste sentido, o Kaizen se apresenta como uma ferramenta útil dentro da
cadeia de suprimentos, atuando de forma a especificar valor, alinhar ações que
criam valor, e gerenciar as atividades para uma administração eficaz.
Chopra e Meindl (2004) afirmam ainda que estas decisões relacionadas
à cadeia de suprimento exercem um impacto significativo sobre o sucesso ou
insucesso das empresas, pois influenciam diretamente tanto nas receitas
quanto nos custos empresariais.
A padronização das operações, de acordo com os fundamentos de
(IMAI, 2005), representa um conjunto de planos de ações, normas, diretrizes e
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procedimentos, estabelecidos pela administração para aplicação em todas as
principais operações, servindo como regras, afim de permitir que todos os
funcionários executem as tarefas com sucesso. Operações padronizadas
tratam-se do estabelecimento de procedimentos precisos da mão-de-obra em
um processo produtivo.
Outro ponto relevante a ser observado quanto à padronização das
operações é a folha de instruções de trabalho, que apresenta todas as
instruções de como fabricar o produto, de acordo com as especificações
determinadas pela engenharia. Ainda segundo o (LÉXICO, 2003), as
operações padronizadas, uma vez estabelecidas e expostas nas estações de
trabalho, passam a ser objeto de melhoria contínua, através do Kaizen.
Neste sentido, a padronização das operações pode ser considerada
como uma ferramenta útil para se estabelecer uma estratégia produtiva,
fornecendo subsídios para organizações que buscam melhorias na qualidade
se seus produtos (CHOPRA; MEINDL, 2004).
A padronização contribui para a redução do número de operações, o que
possibilita uma melhor previsibilidade dos resultados, proporcionando ganhos
em qualidade, agilidade e confiabilidade (SLACK et al., 2002).
Nos sistemas de controle de produção convencionais, existe a
manutenção de certo nível de estoque visando prevenir que produtos
defeituosos causem transtornos à linha de produção.
Como no sistema Toyota a superprodução não é permitida em nenhuma
circunstância, a ocorrência de defeitos deve ser impedida totalmente, e a forma
mais eficaz para que a inspeção tenha sucesso neste sentido, é trabalhar na
prevenção dos defeitos, e não somente em localizá-los (SHINGO, 1996).
Argumenta Shingo (1996), que para a eliminação total dos defeitos, uma
inspeção 100% deve ser adotada, visto que inspeções por amostragem,
embora fundamentadas pela estatística, não são suficientes e não garantem de
fato a qualidade do produto, ou seja, não garantem o zero defeito.
O Poka-yoke é um meio de inspeção utilizado como uma prática medida
para se atingir a inspeção 100%. A utilização do Poka-yoke é um dos métodos
recomendados pelo Sistema Toyota de Produção, visto que este dispositivo
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ajuda a atingir 100% de produtos aceitáveis, impedindo a ocorrência de
defeitos (SHINGO, 1996).
Cabe salientar que a simples implementação de dispositivos Poka-yoke
não garante zero defeitos, pois as questões relativas aos tipos de inspeções e
às formas de executá-las devem ser decididas com cuidado, caso contrário, a
eliminação absoluta de defeitos pode não ser atingida, conforme abordagem de
(SHINGO, 1996; IMAI, 2005).
Uma das ferramentas que se apresenta com boa acuracidade no sentido
de avaliar e mensurar as principais causas geradoras de defeitos, e
concomitantemente trabalhar nas possíveis soluções é o diagrama de causa e
efeito ilustrado na figura 4 a seguir.

Figura 4 - Diagrama de Causa x Efeito: Indicador da Qualidade

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 5 a seguir, descreve os principais agentes da cadeia de
fornecedores, suas relações e suas ligações. O sucesso das parcerias, a
assertividade e a confiabilidade se desdobraram em atendimento às demandas
dentro dos prazos estabelecidos.

Figura 5 - Cadeia de fornecedores das Indústrias Têxteis Sueco Ltda.
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Fonte: Elaborado pelo autor

3.4

Produção Enxuta (Lean Manufacturing)

O mundo produtivo industrial observou, no Japão, a partir da década de
1950, uma reestruturação na gestão da produção e na forma de organização
do trabalho decorrentes do desenvolvimento do Sistema Toyota de Produção
(STP) na Toyota Motor Company (MAGEE, 2008).
O pensamento enxuto, originado em meados da década de 50 e
consolidado na década de 70, tem como princípio básico a extinção de perdas
no sistema produtivo industrial (LÉXICO, 2003).
Ringwald (2013) relata que para se entender o Kanban, tem de se
perceber a sua posição dentro dos conceitos de Lean e a sua interdependência
com outros métodos ligados ao Lean.
A quebra de paradigmas (padrões, modelos), juntamente com a
necessidade de realizações de melhorias contínuas no processo industrial, fez
com que o Sistema Toyota de Produção (STP) fosse o cerne (berço) dessa
nova mentalidade de produção baseada na eliminação de desperdícios
(HENDERSON; LARCO, 1999).
A busca da obtenção dessa nova forma de produção está inserida em
objetivos e técnicas (até então não utilizadas pela manufatura tradicional), que
são: produção em pequenos lotes, redução de estoques, minimização dos
tempos de setup, foco na qualidade e não refugo de peças e componentes
dentre outras (SHINGO, 1996).
Os princípios do pensamento enxuto foram propostos como um manual
para identificar as ações necessárias para a conversão de organizações com
um sistema de produção tradicional para a produção enxuta (LÉXICO, 2003).
O ponto essencial do pensamento enxuto é o valor atribuído pelo cliente.
Na mentalidade enxuta deve-se oferecer ao cliente final um produto específico,
que atenda às suas necessidades específicas, por um preço específico e no
momento específico.
A mentalidade enxuta é uma forma de identificar valor, parametrizar e
alinhar a melhor sequência das ações que criam valor, realizam as atividades
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sem que ocorram interrupções no processo, buscando o aprimoramento
contínuo e o desenvolvimento de processos cada vez mais eficientes (LÉXICO,
2003).
De uma forma resumida, Henderson e Larco (1999) diz que o
pensamento enxuto visa fazer cada vez mais com cada vez menos – menos
mão-de-obra, menos equipamentos, menos tempo, menos movimentações,
menos espaço – conciliando estes atributos com esforços para oferecer aos
clientes exatamente o que eles desejam.
O pensamento enxuto privilegia lotes de produção menores, com vistas
a alcançar um melhor nivelamento produtivo, diminuindo o descompasso entre
a produção e a demanda, gerando maior flexibilidade e também agilidade no
atendimento às variações de mercado (LÉXICO, 2003).
Também neste sentido, (LÉXICO, 2003) define que o pensamento
enxuto deve buscar definir precisamente o valor em termos de: produtos
específicos, capacidades específicas, preços específicos e clientes específicos.
A filosofia de produção Lean Manufacturing surgiu na Toyota, no Japão,
logo após a Segunda Guerra Mundial. O seu criador foi Taiichi Ohno,
engenheiro da Toyota apoiado por diversos seguidores, nomeadamente,
Sakichi Toyoda, fundador do Grupo Toyoda em 1902; Kiichiro Toyoda e Eiji
Toyoda.
A origem no pensamento enxuto, movimento que teve seus primeiros
registros na década de 50, e que só alcançou forte consolidação na década de
70. O objetivo principal é a extinção de perdas nos processos industriais, aliado
à quebra de paradigmas e com a necessidade de realizações de melhorias
contínuas no processo industrial (SHINGO, 2007).
Segundo refere o Lean Institute Brazil, inicialmente as empresas davam
maior ênfase à área de produção, daí a designação da metodologia ser Lean
Manufacturing ou Lean Production. Tudo isso fez com que o Sistema Toyota de
Produção (STP) se tornasse a matriz dessa nova modalidade de produção
baseada na eliminação de desperdícios (SHINGO, 2007).
Hoje em dia o conceito evoluiu para Lean Enterprise ou Lean Business
System, ou seja, aplicação total da filosofia Toyota em todas as dimensões dos
negócios de uma organização. Mas se inicialmente era apenas aplicado às
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empresas industriais, a filosofia Lean Thinking rapidamente entrou em novas
áreas como os serviços, o comércio e o setor público (HENDERSON; LARCO,
1999).
A busca da obtenção dessa nova forma de produção está inserida em
objetivos e técnicas (até então não utilizadas pela manufatura tradicional), que
são: produção em pequenos lotes, redução de estoques, minimização dos
tempos de setup, foco na qualidade e não refugo de peças e componentes
dentre outras (SHINGO, 2007).
A produção enxuta visa identificar valor, parametrizar e alinhar a melhor
sequência das ações que geram resultados e realizam as atividades sem que
ocorram interrupções no processo (HENDERSON; LARCO, 1999).
A constante busca do aprimoramento contínuo e o desenvolvimento de
processos cada vez mais eficientes através de uma forma resumida. Enfim, o
pensamento enxuto pretende fazer cada vez mais com cada vez menos –
menos

mão-de-obra,

menos

equipamentos,

menos

tempo,

menos

movimentações, menos espaço – com mais eficiência, produtividade e
segurança – sem abrir mão do objetivo principal que é oferecer aos clientes
exatamente o que eles desejam e no tempo que eles desejam (SHINGO,
2007).
O pensamento enxuto naquela época, já se antecipava à uma realidade
muito presente na atualidade, ao privilegiar lotes de produção menores. Se
naquela época se pretendia alcançar um melhor nivelamento produtivo,
diminuindo o descompasso entre a produção e a demanda, gerando maior
flexibilidade e também agilidade no atendimento às variações de mercado,
atualmente, a produção em lotes cada vez menores é ainda mais presente nos
processos industriais em razão das tendências e imposições do mercado que
cada vez mais deseja produtos customizados (SHINGO, 2007).
O pensamento Lean baseado no Toyota Production System (TPS)
consiste num conjunto de conceitos e procedimentos que visam simplificar o
modo como uma organização produz valor para os seus clientes enquanto
todos os desperdícios são eliminados (SHINGO, 2007).
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Assim, Liker (2004) escreveu que o pensamento enxuto visa definir o
valor em termos de: produtos específicos, capacidades específicas, preços
específicos e clientes específicos.
Deste modo, deverá surgir a necessidade de rever os esforços, ativos e
tecnologias existentes, tornando-se foco da empresa, das equipes, dos
métodos,

dos

processos,

e

das

engenharias

de

desenvolvimento

potencializando a formação de uma estrutura voltada à produção de bens que
sejam visualizados pelo cliente como valor (LIKER, 2004).
Assim, poderá surgir a necessidade de repensar os ativos e as
tecnologias existentes, direcionando a empresa, as equipes, os métodos, os
processos, e engenharias de desenvolvimento para uma estrutura voltada à
manufatura de produtos que sejam visualizados pelo cliente como valor.
Segundo Henderson e Larco (1999); Womack, Jones e Roos (1992) a
eliminação de perdas dos processos e dos gargalos produtivos são algumas
das práticas indispensáveis para a aplicação do lean enterprise. Muito embora
o

pensamento

enxuto

seja

bastante

disseminado

nos

dias

atuais,

principalmente no segmento industrial, alguns autores ainda não chegaram a
um consenso acadêmico quanto à terminologia mais adequada para a
utilização da lean manufacturing (PICCHI, 2001; PASA, 2004; GODINHO
FILHO; FERNANDES, 2004).
Liker (2004) pressupõe princípios relacionados à lean manufacturing.
Estes têm a finalidade de serem disseminados por toda a organização com o
objetivo de introduzir novos conceitos relacionados à produção no intuito de
torná-la mais eficiente e robusta. Entretanto, a falta de conhecimento dos
princípios fundamentais do pensamento enxuto é o grande limitador de sua
implementação.
O STP teve origem no Japão e se espalhou pelo mundo de forma rápida
e

eficiente

devido

aos

resultados

apresentados

serem

de

grande

representatividade para a indústria automobilística e que, posteriormente, foi
implementado (adequado) para as empresas de manufatura industriais de uma
forma abrangente.
Para Shah e Ward (2002) o conceito de manufatura enxuta envolve uma
série de práticas gerenciais, dentre elas a filosofia JIT, o melhoramento
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contínuo

dos

processos,

sistemas

de

qualidade,

manufatura

celular,

desperdício zero dentre outros.
Ohno (1997), define a manufatura enxuta como a eliminação dos
desperdícios e dos elementos desnecessários, com a finalidade de reduzir
custos. A ideia básica é que seja produzido apenas o realmente necessário, no
momento necessário, e nas quantidades requeridas.
Em uma pesquisa apresentada por Shinohara (1988), a manufatura
enxuta é definida como a busca por uma tecnologia produtiva que utilize a
menor quantidade de recursos possível, visando a fabricação de produtos sem
defeitos, no menor tempo possível, minimizando unidades intermediárias, e
eliminando desperdícios, entendendo por desperdícios todo e qualquer
elemento que não apresente contribuição para atender qualidade, preço, ou
prazo requeridos pelo cliente.
Em suas visões, Shah e Ward (2002) definem o conceito de lean
manufacturing como sendo a otimização do gerenciamento entre uma
organização e seus clientes.
Outra definição de Godinho Filho e Fernandes (2005), trata acerca da
manufatura enxuta como sendo o modelo integrado de gestão capaz de reunir
quatro

elementos-chave

com

a

finalidade

de

alcance

dos

objetivos

organizacionais.
Segundo Favaretto (2005) para que a produção JIT seja viável são
fundamentais:
•

Nivelamento da produção (heijunka);

•

Ligar os processos ao processo anterior e posterior através de um
sistema de puxar a produção;

•

Ter um fluxo suave e contínuo de produção;

•

Estabelecer um compasso de produção igual ao compasso de
vendas, através do takt time.

3.5 Princípios da manufatura enxuta

No sentido de propor um guia confiável para nortear a adoção,
implantação e desenvolvimento da manufatura enxuta, através de uma visão
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que permita entender o todo, e não somente partes isoladas, Shah e Ward
(2002) resumem o pensamento enxuto em cinco princípios, a saber:
1) determinar precisamente o valor por produto específico;
2) identificar a cadeia de valor para cada produto;
3) fazer o valor fluir sem interrupções;
4) deixar que o cliente puxe o valor do produto;
5) buscar a perfeição.
Estes princípios são expostos como a chave para atingir um
desempenho superior, e são abordados de forma mais específica e detalhada a
seguir:

3.5.1 Princípio do valor

O valor é considerado por Jones e Womack (1998), o ponto de partida
essencial para a mentalidade enxuta. Este valor só pode ser identificado e
definido através da perspectiva do cliente final, em termos de um produto
específico, a um preço específico, e em um momento específico.
Léxico (2003) define valor como sendo o conteúdo inerente do produto
(bem e/ou serviço) na visão e julgamento do cliente, o que reflete em sua
demanda e preço de venda ao mercado. O valor pode ser agregado pelos
fabricantes através da combinação de diversas atividades, das quais algumas
produzem valor para o cliente, e outras são as necessidade para as
especificidades do sistema de manufatura. Assim, é necessário repensar a
empresa visando atender com precisão as necessidades e expectativas dos
clientes quanto ao valor (JONES; WOMACK, 1998).
Eliminar todas as atividades desnecessárias, e ao mesmo tempo
preservar, melhorar e acrescentar atividades que agregam valor para o cliente
é o grande objetivo da manufatura enxuta. Especificar o valor com precisão é o
primeiro – e essencial – passo da mentalidade enxuta (TAYLOR, 2005).
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3.5.2 Princípio do fluxo de valor

Segundo Pyzdek e Keller (2011) o segredo do fluxo de valor são os
requisitos do cliente. Neste segundo princípio, Jones e Womack (1998)
argumentam que para se obter uma empresa enxuta, é necessário que se
desenvolva um mecanismo organizacional que reúna todas as partes
envolvidas de forma contínua, visando a criação de um canal para a cadeia de
valor visualizando um todo, eliminando totalmente os desperdícios. Isto exige
uma nova forma de pensar sobre as relações, comportamentos e transparência
entre as empresas, em todas as atividades realizadas ao longo do fluxo de
valor, para que se crie uma atitude de confiança onde cada participante da
cadeia possa verificar se as outras empresas estão alinhadas de acordo com
os princípios especificados.
Taylor (2005) definiu que a partir da sequência das atividades, desde o
início do projeto do produto, passando pela transformação física de materiais,
gestão da informação, até o produto chegar ao cliente no momento, quantidade
e qualidade certa, deve-se identificar e analisar toda a cadeia de valor para
cada produto ou família de produtos.
Além de todos os dados de cada operação de transformação necessária,
bem como o fluxo de informações inerente ao processo.
O mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta que possibilita
representar visualmente todas as etapas envolvidas nos fluxos, tanto de
materiais como de informações, à medida que o produto tem sua sequência no
fluxo de valor, contribuindo para uma melhor compreensão da agregação de
valor, desde o fornecedor até o consumidor (ROTHER; SHOOK, 2003).
No mapeamento do fluxo de valor, a redefinição do trabalho de funções
e departamentos geralmente é necessária para que estas possam realmente
contribuir ativa e positivamente para a criação de valor. O fluxo deve ocorrer
sem interrupções (LIKER, 2004).
Em um primeiro momento, a conversão do que antes eram
departamentos e lotes para equipes de produção e fluxo, proporcionam uma
significativa redução do tempo necessário entre a concepção e o lançamento,
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entre a venda e a entrega, e entre a matéria-prima e o produto final
(HENDERSON; LARCO, 1999).
Fazer com que os processos e etapas que criam valor fluam exige uma
mudança de mentalidade. O foco deve estar no produto e suas necessidades,
e não mais em máquinas e equipamentos. O pensamento enxuto propõe um
desafio à empresa: criar um fluxo produtivo contínuo em pequenos lotes,
visando atender toda a diversidade de produtos demandados pelos clientes de
maneira extremamente ágil (LIKER, 2004).

3.5.3 Princípio do sistema puxado

Em linhas gerais, a produção puxada requer que um processo não deve
iniciar a produção de um bem ou serviço sem que o cliente do processo
posterior tenha solicitado.
Um sistema de produção puxada consiste em controlar a produção entre
dois processos, e ordenar o momento e a quantidade exata a ser produzida,
tomando como base a necessidade do processo posterior (ROTHER; SHOOK,
2003).
Neste sentido, além de atender somente às reais necessidades do
cliente, a produção puxada reduz inventários e identifica possíveis problemas
de forma ágil, possibilitando ações imediatas para solucioná-los. Nas visões de
Jones e Womack (1998), um sistema enxuto deve possibilitar a fabricação de
qualquer produto que esteja produzindo atualmente em qualquer combinação,
estando capacitado para se adaptar de forma imediata às mudanças na
demanda.
É necessário permitir que o cliente (interno ou externo) “puxe” o produto
de acordo com suas necessidades. O cliente deve estar comprando o que ele
realmente quer, no momento em que ele quer, e assim identificando o valor no
produto (LIKER, 2004). Por sua vez, a empresa deve estar atenta e preparada
para atender ao mercado com agilidade.
No sistema de produção enxuta, a programação dos materiais é
realizada através de um sistema puxado, onde o ponto inicial da manufatura é
o pedido do cliente, que é encaminhado para a montagem final (MONDEN,
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1984). A partir desta demanda, a montagem final solicita os componentes para
o processo de manufatura anterior ao seu, e sucessivamente desta forma até
que se chegue ao processo inicial da cadeia produtiva. A produção puxada visa
promover cada operação do processo com os componentes corretos, nas
quantidades exatas, e no momento exato em que são necessários (SHINGO,
1996).

3.5.4 Princípio da perfeição

A partir dos passos supracitados, observamos que alcançados estes
objetivos a empresa tenha habilidades para especificar o valor com precisão.
O discernimento para identificar a cadeia de valor como um todo,
competência para fazer com que os passos para a criação de valor fluam de
forma contínua, e flexibilidade para permitir que o cliente puxe o valor da
empresa, evidencia-se claramente a necessidade da busca pela perfeição
(LIKER, 2004).
Para iniciar este processo é necessário que a empresa adote uma
política de total transparência, no sentido de possibilitar a todos (fornecedores,
distribuidores, subcontratados, funcionários, clientes e demais envolvidos) uma
visão completa, estimulando a descoberta de melhores formas de criar valor
(JONES; WOMACK, 1998).
É importante ressaltar que os quatro princípios do pensamento enxuto,
vistos anteriormente, não são processos estanques na implementação da
manufatura enxuta, e devem interagir de forma contínua, em um círculo
virtuoso, identificando e eliminando desperdícios, tornando-se uma poderosa
ferramenta na busca da melhoria contínua e da perfeição (JONES; WOMACK,
1998) argumentam que os cinco princípios da manufatura enxuta têm por
objetivo possibilitar maior flexibilidade às empresas, tornando-as capazes de
atender efetivamente às necessidades reais de seus clientes.
A figura 6 sintetiza a ideia dos quatro primeiro princípios:
1)

do valor;

2)

do fluxo de valor;

3)

do fluxo;
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4)

do sistema puxado.

Atuando em harmonia buscando completar o ciclo e alcançar o quinto
princípio, o princípio da perfeição.

Figura 5 - Princípios da Manufatura Enxuta

Fonte: Jones e Womack (1998)

3.6

Práticas, técnicas e ferramentas da manufatura enxuta

Com o intuito de otimizar o processo produtivo nas empresas, a
manufatura enxuta apresenta algumas práticas, técnicas e ferramentas
utilizadas no processo de implementação de melhorias, abordadas a seguir.
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3.6.1 Troca rápida de ferramentas (Setup)

A troca rápida de ferramentas (TRF) é considerada uma das técnicas
mais relevantes para se atingir os resultados esperados na manufatura enxuta.
Partindo da visão de Shingo (1996), o primeiro passo para a inovação da
produção é a TRF, envolvendo mudanças não somente nos métodos
usualmente utilizados pelas empresas, mas principalmente em sua filosofia.
A

troca

rápida

de

ferramentas

consiste

em

um

conjunto

de

procedimentos e métodos para a execução das operações de setup da forma
mais rápida e eficiente possível. Moura e Banzato (1994) define que setup é o
conjunto de atividades necessárias desde o momento em que se tenha
completado a última peça, de um lote anterior, até o momento em que se tenha
feito a primeira peça de um lote posterior.
O single-minute exchange of dies (SMED), sinônimo de setup, sugere
como meta que a troca de ferramentas deve ser reduzida a um dígito, ou seja,
deve ser realizada em menos de dez minutos (LÉXICO, 2003).
Outro ponto importante a ser observado são as atividades auxiliares ao
setup, caracterizadas por Tubino (2000) como desnecessárias, pois são
atividades que não fazem parte do setup, e desta forma devem ser
completamente eliminadas. Shingo (1996) compartilha deste pensamento, e
acrescenta ainda que a eliminação destas atividades desnecessárias, somadas
à separação e à organização entre setups internos e externos, possibilita a
redução dos tempos tradicionais de setup em mais de 50%.
Em um contexto de racionalização do processo de setup, primeiramente
deverão ser identificadas e classificadas atividades de setup interno, setup
externo, e desnecessárias. A partir da identificação deve haver um estudo
elaborado visando transformar atividades de setup interno em atividades de
setup externo, de modo a realizar paradas nas máquinas somente em
atividades estritamente necessárias e indispensáveis. Na sequência, um
estudo com olhos críticos deve ser realizado em cada operação de setup, tanto
internos quanto externos, visualizando a melhoria e a redução de tempos, e
assim potencializando os resultados do trabalho (SHINGO, 2007; MOURA;
BANZATO, 1994; BLACK, 1998).
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Avançando nesta linha de raciocínio, Shingo (2007, p. 280) propõe a
técnica da busca e eliminação da necessidade de setup, apontando três pontos
primordiais para sua realização:
1)
Projeto do produto inteligente: através da padronização e
da redução na quantidade de componentes dos produtos;
2)
Produção focalizada: através da concentração da
produção em células ou linhas dedicadas exclusivamente a
uma família de produtos específicos;
3)
Produção em grupos: através do desenvolvimento de
ferramentas inteligentes que possam produzir no mesmo setup
diferentes itens ao mesmo tempo.

Com estes objetivos atingidos, se torna viável a minimização dos
estoques e a flexibilização da produção, possibilitando a produção em
pequenos lotes, permitindo assim ajustes de acordo com as modificações da
demanda (SHINGO, 1996).

3.7

Balanceamento da produção

Uma linha produtiva consiste em uma série de estações ou postos de
trabalho, cada qual com um intervalo de tempo uniforme chamado de tempo de
ciclo, correspondendo ao tempo entre unidades sucessivas saindo no final da
linha (LIKER, 2004). As operações realizadas em cada estação ou posto de
trabalho são compostas de uma ou mais tarefas, também conhecidas como
elementos ou unidades de trabalho. Estas tarefas são agrupamentos que não
poderão ser subdivididos em uma linha de produção sem que ocorra uma alta
penalidade em movimentos extras (DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001).
Na abordagem realizada por Rocha (2005), balancear uma linha
produtiva é ajustá-la às necessidades específicas da demanda, maximizando a
utilização dos postos ou estações de trabalho, e buscando a unificação do
tempo unitário de execução do produto. Segundo (SLACK et al., 2002), o
problema no balanceamento da linha de produção é distribuir todas as tarefas
necessárias a uma série de estações de trabalho, de tal forma que o tempo
necessário para realizar os processos em cada estação não exceda ao tempo
de ciclo. Ferreira (1998) visualiza o problema do balanceamento da linha de
produção na combinação das tarefas individuais de processamento e de
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montagem, de modo a atingir tempos totais exigidos em cada estação de
trabalho o mais aproximado possíveis. Assim, um balanceamento perfeito da
produção seria atingido através de tempos exatamente iguais em cada posto
ou estação de trabalho (LIKER, 2004). Entretanto, Davis, Aquilano e Chase
(2001) argumentam que, na prática tempos iguais dificilmente são alcançados,
geralmente resultando em um ritmo de trabalho global determinado pela
estação mais lenta de trabalho. Dentre os diversos fatores que influenciam
diretamente no balanceamento, como ergonomia, restrições de processos,
disponibilidade de ferramental, locais de armazenamento e abastecimento,
dentre outros, é o tempo o fator fundamental na realização de qualquer
balanceamento da produção (TUBINO, 2000).
As etapas necessárias para realizar o balanceamento produtivo em uma
linha, na visão de Davis, Aquilano e Chase (2001, p. 43), são as seguintes:
•
Especificar a relação sequencial entre as tarefas,
utilizando um diagrama de precedências;
•
Determinar o tempo de ciclo necessário para atender a
produção desejada;
•
Determinar o número mínimo teórico de estações de
trabalho requerido para satisfazer a restrição de tempo de ciclo;
•
Selecionar uma regra básica de alocação das tarefas às
estações de trabalho e uma regra secundária para o caso de
empate na alocação;
•
Delegar tarefas, uma por vez, à primeira estação, até que
a soma dos tempos seja igual ao tempo de ciclo, ou até que
nenhuma outra tarefa seja viável devido à restrições de tempo
ou de sequência, repetindo o processo nas estações seguintes
até que todas as tarefas sejam alocadas;
•
Avaliar a eficiência da linha.

3.8

Nivelamento da produção

O nivelamento da produção consiste em ajustar a taxa de produção ao
mesmo nível da taxa de saída, reduzindo significativamente estoques tanto de
produtos acabados como de produtos em processo, resultando na redução dos
custos produtivos (DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001).
Tubino (2000) acrescenta que nivelar a produção significa programar
para a montagem final de pequenos lotes, e que estes estejam em sincronia
com a variedade de produtos demandados pelos clientes, garantindo assim,
respostas ágeis às variações de curto prazo nas necessidades dos clientes. O
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autor argumenta ainda que todo o sistema produtivo busca nivelar sua
produção de acordo com a demanda, de forma a acionar seus recursos
produtivos apenas à medida que os clientes solicitarem produtos.
Contudo, em sistemas convencionais com produção empurrada, tornase bastante complexo estabelecer um nivelamento para um horizonte de tempo
de médio prazo durante a execução do plano mestre de produção, visto abaixa
flexibilidade (TUBINO, 2000).
Caso a previsão de demanda se confirme, não ocorrerão problemas.
Porém, alterações na demanda implicarão na criação de estoques de produtos
prontos ou intermediários, ou na impossibilidade de atender aos pedidos de
novos clientes (DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001).
Para um nivelamento da produção onde o mix e o volume sejam
constantes ao longo do tempo, Tubino (2000) sugere que lotes menores de
materiais estejam em movimento entre cada estágio produtivo, o que em
termos globais reduziria o nível de estoques em processo.
Shingo (1996) argumenta que em uma situação onde a capacidade
produtiva for maior do que a demanda possa absorver, é preferível optar pela
ociosidade da máquina à ociosidade do empregado, partindo do pressuposto
de que o maquinário possui uma vida útil economicamente remanescente, que
poderá ser aplicada no futuro. Entretanto, a força de trabalho ociosa é
irreversível, pois não há como fazer uso dela no futuro, além de que, em
processos repetitivos, o custo da mão-de-obra geralmente é muito maior que o
custo da hora/máquina.
Enquanto na mentalidade de um sistema de produção em massa existe
a preocupação em extrair a máxima produtividade dos equipamentos, na
mentalidade do Sistema Toyota de Produção o tempo de ciclo é que irá definir
como serão montados os recursos produtivos para satisfazer a produção,
produzindo apenas a quantidade necessária, possibilitando a reconfiguração
dos recursos de acordo com as flutuações de demanda (DAVIS; AQUILANO;
CHASE, 2001).
Pode-se acrescentar que conforme Tubino (2000) uma das melhores
formas de compreender a lógica e o desafio do pensamento de produção
puxada é começar com um cliente real expressando a demanda de um produto
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real, e caminhar no sentido inverso, percorrendo todas as etapas necessárias
para levar o produto ao cliente.
Paradoxalmente o processo de fluxo contínuo consiste, em um estado
ideal, que os itens são processados e alocados diretamente de um processo
anterior para o processo seguinte, uma peça de cada vez. Cada passo do
processo opera somente na peça que é necessária para o próximo passo,
pouco antes que o próximo passo necessite dela, e assim o tamanho do lote de
transferência é igual a um (TUBINO, 2000).

3.8.1 Mapeamento do fluxo de valor (value stream mapping):

Pode-se acrescentar ainda que o mapeamento do fluxo de valor é uma
ferramenta que ajuda a identificar o fluxo de materiais e informações dentro de
uma empresa (TUBINO, 2000).
Para sua elaboração, deve-se seguir o roteiro da produção de um
produto, partindo do consumidor até o fornecedor, e, criteriosamente elaborar
uma representação visual de cada processo no fluxo de materiais e
informações.
No mapeamento do fluxo de valor, não é incomum que um determinado
processo receba um detalhamento maior que outro, com um objetivo específico
na eliminação de desperdícios (DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001).
Geralmente o mapa de fluxo de valor é elaborado em uma única página,
e apresenta desde a o recebimento da ordem de serviço até a entrega do
produto final (MACDONALD; VAN AKEN; RENTES, 2000). Neste sentido, o
mapeamento do fluxo de valor se apresenta como uma importante ferramenta
dentro da filosofia lean, pois proporciona uma visão sistêmica do processo,
possibilitando uma visualização clara do fluxo, além de auxiliar na identificação
de fontes de desperdícios. Além disso, o mapeamento do fluxo de valor revela
a relação existente entre os conceitos e técnicas enxutas, o que impede que
elas sejam implementadas de forma isolada (MACDONALD; VAN AKEN;
RENTES, 2000).

48

3.8.2 O Planejamento e Controle da Produção (PCP)
A eficiência de qualquer sistema produtivo depende da forma como os
problemas administrativos são resolvidos, quer dizer do planejamento,
programação e controle do sistema (TUBINO, 2000). Sendo assim, para se
otimizar os processos

e usufruir de todos os ganhos advindos desta

otimização, é necessário que haja coordenação entre as atividades produtivas
(DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001).
Assim como no caso do conceito de sistemas de produção industrial, na
literatura existem diversos entendimentos diferentes e complementares com
relação ao PCP. Uma referência que oferece uma contribuição importante com
relação aos principais conceitos do planejamento e controle da produção é
(TUBINO, 2000).
Para controlar a produção de forma descentralizada é necessário (LAGE
JUNIOR, 2007):
•

que haja baixa variedade de itens, pois, com o aumento da
variedade de itens e, consequentemente, da complexidade do
sistema produtivo, o controle feito apenas pelos operários é
dificultado, sendo preciso uma forma de centralizar e agregar as
informações para controle eficiente das operações; - que as
operações sejam padronizadas, justamente para garantir que as
variações nos tempos de processamento sejam minimizadas e para
diminuir a complexidade do sistema produtivo;

•

que os tempos de processamento das estações produtivas sejam
estáveis, para que não haja também um aumento da complexidade
do sistema produtivo;

•

demanda estável, pois, caso contrário, o acompanhamento ou
atendimento dessa demanda não seria possível somente pela
reação do controle descentralizado, ocasionando atrasos e falta de
itens.

O papel do PCP é de fazer a conexão com os demais setores da
empresa, com os fornecedores e clientes, além naturalmente, do objetivo de
comandar o processo produtivo e os serviços correlatos entre si. (CORREA;
GIANESI, 1997), tratam também de uma característica bastante discutida do

49

PCP: a existência de fases hierarquizadas no processo decisório. Estes
últimos, acrescentam ainda que um dos papéis do PCP é garantir adequação
entre as decisões operacionais e as decisões ou necessidades estratégicas da
organização.
Sendo assim, o PCP pode ser definido como uma parte significante da
tecnologia de gerenciamento da produção, desempenhando a função de
combinar os fluxos físicos e de informações para gerenciar o sistema de
produção, relacionando-se com o ambiente externo e com o chão de fábrica.
As funções principais do PCP são estabelecer metas e medir desvios na
produção, ou seja, a essência do PCP é gerenciar desvios enquanto mantém
os objetivos consistentes com os da organização como um todo (DAVIS;
AQUILANO; CHASE, 2001).
As funções típicas de um sistema de PCP são planejamento das
necessidades de materiais, gerenciamento da demanda, planejamento da
capacidade, scheduling etc. Os propósitos chaves destas funções são reduzir
estoque em processo, minimizar os tempos de atravessamento (throughput
time) e lead times, diminuir os custos de estoques, melhorar a receptividade a
mudanças, melhorar a aderência das datas de entrega, dentre outros (DAVIS;
AQUILANO; CHASE, 2001).
Observou-se que alguns autores separam o PCP em Planejamento da
Produção (PP) e Controle da Produção (CP), como, por exemplo, (CORREA;
GIANESI; CAON, 2001) que argumentam que a necessidade de planejamento
deriva da inércia intrínseca dos processos decisórios, ou seja, do tempo que
necessariamente tem de decorrer desde que se toma determinada decisão até
que ela tome efeito.
Burbidge (1990) trata especificamente do CP, caracterizando-o como
função gerencial que planeja, direciona e controla o suprimento de materiais e
as atividades de processamento em uma empresa. É destacada ainda a
relação estreita entre as funções do CP e as funções de compra, sendo que,
em algumas indústrias, são tratadas como uma única função de gerenciamento
de materiais.
Vollmann, Berry e Whybark (1993) acrescentam que um controle de
produção efetivo pode assegurar que a companhia atinja seus objetivos. Ainda,
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o objetivo do CP é fornecer uma ligação entre o planejamento e a execução
das atividades operacionais.
Conforme Davis, Aquilano e Chase (2001) as decisões de intenção são
tomadas com bastante antecedência, visando subsidiar decisões relacionadas
com a elaboração de contratos de fornecimento, subcontratação temporária,
terceirização, política de horas extras, política de banco de horas, contratações
e demissões no médio prazo, aquisição de novos equipamentos, desativação
de equipamentos, nortear decisões e políticas de controle da produção e de
estoques, etc.
O início do PP é a gestão da demanda no médio prazo, por meio de
previsões. Essas previsões, juntamente com a gestão financeira são, portanto,
as principais entradas necessárias para a realização do planejamento
agregado da produção, que tem como objetivo criar um plano de produção em
termos de famílias de produtos de tal forma que os recursos de produção
sejam utilizados eficazmente (TUBINO, 2000).
O planejamento da capacidade de médio prazo dá subsídios às decisões
do planejamento agregado. Por fim, é feito uma desagregação deste plano
agregado. Controle da produção é a atividade gerencial responsável por
regular o fluxo de materiais por meio de informações e decisões para execução
(DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001).
Para Caron (2003 p. 52), estando diretamente ligado à produtividade, o
Planejamento e Controle da Produção (PCP) deve buscar a utilização mais
racional e mais eficiente dos recursos de produção, tais como: trabalho, capital,
matérias primas, tecnologia. Desta forma, o autor descreve:
Produtividade do trabalho - é a quantidade de produção
obtida num determinado tempo gasto (hora, dia, mês, ano);
Produtividade do capital - é a quantidade de unidades de
produção gerada por uma determinada quantidade de capital
utilizado;
Produtividade da matéria prima - é a quantidade de produto
final obtida por uma determinada quantidade de matéria prima
consumida;
Produtividade marginal - são alterações na quantidade de
mão-de-obra ou de capital ou de matérias primas, mas que
modificam significativamente a quantidade e os custos das
unidades de bens produzidos. Muitas vezes pequenas
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alterações em um e/ou vários fatores de produção simultâneos
ou não modificam significativamente a produção obtida.

Existem outras atividades que fazem parte do PCP, tais como
balanceamento de linhas de montagem, rearranjo de instalações produtivas, a
gestão estratégica do PCP e a integração com outras áreas ou funções de uma
empresa (CORREA; GIANESI, 1997).
Sendo o sistema Kanban o tema principal desta dissertação, do ponto de
vista conceitual, o entendimento aprofundado das atividades, dentro das quais
o sistema Kanban se insere, é indispensável, pois, além de proporcionar
maiores possibilidades de análise, permite a consolidação da base conceitual
desta pesquisa.

3.9

Gerenciamento visual (Kanban)

A gestão visual é uma forma de comunicação que pode ser observada
por qualquer um que trabalha em uma dada área, qualquer um que esteja de
passagem por esta área e para qualquer um onde a informação esteja visível
(MELLO, 1998).
Na abordagem realizada por Leahey (1993), um dos objetivos básicos
da gestão visual é de ter uma comunicação simples, que proporcione uma
melhor integração entre os funcionários e a empresa, direcionando produtos e
serviços para uma maior qualidade.
A principal proposta da gestão visual é a de criar ferramentas para que o
sistema produtivo possa ser entendido por todos de forma rápida. Para tanto,
trata da colocação de ferramentas, peças, atividades produtivas e indicadores
de desempenho em local de fácil visualização (AGUIAR, 2007). A comunicação
visual provê instrumentos para que as equipes tenham foco nos propósitos
comuns, fortalecendo práticas já existentes e contextualizando o ambiente em
que as equipes trabalham (LEAHEY, 1993).
A gestão visual será uma ferramenta que potencializará a ampliação da
capacidade no tratamento das informações em um sistema produtivo,
contribuindo para a redução de feed back com vistas à tomada de ações de
controle, de forma a reduzir a distância existente entre funcionários,
informações, e soluções (CORREA; GIANESI, 1997).
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Na visão de Villanova, Musetti e Rigato (2005, p. 17), “[...] a gestão
visual do trabalho melhora o desempenho, a produtividade e reduz o número
de paradas de linha, uma vez que o operador sabe, com antecedência, o que
tem que ser feito”.
Segundo Tubino (2000) o sistema Kanban foi desenvolvido na década
de 60 pelos engenheiros da Toyota Motors Cia, com objetivo de tornar simples
e rápidas as atividades de programação, controle e acompanhamento de
sistemas de produção em lotes.
Conforme as considerações de Liker (2004), o Japão foi o primeiro país
a observar e tratar com a devida importância as desvantagens e os custos
gerados pelo sistema tradicional utilizado para abastecer as linhas de
produção.
Aguiar (2007) escreveu que o executivo industrial Taiichi Ohno se
inspirou no sistema de abastecimento das prateleiras de um supermercado,
percebendo que os próprios clientes determinavam a hora de repor os
produtos, por meio de um controle visual.
Sendo assim, a companhia Toyota decidiu implantar o sistema de
abastecimento do supermercado, adaptando-o a uma linha de produção.
Na língua japonesa a palavra Kanban significa um marcador (cartão,
sinal, placa ou outro dispositivo) usado para controlar a ordem dos trabalhos
em processo sequencial (TAYLOR, 2005).
De acordo com a abordagem realizada por Slack et al. (2002, p. 486,
grifo nosso) Kanban “[...] é algumas vezes chamado de correia invisível, que
controla a transferência de material de um estágio a outro da operação”.
Martins e Laugeni (1998) afirmam que o objetivo do sistema Kanban é
apontar a necessidade de material, assegurando que tais itens sejam
produzidos e entregues a tempo de garantir a fabricação e a montagem do
processo subsequente. Para Correa e Gianesi (1997, p. 99), as principais limitações
do Just in Time (JIT) estão ligadas flexibilidade de faixa do sistema produtivo, no que
se refere à variedade de produtos oferecidos ao mercado e as variações de demanda
de curto prazo.

A grande estratégia de se trabalhar com o sistema Kanban é o conceito
de eliminar os estoques (estoque zero), onde os componentes e materiais

53

agregados ao produto chegam no momento exato de sua produção (TAYLOR,
2005).
Segundo Moura (1994, p. 28), o Kanban apresenta algumas características que
são:
a) 0 Kanban estimula a iniciativa por parte dos empregados;
b) 0 Kanban é um meio de controle de informações. Ele separa as informações
necessárias das desnecessárias, alcançando, desta forma, resultados
máximos com um mínimo de informações;
c) 0 Kanban controla o estoque. E possível fazer um controle direto do estoque
na área, visto que o Kanban sempre acompanha as peças ou os materiais;
d) 0 estoque total é controlado em termos do número de Kanbans em
circulação;
e) 0 Kanban ressalta o senso de propriedade entre os empregados. Este tipo
de motivação do grupo garante a implantação bem-sucedida do sistema de
produção Just in Time;
f)

0 Kanban simplifica os mecanismos de administração do trabalho através do
controle de informações e estoque, renovando a organização da empresa;

g) 0 controle de informações e estoque também permite a administração visual
controle do trabalho na área. Os empregados podem confirmar visualmente
o estoque de vez em quando, ao observarem o número de contenedores
com peças.

Tubino (2000, p. 194), afirma que “[...] no sistema kanban de puxar a
produção não se produz nada até que o cliente (interno ou externo) de seu
processo solicite a produção de determinado item”. O autor salienta ainda que,
à medida que o cliente de um processo necessita de materiais, ele recorre
diretamente aos Kanbans em estoque neste processo, acionando no mesmo
momento o processo para que os Kanbans dos itens consumidos sejam
repostos aos estoques.
O sistema kanban/puxado funciona melhor do que um sistema
de programação na maior parte das situações administrativas.
Mas ainda depende de pequenos estoques amortecedores
(buffers) ou armazéns de peças – e o estoque é sempre um
compromisso (AGUIAR, 2007, p. 135, grifo nosso).

Assim, a meta é eliminar os “armazéns de peças” e passar para um
verdadeiro fluxo unitário de peças sempre que possível” (LIKER, 2004).
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Tubino (2000) propõe que o sistema Kanban funciona baseado em
sinalizações para ativar a produção e movimentação dos itens pela fábrica.
Tubino (2000) ainda sugere cinco regras a serem observadas para que
os benefícios do sistema Kanban possam ser percebidos e atingir o
desempenho esperado, a saber:
a) O processo subsequente (cliente) deve retirar no processo precedente
(fornecedor)os itens de sua necessidade apenas nas quantidades e
tempo necessário;
b) O processo precedente (fornecedor) deve produzir seus itens apenas
nas
c) quantidades requisitadas pelo processo subsequente (cliente);
d) Produtos com defeito não devem ser liberados para processos
subsequentes
e) (clientes);
f) O número de Kanbans no sistema deve ser minimizado;
g) O sistema Kanban deve adaptar-se a pequenas flutuações na
demanda.

Ribeiro (1999) apresenta algumas vantagens e benefícios visíveis em
uma organização com o sistema de Kanban bem aplicado:
a) Eliminação de emissão e controle de documentos;
b) Gerenciamento operacional não burocrático;
c) Motivação da equipe de trabalho;
d) Envolvimento e comprometimento das pessoas;
e) Mão-de-obra dedicada e comprometida com o processo;
f) Valorização do empregado, que claramente visualiza-se como peça
importante para o sucesso do sistema;
g) Controle dos processos na produção;
h) Redução significativa de estoques;
i) Redução de perdas com áreas, movimentação de materiais, mão-deobra, e almoxarifado, dentre outras;
j) Aumento do capital de giro da empresa;
k) Cumprimento de programas e metas;
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l) Custo de implantação relativamente baixo;
m) Redução dos custos de fabricação.
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4 APLICAÇÃO, MÉTODOS E RESULTADOS DA PESQUISA

Nesta seção pretende-se apresentar a empresa em estudo, assim como
o seu modelo organizacional e, sobretudo, a aplicação e resultados da
pesquisa, sob a ótica dos processos industriais. Com foco em gestão de
estoque e balanceamento da linha de produção algumas das principais
premissas são:
•

Redução de volumes e custos de estoques;

•

Balanceamento das linhas de produção, sob a ótica de fluxo contínuo
puxado;

•

Redução de desperdícios e obsolescência de mercadoria em
estoque;

•

Redução de perdas de produtividade em razão de desabastecimento
e paradas de máquina;

•

Gestão Visual, com indicadores de níveis de estoque;

•

Otimização de Layout, organização e melhor aproveitamento de
espaço;

•

Maior flexibilidade de produção, com respostas rápidas;

•

Redução de lead times produtivos.

Deste modo, considerado que projeto de pesquisa compreendeu
diversas etapas a começar pelos estudos bibliográficos a respeito do tema
central Kanban e de seus correlatos temas fundamentais para o suporte da
implantação. Serão abordadas a seguir todas as situações decorrentes e em
dados momentos, serão traçados alguns paralelos de comparação, controle
estatístico e apresentação das evoluções e resultados obtidos, que poderão ser
expressos tanto de forma qualitativa quanto quantitativa.
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4.1

Planejamento da pesquisa

Esta pesquisa buscará apresentar de forma concisa as implicações,
desafios e resultados obtidos. Isto posto, em consequência da necessidade de
se ajustar os processos industriais da Sueco. Para isso, foi necessário traçar
metas que foram delineadas para cada área, de forma a se buscar o resultado
esperado, mediante as mudanças conjunturais e gerenciais que se aplicariam.
Deste modo, foram mapeadas as principais etapas do processo que,
conforme figura 7, se inicia em uma avaliação crítica do ambiente e
identificação do problema, perpassa pela aplicação da ferramenta, culmina na
implantação da metodologia e em instância final se desfecha com uma análise,
comparação e apreciação dos resultados.
Foi preciso traçar um planejamento de implantação que contemplasse e
delimitasse cada etapa de forma suficientemente clara e exequível, dentro da
proposta que segue:

Figura 6 - Organograma das principais atividades de implementação do
Kanban na Sueco

Fonte: Elaborado pelo autor

Considerando que para o sucesso de qualquer projeto um dos principais
pilares é planejamento, foi necessário então traçar um cronograma que fosse
capaz de detalhar cada etapa, e, sobretudo delimitar os prazos que cada uma
destas etapas deve ocorrer. Este cronograma tem bastante importância na
ótica da aplicação das práticas e dos tempos e movimentos do processo.
Algumas etapas são interdependentes, outras são independentes entre si, e
com isso podem ser executadas em paralelo uma com as outras, pois poderão
ser compostas no decorrer do projeto. Cabe ressaltar que, nenhumas das
etapas poderão ser dispensadas, pois mesmo que não haja interdependência,
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sempre haverá um forte vínculo para o bom andamento e sucesso final do
projeto.
Através deste gráfico de Gantt exposto na figura 8, cada etapa do
projeto foi planejada de acordo com sua alocação dentro do projeto. Sendo que
as

etapas

interdependentes

ficavam

no

aguardo

da

conclusão

dos

predecessores.

Figura 7 - Etapas do projeto de implantação do Kanban na Sueco

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2

Cenário, contexto e desafios

A indústria têxtil brasileira pode ser considerada de mercado doméstico,
podendo ser considerado de meio termo a nível mundial, isto devido a custo de
mão-de-obra, defasagem tecnológica em equipamentos e gestão, faltas de
estratégias empresariais e governamentais, a distância entre os grandes
centros consumidores, a falta de financiamentos, juros elevados e carga
tributária.
As indústrias têxteis abrangem várias atividades ou segmentos, tais como,
indústrias de fios, malharias, tecelagens, beneficiamento ou confecção. Uma
empresa têxtil pode possuir uma única atividade ou uma sequência das
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mesmas, como exemplo: uma fiação fornece os fios para a malharia ou
tecelagem, que em seguida envia os tecidos ao beneficiamento, finalizando o
fluxo na confecção. A este fluxo de processos denomina-se verticalização.
A indústria têxtil brasileira tem uma participação histórica e decisiva no
processo de desenvolvimento industrial do País. Se pararmos para pensar na
história da indústria têxtil no Brasil, e como tudo começou, obviamente temos
que pensar nos índios, pois eles já utilizavam técnicas rústicas de
entrelaçamento manual de fibras vegetais e produziam tecidos grosseiros para
várias finalidades, inclusive para vestimentas.
Tendo como referência a chegada dos portugueses em 1500, a história da
indústria têxtil no Brasil começa no período colonial, que se estende de 1500
até 1844. Nesse período era comum a adoção de políticas de estímulo ou
restrição, segundo seus interesses e acordos comerciais com outros países,
como o Alvará de D. Maria I, em 1785, que mandou fechar todas as fábricas de
tecidos (com exceção daquelas que fabricavam tecidos grosseiros destinados à
vestimenta de escravos e para enfardamento ou embalagens) para evitar que
os trabalhadores agrícolas e extrativistas minerais fossem para a indústria
manufatureira. Com isso a indústria têxtil brasileira não tinha como competir
com a inglesa. Em 1844, esboçou-se a primeira política industrial brasileira
quando as tarifas alfandegárias foram aumentadas em 30%, o que provocou
protestos de várias nações europeias, mas propiciou um estímulo à
industrialização, especialmente para o setor têxtil que foi o pioneiro desse
processo (TEXTILE INDUSTRY, 2015; UNICOTTON, 2014).
Todavia, partindo-se do princípio de que tudo teria começado com a efetiva
ocupação do território brasileiro, ocorrida em 1500, podem ser identificadas
quatro etapas importantes para a definição da evolução histórica da indústria
têxtil no país: a fase colonial, a fase de implantação, a fase da consolidação e a
fase atual.
Contudo, o processo da industrialização foi lento. Em 1864, o Brasil já
tinha uma razoável cultura de algodão, mão-de-obra abundante e um mercado
consumidor em crescimento. Assim, em 1864 estariam funcionando no Brasil
20 fábricas, com cerca de 15.000 fusos e 385 teares.
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Menos de 20 anos depois, na década de 1870, aquele total cresceria
para 44 fábricas e 60.000 fusos, gerando cerca de 5.000 empregos (BERMAN,
2000). Na década de 1880 ocorreu o primeiro surto industrial quando a
quantidade de estabelecimentos passou de 200, em 1881, para 600, em 1889.
Esse primeiro momento de crescimento industrial inaugurou o processo de
Substituição de Importações (BERMAN, 2000).
Entre 1914 e 1918 ocorreu a Primeira Guerra Mundial e, a partir dai,
vamos constatar que os períodos de crise foram favoráveis ao nosso
crescimento industrial. Isso ocorreu também em 1929 com a crise econômica
mundial e, mais tarde, em 1939 com a segunda guerra mundial, até 1945
(BERMAN, 2000).
A segunda metade dos anos 50 marca, todavia, o início da fase
industrial brasileira em processo acelerado, com ênfase para os setores mais
dinâmicos e não-tradicionais. Nessa fase, o setor têxtil, por influência sistêmica
do desenvolvimento industrial da época, também começou a passar por
grandes transformações. É assim que, a partir de 1970, incentivos fiscais e
financeiros administrados pelo CDI - Conselho de Desenvolvimento Industrial,
órgão do Ministério da Indústria e Comércio, possibilitou um movimento de
fortes investimentos em modernização e ampliação da indústria têxtil, com
vista, principalmente, ao aumento das exportações brasileiras de produtos
têxteis.
Campos e Campos (2004) apresentaram estudos completos sobre os
efeitos sentidos no setor têxtil devido à abertura comercial do país na época.
Frente às dificuldades encontradas, a reestruturação produtiva foi adotada
como um dos caminhos para a retomada da competitividade. A maioria das
empresas precisou aumentara eficiência no processo produtivo com a
introdução de inovações técnicas, melhoria dos sistemas de qualidade,
terceirização de atividades e flexibilização da produção.
Até mesmo a distribuição da produção nacional foi alterada em razão de
fatores internos, conforme a figura 9 houve ligeiro êxodo das fábricas da região
Sudeste, gerando a reconfiguração do percentual relativo a cada uma das
regiões brasileiras.
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Figura 8 - Distribuição regional da produção têxtil brasileira

Fonte: Instituto de Estudos e Marketing Industrial (2001)

Segundo Berman (2000), os efeitos da abertura comercial variaram de
acordo com o porte e atualização tecnológica de cada empresa, porém as
grandes empresas exportadoras que estavam expostas à competição
internacional,

já

desenvolviam

programas

de

redução

de

custos

e

modernização do parque fabril e gerencial e, portanto, tiveram dificuldades
menores de adaptação às novas condições de mercado. Por outro lado, as
pequenas e médias empresas, com atuação restrita ao mercado interno, foram
fortemente impactadas pela entrada de artigos importados, além de
apresentarem grandes dificuldades para ajustarem-se às novas regras de
concorrência vigentes no mercado.
A partir de 1993, porém, nossas vendas externas novamente regrediram,
agora por conta das novas e profundas transformações ocorridas na economia
e na política brasileira, tais como a abertura do mercado interno aos
fornecedores externos, iniciada em 1990, a eliminação de entraves
burocráticos às importações, a redução das tarifas aduaneiras, etc., as quais
ocasionaram o fechamento de muitas empresas e obrigaram o setor a investir
fortemente na sua modernização para reduzir custos e poder competir com os
produtos importados.
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Figura 9 - Gráfico da Evolução da balança comercial do segmento têxtil
brasileiro

Fonte: Instituto de Estudos e Marketing Industrial (2001)

A partir de 2008, a evolução fica ilustrada na figura 10, cujo gráfico
traduz em percentuais, o decréscimo acentuado das exportações na ordem dos
9,6% a.a., e considerável aumento das importações na ordem dos 27,5%.
Na atualidade, a Sueco se apresenta como uma das maiores e mais
representativas empresas no segmento de malharia nacional. Sua capacidade
produtiva mensal está adequada para 900 Toneladas, e sua carteira de clientes
absorvem com facilidade sua produção.

4.3

Apresentação da Empresa em estudo

A Indústrias Têxteis Sueco Ltda., foi fundada, em São Paulo, no ano de
1979, por Joseph Soued e seus filhos Yacha Soued e Albert Soued. Em cunho
familiar, foi instituída para a produção de tecidos e malhas de fibras naturais e
sintéticas. Em 1989 a empresa transferiu-se para a cidade de Guarulhos,
município da grande São Paulo, onde buscou espaço para a ampliação de
suas instalações e buscando então o aumento de sua capacidade produtiva
para a fabricação de malhas das mais diversas construções e diferenciação.
Ao final da década de 90, já com seu parque fabril totalmente montado,
alcançou a marca das 250 Toneladas/mês, e nesta época houve forte
movimento de exportação para o MERCOSUL.
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Os últimos investimentos decorridos na última década fizeram com que
esta produção alcançasse praticamente o triplo deste volume que era aferido
anteriormente na década de 90. Tem-se investido em tecnologia em todo o
parque fabril de modo a se alcançar grandes resultados não somente no
aspecto da quantidade, como também na melhoria e aprimoramento da
qualidade e diversidade de produtos para seus clientes.
A Sueco, nesta unidade fabril de Guarulhos, conta atualmente com um
quadro de aproximadamente 600 colaboradores e fabrica quase toda linha de
estampados e malhas diferenciadas para atender aos mais diversos públicos e
classe sociais, desde o mercado popular da “Ferinha da Madrugada do Brás”,
passando pelo Bom Retiro, principais pólos de comércio têxtil em São Paulo,
por consequência atendendo a todo o Brasil, assim como também atendendo a
grandes marcas do cenário nacional, conceituais de moda e estilo.
A empresa investe constantemente em pesquisas de moda nos
principais pólos mundiais: Paris, Milão, Londres, entre outros, buscando as
mais

atualizadas

tendências.

Lança

periodicamente

suas

coleções

acompanhando rigorosamente o calendário da moda e das estações. Além de
trabalhar com desenvolvimentos, customizações e exclusividades atendendo
aos mais diversos pedidos e requisitos de seus clientes.
A estrutura organizacional da empresa, conforme figura 11, é composta
na alta gerência, por dois sócios-diretores, e duas diretorias de base:
Comercial/Industrial e de Criação/Estilo. Ligadas ao diretor comercial/industrial,
estão as áreas foco deste trabalho: a engenharia, a produção, a logística/PCP
e administração/vendas.
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Figura 10 - Organograma macro da Sueco.

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Sueco, a partir de 2014, a implantação do Kanban gerou alteração
visual do chão de fábrica, alterou o comportamento dos colaboradores, não
apenas em função práticas, mas sobretudo do comprometimento de todos em
atuarem como agentes de transformação .
A Sueco é uma empresa preocupada com o crescimento e
sustentabilidade, e comprova isso pela atitude que teve ao apoiar a
implementação

das

mudanças

comportamentais,

administrativas

e

operacionais necessárias para implantação do Kanban na empresa. E além de
ter se aberto à mudança, atuou como agente financiador da mudança,
subsidiando as ferramentas e instrução aos seus colaboradores.

4.3.1 Processos

Dos produtos que advêm da indústria têxtil de transformação a malharia
circular é atualmente um dos processos de maior incidência e abrangência.
Sua tecnologia de transformação é basicamente o entrelaçamento dos fios, que
à linguagem e exemplificação popular seria a milenar arte do tricot, que
entrelaça os fios por meio de agulhas formando das mais diversas construções
de malhas.
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A produção de malhas, em malharia circular é, portanto uma prática pela
qual se manufatura o produto de base na cadeia têxtil.
Para se alcançar os mais variados aspectos finais de cores e desenhos,
deve-se ainda seguir por diferentes processos de tinturaria, estamparia e
beneficiamento, conforme ilustração da figura 12:

Figura 11 - Fluxograma de Processos industriais da Sueco

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.1.1 Malharia
Setor destinado à produção de tecidos de malha. Os tecidos de malha
são caracterizados pelo entrelaçar dos fios têxteis (figura 13), sendo esses
sempre no mesmo sentido, ou todos na trama (horizontal) ou todos no urdume.
O processo é realizado com a ajuda de agulhas. Conforme a figura 14 o
processo de tecimento fundamental neste caso é o tricot. O tecido de malha em
formato tubular é produzido em teares circulares. As ligações básicas são a
meia-malha (jersey), o piquet, o moletom e o rib. A máquina pode ser
monofrontura ou duplafrontura e usa cunhas chamadas excêntricas (por
analogia ao processo de cala) que movimentam as agulhas de lingueta. A
malharia circular pode ser dividida em pequeno e grande diâmetro. O principal
elemento no processo de tecelagem da malha são as agulhas e tudo gira em
torno destes componentes, os próprios teares foram concebidos com intuito de
acondicionar a agulha e de promover os movimentos mecânicos necessários
para que ela busque o fio e possa entrelaçá-lo em uma laçada formada
anteriormente, de forma rápida e precisa possível. Há muitos tipos diferentes
de agulhas para utilização em teares de malha.
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Figura 12 - Entrelaçamento de fios no processo de fabricação de malhas

Fonte: Macedo (2009)

Figura 13 - Tear de Malharia Circular (grande diâmetro).

Fonte: Sueco (2015)

4.3.1.2 Tinturaria
Tingimento é um processo químico da modificação de cor da fibra têxtil
através da aplicação de matérias coradas, através de uma solução ou
dispersão, processo que varia de artigo para artigo pois para cada tipo de fibra
têxtil existem corantes específicos. Neste processo ocorre uma modificação
físico-química do substrato de forma que a luz refletida provoque uma
percepção de cor. Os produtos que provocam estas modificações são
denominados matérias corantes. Matérias corantes são compostos orgânicos
capazes de colorir substrato têxtil ou não têxtil, de forma que a cor seja
relativamente sólida à luz e a tratamentos úmidos. Todo substrato têxtil (tecido)
sofre vários processos físicos e químicos durante o beneficiamento. A real
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necessidade desses processos tem como objetivo melhorar o aspecto,
capacidade tintorial bem como condições para um posterior acabamento nobre
a este tecido. É no setor de tinturaria que o substrato têxtil sofre todo o
processo de preparação e tingimento chamado de beneficiamento. Os artigos
têxteis devem ser cuidadosamente preparados antes de iniciar o tingimento.
Estes passam por um processo inicial chamado de preparação ou prétratamento, que tem como objetivo eliminar todas as impurezas do substrato
(tecido), tais impurezas são: as ceras, as pectinas naturais, os óleos
lubrificantes, as parafinas, as gomas etc. Estas impurezas podem ser tanto
naturais como artificiais. Neste último caso são adicionadas aos fios de tecido
quando este sofre o processo de tecimento na tecelagem. Os tecidos chegam
crus à tinturaria. São então submetidos tanto a processos químicos como
físicos dependo do tipo de fibra e tipo de produto final que se quer ter
(figura 15)
Figura 14 - Tinturaria HT (High Temperature)

Fonte: Sueco (2015)
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4.3.1.3 Estamparia
Processo de coloração apenas na face do tecido, podendo fazer uma cor
lisa ou desenhos. O primeiro processo e mais tradicional é conhecido como
Silk-screen, onde são feitos quadros com um tecido fino gravada a figura para
cada cor a ser estampada, e a aplicação é feita com o tecido junto ao lado
externo do quadro e a pasta de corante é passada do lado interno, somente o
corante que passa pela gravação atinge o tecido. O tamanho do quadro
depende do tamanho do motivo a ser estampado. Posteriormente foi
desenvolvido o processo de estamparia rotativa, que substitui os quadros com
a gravação por cilindros com gravação, a pasta de corantes é aplicada no
centro do cilindro e o tecido passa de forma contínua, dando uma maior
produção. O tamanho da figura estampada é limitada ao tamanho da
circunferência do cilindro rotativo. Para tecidos sintéticos é possível estampar
com um processo de transfer, que consiste em um papel especial com os
motivos a ser estampado ser aquecido e entrar em contato com a face do
tecido, transferindo seu desenho para o tecido (figura 16).
Figura 15 - Estamparia Rotativa (Cilindros)

Fonte: Sueco (2015)
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4.3.1.4 Acabamento

Ou beneficiamento de tecidos significa, de uma maneira geral, todos os
processos a que um tecido é submetido após o tear, e tem como finalidade
melhorar as características visuais e de toque do material têxtil, além de poder
dar algumas características específicas ao mesmo. Processos finais para
melhorar a estrutura dimensional do tecido e sua aparência, deixando-o pronto
para o uso final. Ramagem é o processo em que os tecidos são presos
somente pelas ourelas (laterais) e passam por uma estufa para secagem e/ou
termofixação, sem sofrer nenhum contato em suas faces, resultando que o
tecido saia sem variação em sua largura (figura 17). O processo de
termofixação é realizado em tecidos de fibras sintéticas (termoplásticas) para
orientação dos polímeros nas fibras, fazendo que os fios se estabilizem na
maneira em que se encontram na ligação do tecido, fixando a estrutura
dimensional do mesmo (largura, gramatura).

Figura 16 - Rama. Acabamento final de tecido.

Fonte: Sueco (2015)

A produção de malhas representa a transformação do fio em tecido
através de teares circulares compostos por pistas que distribuem agulhas que
entrelaçam os fios. Este entrelaçamento resultante das voltas dos cilindros e
movimentação das agulhas, que podem ter diversos diâmetros, e é o que
resultarão nas mais diversas construções, que é o nome técnico dado os
diversos tipos de malhas com variação de peso, aspectos físicos, etc.
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4.4 Delimitação da pesquisa

Quanto à abrangência da análise, este trabalho apresenta delimitações,
inicialmente, esta pesquisa se aplica às Indústrias Têxteis Sueco e sua unidade
de manufatura instalada na cidade de Guarulhos – Grande São Paulo, em suas
operações e formas de gestão e mais especificamente os aspectos
relacionados ao planejamento e controle da produção. Esta delimitação devese ao fato de se considerar a manufatura e relevância das operações da
organização, para o alcance dos objetivos estratégicos, táticos e operacionais
da empresa, a fim de dar suporte a um crescimento sustentável em longo
prazo.
Dentro da cadeia produtiva têxtil da Sueco, esta pesquisa abordará as
variáveis existentes no âmbito do segmento da indústria têxtil, composto pelas
atividades de: malharia, tinturaria, estamparia e acabamento. No entanto, as
propostas

e

conclusões

levantadas

nesta

dissertação

não

são

automaticamente válidas para os demais segmentos que compõem a cadeia
produtiva têxtil.
O método proposto, por concepção, nesta pesquisa, oferece como
resultado final a medição do grau de desenvolvimento, sob o enfoque de
práticas e performances, das etapas produtivas – malharia, tinturaria,
estamparia e acabamento, separadamente, sem, no entanto, apresentar um
resultado que represente a empresa como um todo, caso a mesma tenha em
sua estrutura a presença de várias etapas produtivas simultaneamente, ou
seja, nas empresas ditas verticalizadas. Tal delimitação se dá devido ao fato
que para agrupar os resultados de vários segmentos, que compõem a
organização, em um único resultado para a empresa, deve-se desenvolver uma
forma ponderada de consolidação, o que foge ao escopo deste trabalho, onde
seja considerado o peso relativo de cada uma das etapas produtivas no
desempenho da empresa como um todo. Este agrupamento, em um valor único
para toda a empresa, é especialmente importante para se proceder a prática do
benchmarking amplo, através da comparação dos resultados entre empresas.
No entanto, a prática de comparação específica, das etapas produtivas
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similares, entre as diferentes empresas é possível após a existência de um
banco de dados, com a utilização do método aqui proposto. O que caracteriza
um tipo de benchmarking focado por etapa produtiva. É necessário observar as
delimitações

deste

estudo,

quanto

à

forma

e

aos

meios

de

seu

desenvolvimento.
Destaca-se o fato de o estudo ter sido realizado em somente uma das
unidades em específico, das Indústrias Têxteis Sueco Ltda, unidade fabril,
localizada na cidade Guarulhos. Entretanto, os levantamentos utilizados neste
estudo podem ser de utilidade para demais empresas que trabalharem com
Kanban e com ramo de atividades e porte semelhantes.
Também cabe ressaltar que a realização da pesquisa deste estudo não
esgota o tema abordado, e sim, é apenas um passo inicial para o surgimento
de muitas oportunidades de pesquisas e melhorias futuras.
A oportunidade da continuidade deste estudo, verificada a aplicação das
proposições realizadas para complementar a atual aplicação do kanban em
outras empresas, possibilitaria inclusive a comparação de resultados em
cenários diferentes.

4.5

Planejamento e Controle de Produção (PCP)
Departamento

de

apoio

da

gestão

industrial

encarregado

da

coordenação e aplicação dos recursos produtivos de forma a atender, da
melhor forma possível, os planos estabelecidos em níveis estratégicos, tático e
operacional.
O objetivo principal do PCP é comandar o processo produtivo,
transformando informações de vários setores em ordens de produção e ordens
de compra - para tanto exercendo funções de planejamento e controle - de
forma a satisfazer os consumidores com produtos e serviços e os acionistas
com lucros.

72

Figura 17 - Fornecimento de informações para PCP

Fonte: Moura e Banzato (1994)

As atividades do PCP, conforme descrito na figura 18, são normalmente
desempenhadas como um afunilamento das informações, de modo a
consolidá-las em três níveis hierárquicos:
1) Nível Estratégico (longo prazo);
2) Nível Tático (médio prazo) e
3) Nível Operacional (curto prazo).
No nível estratégico, o PCP, baseado em uma estimativa de vendas,
formula o planejamento estratégico da produção e gera um plano de produção
para um período considerado de longo prazo, no qual são previstos a
quantidade e tipos de produtos que se espera vender neste horizonte de
planejamento, bem como auxilia nas decisões de natureza estratégica, como
ampliações de capacidade, alterações na linha de produtos e desenvolvimento
de novos produtos (TUBINO, 2009).
No nível tático, o PCP é responsável pelo planejamento-mestre da
produção que resulta no plano-mestre da produção (PMP) de produtos finais,
detalhados em médio prazo, período a período, a partir do plano de produção,
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com base nas previsões de venda de médio prazo ou nos pedidos em carteiras
já confirmados. É a partir deste planejamento que o PCP direcionará as etapas
de programação e execução das atividades operacionais da empresa
(montagem, fabricação e compras) (TUBINO, 2000).
O PMP especifica os itens finais que fazem parte das famílias
(especificadas anteriormente pelo plano de produção) e cabe ao PCP analisálo quanto à necessidade de recursos produtivos. A finalidade é identificar
possíveis gargalos que possam inviabilizar a execução deste plano no curto
prazo.
Por fim, é no nível operacional que se executa a programação da
produção e o seu respectivo acompanhamento pela administração de
estoques, do sequenciamento, da emissão e liberação das ordens de compras,
fabricação e montagem.
Um dos principais pilares para o sucesso da implantação do Kanban é a
interação do sistema de PCP com o meio produtivo. Assim, para se atenderas
necessidades da organização torna-se fundamental estruturação de um
sistema de PCP capaz de antever importantes decisões, uma vez que o
objetivo fundamental é o fornecimento de informações necessárias para o diaa-dia do sistema de manufatura de maneira a minimizar conflitos entre vendas,
chão de fábrica e finanças satisfazendo os clientes com produtos e os
acionistas com lucros.
Um bom PCP pratica três níveis hierárquicos de planejamento:
1) Nível Estratégico (longo prazo);
2) Nível Tático (médio prazo);
3) Nível Operacional (curto prazo).
A necessidade de atender de forma rápida e flexível à variável e sazonal
demanda do mercado, que ainda é agravada pela necessidade de lotes com
dimensão cada vez menor é um conjunto de complicadores para se prover o
bom funcionamento dos processos.
Baseando-se em uma carteira de pedidos e nos estoques atuais, a
empresa, utilizando o MRP, o PCP elabora o planejamento das necessidades
materiais, que será a base da programação para as diferentes etapas do
processo produtivo. Surgindo assim, uma programação da produção, e com
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base nas informações do sistema MRP. Daí é determinada a quantidade de
cartões de ordem de produção necessária para a fabricação dessas peças
durante sete dias (plano semanal). Assim, no início de cada período, a
quantidade de cartões poderá ser:
•

Aumentada, se houver necessidade de produzir mais peças que a
quantidade planejada no período anterior, desde que essa
quantidade não exceda a capacidade máxima daquela fase do
processo; ou

•

Diminuída, se a quantidade de peças planejadas neste novo período
for

•

Menor que o período anterior; ou

•

Mantida, se a quantidade de peças necessárias for a mesma, ou
então, se a quantidade planejada já estiver sincronizada com a
capacidade produtiva da Fábrica.

Nesta pesquisa, o horizonte de planejamento será semanal, mas em
razão de motivos de força maior, podem ser replanejados a qualquer tempo,
desde que ainda não se tenha iniciado o processo de produção de determinada
ordem ou cartão.

Figura 18 - Fluxograma de Informações para o Kanban da Sueco

Fonte: Elaborado pelo autor

75

Deve-se notar que esta estratégia fornecerá não apenas à produção um
sequenciamento mais assertivo, como também retornará ao PCP informações
mais precisas, e que retornarão em programação mais assertiva, tornando-se
um círculo virtuoso, conforme ilustrado na figura 19.
Dentro do processo produtivo, nesta nova estratégia de programação, o
quadro do Kanban, será o instrumento que regerá toda a programação da
fábrica, considerando que todos os inputs de informação serão acrescentados
a ele pelo setor de planejamento, e que o mesmo estará sincronizado com a
demanda e prazos de atendimento.
Os cartões serão colocados pelo programador de PCP no painel do
processo inicial juntamente com a ordem de produção (OP) correspondente e
serão retirados, um a um, pelo operador do processo inicial de preparação das
partidas, para que acompanhe em cada etapa do processo.
Neste

setor

de

preparação

foi

demarcado

um

tablado,

com

endereçamento de cada uma das máquinas as quais serão destinadas as
partidas. Assim, visualmente fica fácil a identificação de que quando uma das
áreas demarcadas estiver vazia e o quadro de Kanban estiver com cartão e
OP, é que o operador tem que iniciar o processo de produção.
Após retirados do quadro Kanban, os cartões permanecem afixados nas
partidas, nesta área de estocagem. Daí, quando é requisitado pelo processo de
Preparação, o cartão referente a esta partida é colocado em um posto de
acúmulo cartões, ao lado da área de estocagem. E assim são colocados, um a
um, de baixo para cima, formando uma fila vertical de cartões. Quando essa fila
atinge uma demarcação vermelha, todos os cartões abaixo desta demarcação
são levados de volta ao quadro de cartões, e o ciclo se repete novamente.
Fluxo direto ou fluxo reverso, observado na figura 20.
Deste modo, o esquema tático de funcionamento e alimentação do
painel de Kanban funciona da seguinte maneira:
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Figura 19 - Fluxograma dos processos Sueco com Kanban

Fonte: Elaborado pelo autor

Deste modo, pretende-se que:
a) Esta adaptação puxe a produção;
b) O controle seja descentralizado;
c) Haja limitação do nível máximo de estoque durante cada período
produtivo, embora essa quantidade máxima possa variar de período
a período; e
d) O sistema usa apenas um tipo de sinalizador (de ordem de
produção);

4.6 Resultados e Indicadores

Indicadores são fundamentais para se analisar a aplicabilidade, eficácia
e resultados de quaisquer projetos. Será através deles que se conseguirá
apresentar numericamente os resultados e prerrogativas correspondentes.
Através das análises é que será guiada a organização para a utilização mais
eficaz de seus recursos.

77

4.6.1 Redução dos Estoques
Uma das primeiras tratativas que abordamos rumo à melhoria de
resultados dos processos industriais é a gestão do inventário. Níveis
adequados de estoque têm impacto direto nos custos, na eficiência e nos
resultados financeiros da empresa.
Os níveis devem ser adequados para atender a uma demanda futura.
Deve-se focar na melhoria dos sistemas de gestão de estoques, de previsão de
demanda e na avaliação da qualidade dos mesmos, objetivando:
a) menos espaço requerido para armazenagem, e por consequência
melhor organização;
b) menos movimentação, redução de avarias, e ainda menor gastos
com pessoal;
c) menos obsolescência, giro mais rápido;
d) e sobretudo, menos custo.

4.6.1.1 Redução do Lead Time de Fornecedores
Trabalhar junto aos principais fornecedores de matéria prima e insumos,
rumo à redução de lead times de entrega tem grande e direto impacto nos
níveis de estoque. Longos lead times de 40, 50 e até 60 dias foram
renegociados junto aos fornecedores. Considerada a média de 50 dias para o
recebimento de pedido, os níveis de estoques na fábrica se mantinham muito
acima do esperado e, sobretudo do idealizado por este trabalho.
Dada a drástica redução de lead time de fornecedores, expressa na
figura 21, na ordem de 40%, foi possível organizar os estoques de matéria
prima e insumo.
Interpeladas pelo departamento de compras em conjunto com a
Gerência de Logística, as negociações de redução de lead time de entrega
transcorreram durante toda a vigência da pesquisa, e os dados históricos
seguem:
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Figura 20 - Tabela da Redução de Lead Time de Fornecedores

Fonte: Elaborado pelo autor

4.6.2 Aplicação de Metodologias para a Organização do Estoque
Além da redução dos níveis de estoque, tornou-se necessário também
organizar, limpar, endereçar e tratar todo o inventário. A aplicação do Programa
5S ajudou a combater a desorganização e condições inseguras, a organizar os
materiais de maior giro e que precisam estar mais rapidamente à disposição.
Os cinco sensos (5S), podem ser considerados como a porta de entrada de
uma eficaz implementação do Kanban. Sendo uma “ferramenta básica” da
Qualidade Total que mobiliza esforços em prol da melhoria constante dos
locais de trabalho através da utilização, da ordenação, da limpeza, da
padronização e da disciplina.
1) Seiri: consiste na seleção de materiais desnecessário e que devem
ser descartado após criteriosa avaliação de sua utilização;
2) Seiton: processo para ordenação, arrumação e organização da área
estudada, com identificação dos locais certos para cada material
utilizado;
3) Seiso:

consiste

em

estabelecer

cronograma

de

limpeza

e

manutenção do ambiente;
4) Seiketsu: Definição e padronização dos processos de trabalho,
abordando a qualidade de vida do usuário do processo;
5) Shitsuke: é a preparação para o auto-gerenciamento, auto disciplina
para manutenção da ordem.
Estabelecer condições favoráveis e ambiente de trabalho, que
proporcionasse ao colaborador motivação de mantê-lo organizado e limpo era
uma das principais premissas, para tanto, tornou-se necessário criar
procedimentos para padronizar métodos de controle visual, em coisas simples,
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como por exemplo: avisos de perigo, instruções de uso e procedimento
operacional (Fotografia 1).

Fotografia 1 - Antes x Depois do Almoxarifado de Consumíveis

Fonte: do autor

Estabelecer a disciplina foi fundamental, sobretudo verificar se as atuais
regras estão sendo cumpridas pelos clientes internos do almoxarifado e caso
contrário, propor soluções; elaborar um manual de manutenção para uso dos
colaboradores.
Efetuar balanços rotativos periódicos se converteu em uma prática
cotidiana.

A

utilização

da

curva

ABC

ajudou

a

definir

formas

de

armazenamento de materiais e propor mudanças no arranjo físico.

4.6.3 Mão-de-obra

É notório que este é um dos principais aspectos a se trabalhar, pois com
mão-de-obra bem instruída e treinada, serão alcançados resultados mais
sólidos e estáveis. Deve-se despender algumas horas de treinamento ao
efetivo que irá interagir com o painel de Kanban, afim de que o manuseio
incorreto não venha a impactar no resultado final. Sobretudo supervisores,
líderes e multiplicadores devem receber instrução para planejar os recursos
corretos que a produção necessita obedecendo a sequência do painel. Tais
treinamentos ajudam os supervisores a criar uma rotina básica e disciplina nos
grupos de trabalho.
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O aumento de números de horas anuais de treinamento por funcionário é
uma nova realidade no ano de 2014, pois aliado ao projeto de implementação
do Kanban, houve também diversas frentes de trabalho que potencializaram
isso, frentes essas que boa parte estiveram atreladas à implementação, tais
como: programas de 5S, grupos de MASP e projetos de chão de fábrica que se
contagiaram com a nova realidade e as filosofias trazidas pelo advento e pela
utilização do Kanban. A seguir, são apresentadas as evoluções do número de
horas per capitas anuais investidas em treinamentos e reuniões de
conscientização. Uma das principais profilaxias adotadas para o sucesso e
maturidade do projeto foi o aumento das horas de treinamento, ilustrado na
figura 22.

Figura 22 - Gráfico da evolução das horas de treinamento de mão-de-obra

Fonte: Elaborado pelo autor

4.6.3.1 Flexibilidade de Mão-de-obra
Esse tema transcende a implantação do Kanban, a introdução da
flexibilidade de mão-de-obra na organização virá para contribuir ainda mais,
pois tem potencial para gerar resultados muito maiores de uma mão-de-obra
flexível do que de sistemas de produção totalmente automatizados. A
organização por sistemas, como Kanban, Controle da Qualidade Total, Just-inTime e Trabalho em Equipe, transforma o envolvimento do trabalhador manual
na produção em fator determinante de mudanças técnicas.
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O aumento do nível de habilidades, responsabilidades e participação
espontânea dos trabalhadores potencializado por esses sistemas de
organização e também determina resultados operacionais e financeiros.
No quesito resultados financeiros, podemos estabelecer parâmetro de
comparação relacionado à quantidade de horas extras geradas em decorrência
de absenteísmo ou até mesmo da necessidade de aumento de produção
relacionado às demandas e sazonalidades.
Vejamos a seguir na figura 23 o comparativo de horas extras gerados,
em períodos equivalentes, antes x depois da implantação da polivalência.

Figura 23 - Redução da geração de Horas Extras

Fonte: Elaborado pelo autor

Diferentes níveis de flexibilidade podem ser adotados, nesse caso a
flexibilidade de mão-de-obra foi baseada em setores interdependentes, e os
modelos de organização flexível adotados são uma combinação de uma série
de características corporativas e dos diferentes níveis em que ocorre essa
flexibilidade.
Pode-se verificar os níveis em que há flexibilidade na organização
interna da produção (equipamentos, métodos e processos; organização do
trabalho funcional e variedade de produtos). E sobretudo deve-se considerar
também que essa redução significativa das horas extras geradas também tem
influência direta na melhoria e organização dos estoque, com mais agilidade e
eficiência produtiva, também associada, conforme será delineado nos próximos
capítulos a nova conjuntura de programação associada ao Kanban, ao
enxugamento dos processos e clareza de informações.
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4.6.4 Manutenção e Maquinário
O Departamento de Manutenção é também parte importante do
processo de implantação de melhorias contínuas (Kaizen) e consequentemente
o Kanban, pois dele deriva diversas ações capazes de potencializar:
•

Redução de desperdícios com horas de máquina paradas;

•

Produzir muito, sem reduzir a qualidade do produto, sinônimo de
eficiência;

•

Reduzir custos e estoques obsoletos também no estoque de peças e
parte componentes;

•

Possibilitar a produção de menores lotes, auxiliando os operadores
no set up e trocas rápidas.

O objetivo do programa TPM é aumentar consideravelmente a produção
e estar sincronizadas à nova realidade de organização e métodos de trabalho
implantados.
É preciso que o planejador e/ou operador de Kanban conheçam suas
disponibilidades e capacidade produtiva a fim de sincronizar a demanda dos
clientes, a capacidade do processo e a uma média real de produção. Deve-se
evitar as instabilidades relacionadas à falta de conhecimento das capacidades,
e/ou do calendário de manutenções, que deverá sempre estar sincronizado ao
Plano Mestre da Produção. Um dos pontos que merece bastante destaque foi a
drástica redução de horas de máquinas paradas (figura 24) que anteriormente
eram geradas pelo desbalanceamento da produção e pelo desabastecimento
dos processos predecessores.
Figura 214 - Gráfico da redução de horas de máquina parada

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.6.5 Materiais e integração de fornecimento e abastecimento
Um dos principais cuidados está relacionado à redução do tempo de
ressuprimento e a diminuição do desperdício dentro do processo. Desta forma,
cinco mudanças necessárias são:
•

De Funções para Processos;

•

De Lucro para Lucratividade;

•

De Produtos para Clientes;

•

De Transações para Relacionamentos;

•

De Estoques para Informações.

Tudo deve convergir ao balanceamento da linha de produção e ao
atendimento de pedido. Clientes e fornecedores internos e externos devem
estar perfeitamente ligados, de forma a garantir a fluidez das informações e
sobretudo dos processos. É preciso buscar sempre produzir mais e melhor.
Logicamente que a redução dos estoques no fluxo de valor é também
um grande desafio. Este binômio “redução de estoques x balanceamento da
linha de produção”, poderá em dado momento e fatores externos, aumentar um
pouco os seus volumes estoques em razão de instabilidade no fornecimento.

4.6.6 Fazer mais, com menos
Positivamente, quando relacionados à técnica, os métodos podem
agregar valor ao processo, no entanto, algumas vezes, a percepção daquilo
que pode ser chamado “métodos padrão", podem ser meros comportamentos
infundados, que devem ser analisadas de forma criteriosa. A padronização
seria o melhor caminho de aplicação de métodos, pois contribuirá aos
resultados finais.
A abordagem Lean derivada do pensamento de que é enxuto porque é
uma forma de fazer cada vez mais com cada vez menos recursos. E, ao
mesmo tempo, aproximar-se cada vez mais de oferecer aos clientes
exatamente o que eles desejam. E esta mentalidade é interligada por diferentes
princípios, como: valor; fluxo de valor; fluxo contínuo, produção puxada;
‘perfeição; melhoria contínua; qualidade.
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Entender o que é valor para o cliente seja externo ou interno é oferecer
maior valor agregado, sem desperdícios. A partir das necessidades é que se
determina um valor, aumentando os lucros via melhoria contínua dos
processos, reduzindo os custos e elevando a qualidade.
Para entender o fluxo de material e informação de processos e produtos
utilizamos a ferramenta fluxo de valor, que é um mapeamento simples, que
segue o fluxo de produção de um produto, desde o consumidor até o
fornecedor e, detalhadamente representa visualmente o processo no fluxo de
material e informação. O fluxo de valor busca eliminar desperdícios ao longo de
toda a cadeia de valor, da matéria prima ao cliente final. E para melhor
entendimento, pode-se separar os processos em três tipos: aqueles que
efetivamente geram valor, aqueles que não geram valor, mas são importantes
para a manutenção dos processos e da qualidade e por fim, aqueles que não
agregam valor, devendo ser eliminados imediatamente. A criação de fluxos
contínuos pode ser sentido na redução dos tempos de concepção de produtos,
de processamento de pedidos e em estoques. Para permitir a inversão do
processo produtivo é essencial que a empresa atenda às necessidades dos
clientes quase que instantaneamente e, para que isso aconteça à empresa
necessita ter capacidade de desenvolver, produzir e distribuir rapidamente o
produto.
A melhoria dos índices de qualidade é traduzida graficamente na figura
25, cujo percentual de perdas no processo foi drasticamente reduzido.

Figura 25 - Gráfico da redução do Percentual de Segunda Qualidade,
Desperdício e Resíduos de Processo

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.6.7 Gerando valor e satisfação ao cliente
Um dos parâmetros de satisfação é medido através da relação entre o
que o cliente recebeu ou percebeu e o que esperava ter ou ver (percepção
versus expectativa). E devemos considerar além do aspecto intrínseco da
qualidade do produto, também está diretamente relacionado à qualidade do
serviço prestado. Pesquisar a respeito da satisfação dos clientes é uma tarefa
fundamental, que pode proporcionar uma avaliação de desempenho sob a
perspectiva do cliente, indicando decisões que venham a influenciar no nível de
qualidade dos serviços prestados pela empresa.
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5 CONCLUSÃO

Considerando que o objetivo geral do presente trabalho foi analisar a
aplicação da ferramenta Kanban, que se desdobrou em paralelo a alguns
conceitos complementares, tais como Lean Manufacturing e práticas de Kaizen
e 5S para organização dos estoques e dos processos produtivos, percebe-se
que foram aferidos resultados consideráveis.
Com foco em gestão, implantar o Kanban e ferramentas complementares,
tais como o 5S, propôs uma profunda alteração na maneira de se estocar e
sobretudo a eliminação de estoques inoperantes e obsoletos. Deixar de manter
altos volumes em estoque, como tentativa de se garantir abastecimento dos
processos, culminou na desoneração dos custos de operação e redução das
perdas em razão da obsolescência das mercadorias ao final das coleções.
Além do tratamento dos custos de estocagem e movimentação que impactam
diretamente no resultado operacional da empresa.
Quebrados alguns paradigmas, foi-se abrindo espaço para se alcançar
níveis de estoque mais adequados. E foi através da intensificação dos
treinamentos, principalmente, que se conseguiu conscientizar e difundir as
vantagens competitivas à Empresa, e também elucidar os benefícios gerados
por tais melhorias ocorridas e diretamente relacionadas ao cotidiano dos
colaboradores.
A identificação visual foi também primordial para a correta manutenção dos
níveis de estoque. Sobretudo a disciplina gerada por esta delimitação, gerou
certo bloqueio inicial, pois a anterior ao projeto a ordem era a estocagem
desmedida. Passado o período de adaptação, os feedbacks começaram a ser
positivos, pois os colaboradores começavam a entender a importância do
controle para se alcançar maturidade em gestão de níveis de estoque.
O manuseio dos cartões de Kanban, nos painéis instalados nas áreas de
estoque, ficou a cargo dos programadores de PCP, que foi na visão inicial
quem poderia fomentar maior número de informações para o completo
entendimento e dimensionamento. Já em plano posterior à implantação, com o
projeto em fase de amadurecimento, tornou-se possível o compartilhamento
desta manutenção no painel de Kanban com os Líderes de Produção de cada
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setor, que se tornaram então grandes aliados ao projeto, e verdadeiros
“programadores setoriais” dos painéis de Kanban.
Quebrados os paradigmas comportamentais, que eram inicialmente os
grandes vilões conspiradores contra o projeto, iniciou-se então uma fase de
sedimentação das ações, quando, além de cada um, saber o seu papel e seu
potencial

contributivo,

davam

suas

opiniões

de

melhor

alocação,

acrescentavam ideias, sugestões e elogios ao projeto, que deixou de ser
encarado como uma ameaça, para se tratado como uma vantagem.
Criaram-se então times de Metodologia de Análise e Solução de Problemas
(MASP), que se reuniam quinzenalmente para tratar não apenas das diretrizes
e resultados do Kanban, como também de outros assuntos e problemas que
acometiam seu dia a dia, tratando de forma interativa e amistosa as sugestões
dos próprios colaboradores em busca de resultados. Conforme foi demonstrado
na Figura 25 – Gráfico da redução do Percentual de Segunda Qualidade,
Desperdício e Resíduos de Processo.
Outro ponto de grande relevância e que também merece destaque foi a
redução de perdas causadas pelo desabastecimento e que geravam muitas
horas de máquina parada, aguardando que o fornecedor, seja ele interno ou
externo, realizasse o entrega. A identificação visual foi capaz reduzir
consideravelmente este problema, cujo prejuízo era de mais de 200 horas
anteriormente ao projeto, e que antes do final desta pesquisa, não ultrapassava
25 horas, que ainda estavam em análise e tratamento, e que foram geradas por
fatores externos.
A aplicação da ferramenta Kanban também corroborou sensivelmente à
melhoria dos índices de qualidade setorial e do produto final, dadas as
melhores condições de trabalho, de organização e de disciplina. Obviamente,
deve-se levar em conta a melhoria da satisfação do cliente, que passou a
receber seus pedidos me prazos menores.
A estratégia de se realizar a pesquisa também colaborou, além de
resultados

consolidados

à

indústria,

em

importante

construção

de

conhecimento ao pesquisador, que em virtude do exposto, conseguiu absorver
valiosa experiência e nobres conhecimentos na área de aplicação.
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