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Ao longo dos anos 70 os p~odutos originários do Japão 

surpreenderam o mundo ocidental devido à sua qualidade e ao seu 

baixo preço. A conseqüência imediata foi uma penetração cada vez 

mais acentuada dos produtos "Made in Japan" no mercado 

internacional. 

Passado o impacto inicial, a indústria ocidental 

procurou rapidamente tomar conhecimento dos "segredos" que 

permitiam aos japoneses produzirem a um baixo custo e com elevada 

qualidade. Foram então efetuadas visitas e constituidas missões 

técnicas com o objetivo de verificar in loco como os japoneses 

organizavam sua produção para que pudessem obter resultados tão 

excepcionais. Como no Ocidente a demanda de informações acerca 

das técnicas de produção japonesas era elevada~ muitos autores se 

apressaram em descrever o que viràm. Surgem então os primeiros 

artigos a respeito do sistema de manufatura japonês. 

Devido à essa corrida para recuperar o terreno perdido, 

fez-se uma leitura ocidental do modo de produção japonês, o que 
~ 

gerou uma série de confusões a respeito de como os japoneses 

efetivamente organizavam sua produção. 

Ao longo destes'anos empresários oCidentais~ ávidos-por 

igualar seu desempenho ao japonês~ também cometeram muitos erros. 

,Primeiro por terem recebido informações distorcidas acerca do 

sistema de manufatura japonês e~ segundo. por acharem que aquelas 
'·,, ,. 

técnicas orientais poderiam·ser transplantadas facilmente. 

Foram necessários muitos anos de estudo sobre a 

sociedade e a cultura do Japão, para que·· os autorea da. âr~a 

pudessem começar a compreender, realment_e ·.o' modo ... de pródução 
. ' 

japonês. Porém~ .mui tos dos · mal-éntendidos gerados· •· n~ ... época 
. ~ .. - ... ~ .. 
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perduram até hoje. 

A proposta deste trabalho é apresentar a tecnologia de 

administração da produção desenvolvida pelos japoneses após a 

Segunda Guerra Mundial, de rnaneira que a essência do sistema seja 

mostrada através de conceitos de produção, cuja aplicabilidade é 

universal. 

A maneira encontrada para cumprir esse objetivo foi 

selecionar os principais conceitos e técnicas· de produção e 

mostrar como . elas compõem um conjunto bastante interdependente 

entre si e altamente dependente da participação do pessoal de 

fábrica .. · A esse eonjunto de téónicas e conceitos de produção 

desenvolvidos pelos japoneses daremos o nome de "Sistema Just in 

Time deProdução". 

O principio básico que orienta o "Sistema Just in Time 

de Produção" baseia-se num conjunto de procedimentos, segundo o 

·qual num determinado momento um centro de. produção de uma fábrica 

deve produzir somente aquilo de que o processo posterior 

necessita. Deve-se ·iemeter ao processo posterior oa tipos de 

peças requeridas na quantidade exata. Isso implica em que não 

haja no lote. nenhum produto· def.ei tuoso e que o lote de produção 

seja pequeno. 

Em termos simplificados, póde-se dizer que prodtizir 

segundo· o Sistema Just in 1Time é produzir em pequenos lotes, 

continuamente, de maneira qué ~e fabrique somente aquilo que se 

consome, evitando-se assim um acúmulo de estoques. 

Para auxiliar nQ disce~nimento do que era e do que não 

era de fato· importante no conjun~o de conhecimentos que se 
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dispunha sobre a matéria em quest~o. decidimos acompanhar o 

desenvolvimento da aplicação das técnicas que compõem o Sistema 
. , 

Just in Time de Produção em uma indüstria bras~leira. No decorrer 

dos ültimos três anos verificamos a implantação da maior parte 

·dessas técnicas em uma indüstria nacional. A descrição de como se 

desenvolveu essa implantação se encontra ao longo do trabalho. 

Enfim, a abordagem das principais técnicas de produção, 

com ênfase nos conceitos que determinam as diferenças entre o 

modo de produç.ão tradicional e· o Sistema Just in Time de 

Produção; e a análise de um estudo de caso em que foi aplicado o 

referido sistema, foram a maneira que encontramos de contribuir 
., . . 

para a melhor compreensão do tema. 

A aplicabilida~e do Sistema Just in Time de Produção 
i 

está restrita basicamente às indüstr.ias de manufatura repetitiva, 

podendo .. uma ou outra técnica ser extensivel . às iindüstrias de 

processamento continuo. Nesse trabalho iremos nos ater unicamente 

às aplicações do Sistema Just in Time de Produção na indüstria de 

processamento descontinuo. 

Por entendermos ser de fundamental importância uma 

visão holi~tica para qu~ ~~ possa compreender o referido sistema, 

optamos por analisar as partes que ocompõem até um nivei de 

:detalhamento que não comprometesse a visão do todo. 

Uma segunda opção foi abordar somente aq1..:telas técnicas 

""' I , que o compõem e que são àplicadas no interior da fábrica. Um tema 

muito comum quando se aborda esse sistema de produção é. o 

relacionamento entre clientes e. fornecedores. . Ju'lgamo~ . que' o 
•. 

trabalho que exige maiores conheciment6s e esforços re1acicína:....se . . :. 

com a aplicaÇão·· dos 
I 

preceitos desse sistema no . fnterior da 
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fábrica. O mesmo procedimento aplicado no relacionamento entre os 

diversos centros pr<?dutivos dentro da fábrica pode ser extendido 
., 

aos fornecedores, bastando. para tanto, de~erminação e habilidade 

politica do fabricante no sentido de convencer os clientes e os 

fornecedores das vantagens de um relacionamento aos moldes do 

Sistema Just in Time de Produção. 

Uma condição imprescindivel para que a aplicação de 
. 

todas as técnicas que serão tratadas neste trabalho seja bem 

sucedida é o total envolvimento do pessoal com o processo de 

melhorias. A existência de um relacionamento entre empregador e . 

empregado, que propicie uma participação ativa de ambas as 

partes, depende muito do estilo gerencial.de cada empresa ou da 

determinação de mudâ-lo. -56 assirn é ~ue ·se poderá obter apoio .de 

todos os 'envolvidos no processo de mudança. A propósito do 

relacionàmento empregador-empregado, optamos por não entrar na 

questão de como deve ser .criado esse enyolvimento do pessoal, 

pois cada· empresa é um caso mui to particular, _ além do que, 

depende da vontade politica dos altos escalões de uma empresa a 

condução de um relacionamento de proximidade com empregados. 

Para situar nossa visão a respeito do Sistema Just in 

Time de Produção, faz-se necessário mostrar a forma como alguns 

~utores apresentam o sistema. 

Dentre os diversos autores, cinco se destacam pela 
"'- I 

qualidade de suas obras. Três deles s~o japoneses: Taiichi Ohno, 

Shigeo Shingo e Yasuhiro Monden. 

· ·Robert Hail e. Richard Schonberger . 

Os outros dois americanos: 

. . Taiichi Olmo é o autor com maior experiência no Sistema 
· ... 

. '· 5 



Just in Time de Produção. Ele participou, desde o inicio, nos 

anos 50, do desenvolvimento de um conjunto de melhorias no 

interior da fábrica da Toyota, no Japão, ·e que mais tarde deu 

origem ao "Sistema Toyota de Produção". Em seu livro "Toyota 
1 

Production System" considera o Sistema Toyota de Produção um 

completo sistema de gerenciamento e não simplesmente um sistema 

de manufatura. Considera ainda que tal sistema estã baseado em 

dois pilares: Produção Just in Time e Autonomação. Para ele, as 

técnicas em si estão·contidas no "pilar" Just in Time, e o 

aspecto gerencial relacionado- com a Autonomação, que nacrealidade 

trata de enfatizar a quê~tão do envolvimento do pessoal. . 2 . . . 3 

" Shigeo Shingo e Yasuhiro Monden segUem a mesma linha 

de Taiichi Ohno; porém, não ·enfatizam o aspecto gerencial do 
i 

Sistema Toyota de Produção. A~ in~és disso~ caracterizam-no 

simplesmente como um sistema de roanufatura. / 

Richard ·schonberger, em seu livro "Fabricação Classe 
4 

Universal" , considera as fábricas que produzem segundo os 

principies do Sistema Just in Time como "Fabricantes Classe 

Universal" (FCU). Segundo ele, o sistema está baseado num 

(1) OHNO, Taiichi. Toyota Production System - Beyond. Large
Scale Production~ Cambridge,. MA .. , Productivity Press, 
Inc., 1988. 143p. 

( 2) SHINGO, Shigeo. ",ptuqy . of Toyota · Production System from 
Industriál Engineering Viewpoint. Tokyo, Japan ~anagement 
Association, 1981. 353p: 

(3) MONDEN, Yasuhiro. · Produção Sem Estoques -·uma Abordagem ao 
Sistema de Produção da Toyota. São Paulo, IMAM, 1984. 
141p. 

(4) SCHONBERGER, Richard J. Fabricação Classe Universal. São 
Paulo, Ed. Pioneira, 1988. 263p. 
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conjunto de quatro técnicas: Produção Just in Time, Controle 

Total da Qualidade, . Manutenção Produtiva Total e Envolvimento do 

Pessoal. 
5 

Robert Hall ressalta que o sistema de producão 

desenvolvido pelos japoneses está baseado em três categorias de 

trabalho: Qualidade T6tal, Manufatura Just in Time e Envolvimento 

das pessoas. A esse sistema ele prefere chamar de "Excelência na 

Manufatura", ou ainda "Manufatura Classe Mundial", "Manufatura 

que --Acrescenta Valor"; ou me.smo "Aperfeiçoamento Continuo da 

Manufatura", em detrimento de · outros jã relativamente 

consagraçios, como ··por exemplo: "Just in Time", "Produção. Sem 

Estoques". "Controle. de Qualidade Total". "Zero Defeitos" e 

"Estoque Zero". Esses termos, segund,o o autor, não sugeririam a 

.real ampli~ude do tema ou soariam demasiado idealisticos. 

Neste trabalho faremos uma abordagem próxima àquela de 

· Robert Hall. Porém~ como já foi dito. ao sistema de manufatura 

composto de um conjunto de conceitos· e técniças de produção 

desenvolvidos no Japão no; pós-guerra daremos o nome de Sistema 

Just in .Time de Produção. Eventualmente ·ao longo do texto será 

utilizado ainda "Produção Just.in Time" ou "Produção JIT", mas 

sempre se referindo ao sistema como um todo. 

Simplesmente por Uma questão didática, dividiremos as 

técnicas que ·compõem ~o Sistema Just in.Time de Produção em 

·Técnicas de Produtividade e Técnicas de Qualidade. 

{5) HALL, Robert W. Excelência na ~anufatura. 
1988. 255p .... 
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As Técnicas de"Produtividade a serem abordadas serão as 

se-guintes: 

ManutençãÓ Produtiva Total (MPT) 

Redução de Set Up 

Manufatura Celular 

Nivelação de Carga de Produção e 

Kanban 

E importante salientar que Kanban .muitas vezes é 

confundido com Produção Just in Time. A razão disso está no fato 

de o Kanban ser geralmente a última etapa de um programa de 

aperfeiçoamento do processo produtivo que conduz à Produção JIT. 

Muitas vezes se faz referência a uma indústria que utiliza Kanban 

como uma indústria que produz JiT; is~o ê, o termo Kanban ê usado 
.· . . I 

como sinôn'imo de Produção JIT .. "Isso gera alguma confusão porque 
'· . 

' 
Kanban. é na realidade apenas mais um dos vârios subsistemas que 

·compõem o Sistema JUst in Time de Produção. ·"' 

O segundo. conjunto de técnicas a serem abordadas, 
. . 

Técnicas de Qualidade. será formado por: 

maneira: 

Cont~ole da Qualidade por Toda a Empresa (CWQC) 

Circulos de Controle d~ Qualidade (CCQ) 

Autocontrole 

Controle Estatistico do Processo (CEP) e 

Jidoka "'-. 

. . 

Assim serido, o trabalho fica estruturado da seguinte 

'~· .. 
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Capitulo 1: Sistema Just in Time de.Produção 

Nesse ca~itulo detalharemos a análise da Produção JIT 

na tentativa de esclarecer os seus conceitos. Primeiramente 

iremos expor o seu prirrcipio básico e, a seguir, mostraremos de 

que forma .· se pode avaliar os ganhos que uma empresa obtém 

trabalhando sob esse sistema. O item seguinte trata do 

desenvolvimento da Produção JIT no Japão. Estabeleceremos ainda 

um paralelo entre os conceitos de Produção Just in Time e os 

conceitos de Henry Ford. Posteriormente mostraremos de que 

maneira o mercado consumidor mudou e pressionou as empresas a 

adotarem um sistema de produção mais ãgil e flexivel. Ao final do 
'·.· 

capitulo evidenciaremos o relacionamento.existente entre o CIM 

{Computer Integrated Manufacturing) e .o Sistema JIT de Produção. 
I 

'-: 

Capitulo 2: Rubrac S.A. 

Este capitulo é dedicado 

,. 
' 

à.· demonstração das 

caracteristicas principais da empresa cujo trabalho de aplicação 

das técnicas de Produção JIT acompanhamos. Mostraremos alguns 

dados que' posicionam a empresa em termos de setor de atuação, 

tamanho, localização e estrutura organizacional. Relataremos em 

,termos gerais, como ocorreu o desenvolvimento de um programa de 

implantação de diversas técnicas JIT na empresa, o relacionamento 
" . 

com o sindicato e "'- I o ·treinamento do pessoal com vistas à 

implantação das transformações. 

9 



Capitulo 3: Técnicas de Produtividade 

Apreséntar>emos nesse capitulo cincO: das técnicas de 

Produção JIT nutraa seqüência que julgamos oportuna, pois, à. medida 

em que se vai implantando cada uma dessas técnicas, a base de 

sustentaçãd para o JIT vai sendo criada. A primeira técnica 

analisada é a Manutenção Produtiva Total (MPT); ela se refere ao 

envolvimento do operário com a atividade de manutenção, colocando 

este fator como elemento imprescindivel à confiabilidade do 

sistema a ser implantado. A segunda técnica, Redução de Set Up, 
·· ...... 

relaciona-se à exigência de flexibilidade num ambiente JIT, onde 

as troca,s de ferramenta! são mui to· freqUentes. O i tem ·seguinte 

mostra como a utilização da Manufatura Celular racionaliza a 

movimentação do material em processamento, dando sustentação à 

aplicação :da Nivelação da Carga de Produção, que por sua vez 
/ 

represérita · quase_que um ganho natural da aplicação das técnicas 

anteriores. Passa-se a produzir de acordo.com o mix de venda 

diário, o que proporciona um ganho significa~ivo- em estoque de 

materiais; A Qltima técni~a. o Kanban, é ao mesmo tempo a parte 

·mais complexa e a mais simples do Sistema JIT de Produção. E 

simples porque trata-se apenas de um procedimento de comunicação, 

por meio de cartão, de um ce~tro de produção com o outro. E 

complexa na medida em que exige como pré-requisito para sua 

implantação nada menos"'cto "'~e·o pleno funcionamento das quatro 

técnicas anteriores e também· daquelas que serão tratadas no 

Capitulo 4. 
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Capitulo 4: Técnicas de Qualidade 

No primeito item desse capitulo, Controle da Qualidade 

no Japão, apresentamos a evolução do CQ neste país, e, na 

sequência, trataremos do Controle da Qualidade por Toda a Empresa 

(CWQC), que é uma técnica que fornece as diretrizes de como deve 

ser gerenciada a qualidade na fábrica. Seus princípios resumem-se 

na constante preocupação com a qualidade desde a concepção do 

produto, passando por todo o processo produtivo até chegar ao 

produto final, de modo que o Controle de Qualidade seja parte de 

todo o processo de manufatura e não apenas uma ferramenta de 

inspeção final. Em seguida abordaremos os Círculos de Controle da 

Qualidade (CCQ), que são grupos de trabalho formados com o 

objetivo de eventualmente propor melhorias no processo produtivo. 

Trata-se de uma maneira de envolver o operário no processo de 

produção. Já com relação ao Autocontrole, abordado no 

item, o operário assume a responsabilidade de sua 

utilizando como ferramenta o Controle Estatístico do 

próximo 

produção 

Processo 

(CEP), tratado no item seguinte. Com essa técnica faz-se um 

monitoramento eficaz das condições de observância de tolerâncias 

na produção através de cartas de controle. Finalmente trataremos 

da técnica Jidoka, segundo a qual deve-se esperar por parte do 

operário não só a total responsabilidade pela qualidade de seu 

processo, mas também uma participação ativa no aperfeiçoamento do 

maquinário, com o desenvolvimento de dispositivos que evitem de 

qualquer maneira a fabricação de produtos defeituosos. 

11 



Capitulo 5: Programas para Desenvolvimento da Produção JIT 

Desse último capitulo constam três diferentes programas 

de implantação da Produção Just in Time. O primeiro deles, 
6 

proposto por Paulo D. Ribeiro, denominado "Minimo Inventário em 

--'~Processo" (MIPS), apresenta sob a forma de pirâmide uma série de 

~~~,tapas a serem cumpridas. Segundo ele, o trabalho deve ser 

~iniciado com a simples limpeza e arrumação do ambiente fabril, 

--.L~:rosseguindo com uma série de etapas até que seja colocado em 

funcionamento o Kanban. A segunda proposta, de Reinaldo A. Moura 
7 

e Akio Umeda, é uma lista de quinze procedimentos que devem ser 

colocados em prática numa determinada sequência para se chegar a 

produzir conforme o modelo de Produção JIT. Por fim, Leão R. M. 
8 

Carvalho apresenta um programa detalhado de implantação do 

Kanban, partindo do pressuposto de que todas aquelas atividades 

anteriores necessárias ao seu funcionamento já foram cumpridas. 

(6) RIBEIRO, Paulo Décio. Kanban: Resultados de uma Implantação 
Bem Sucedida. Rio de Janeiro, COP, 1984. 134p. 

(7) MOURA, Reinaldo A. & UMEDA, Akio. Sistema 
Manufatura "Just in Time". 2.ed. São Paulo.-
273p. 

Kanban de 
IMAM, 1984. 

(8) CARVALHO, Leão R. M. Metodologia para Implantação do Kanban. 
s.n.t. (mimeo). 
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O objetivo desse capitulo é explicar o que é a Produção 

Just- in-Time e situar este conhecimento dentro do contexto atual

de desenvolvimento da indústria. dá sociedade e da tecnologia 

agregada._ 
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PRODUC~O JUST IN TIME: PRINCIPIO BAS~CO 

# 

O principió bisico que orienta. c~da iniciativa no 

Sistema Just in Time de Produção é o seguinte: deve-se produzir 

somente no momento em que ocorre a demanda, com qualidade 

assegurada e na quantidade exatamente igual a solicitada. 

* Produzir segundo esse principio significa produzir Just in Time . 

Todas as técnicas que formam o Sistema JIT de Produção 

contribuem de alguma maneira para operacionali.z.ar a produção 

segundo este principio. Nos capítulos 3 e 4, onde as técnicas JIT 

serão tratadas, poderemos ver como as diversas técnicas irão 

contribuindo para que se consiga efetuar a aplicação simultânea 

de todas elas, de modo ~ provocar uma sinergia que viabiliza a 
i . 

produção so~ente no momento em que há demanàa, com qualidaàe e na 

quantidade 'correta, ou seja, a produção Just in Time. 

(*) Alguns autores · traduziram o termo "Just in Time" para o 
.'Português; Dentre as vãrias traducõe~ do termo encontram-~e as 
seguintes:_ "Apenas-a-Tempo", "Justo_:a-Tempo" e "Bem-a-Tempo". 
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PRODUC!O JUST IN TIME: GANHOS OBTIDOS 

Verifica-se que nos últimos.anos a Administração da 

Produção paséou por u~a grande transformaçãd, pois deixou de 

centrar a atenção na administração da mão-de-obra para 

concentrar-se na administração de materiais. Isso ocorreu porque 

a parcela dos custos da mão-de-obra,contida no produto final 

diminuiu, enquanto o inverso ocorreu com os custos das matérias-

primas. Parte desse fenômeno aconteceu devido ao crescente 

processo de automatização das indústrias. No caso do Brasil, ele 

é devido principalmente aos altos custos de capital. 

As despesas financeiras hoje existentes, acrescidas dos 

riscos da obsolescência, decorrentes de um mercado altamente 

. dinâmico,. obrigam as empresas a oper~r com estoques extremamen.te 

reduzidos em todos os niveis. 

Através de dois indibes .financeiros, Capital. 

Circulante Liquido e Giro de Estoques, pod~-se verificar a 

influência· que o nivel de estoques exerce sobre~s finanças de 

uma empresa. 

O Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro é 
9 

definido pela seguinte equação: 

\ 

'Capital Circulante Liquido = + Ativo Circulante 

~ Passivo Circulante 

o. 

·(9) GITMAN, ·Lawrertce J .. Principies de Administração Financ~ira~ 
São Paulo, Ed. Harper & Row dd Brasil Ltda, 1984. p~ 220. 
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Ou mais detalhadamente, 

Capital Circulante hiquido = + Caixa 
+ Titulos negociã~eis 
+ Duplicatas a receber 
+ Estoques 
- Duplicatas a pagar 
- Titúlos a pagar 

Despesas provisionadas a pagar 

Observa-se que a necessidade de Capital de Giro de uma 

empresa está diretamente relacionado com a quantidade de material 

em estoques de que ela dispõe. Cada cruzado diminuido em estoques 

signiifca um cruzado a mais liberado das necessidades de Capital 

de Giro, resultando em menores despesas financeiras e maior 

capacidad.e de investimento. 

Além do Capital Circulante Liquido pode-se verificar a 

influência dos estoques através do Giro de Estoques, _que ·é 
~ 10 

definido pela seguinte fórmula:. 

-.. Giro de Es:toques = 

/ 

Custo das mercadorias vendidas 
Estoque médio 

O Giro de Estoques é inversamente proporcional ao nivel 

de estoques; ou seja, quanto menor o ni~el de estoques~ maior o 

giro. Como a principio uma empresa realiza um determinado lucro a 
\ 

cada ciclo de produção e vendas, tem-se que quanto maior for a 

frequência ' ,· em que iss~_ocorrer, maior serâ a rentabilidade da 

empresa.· 

.. 

·'(10) GITMAN; Lawrence J. Prin~ipio~ de Administração Financeira. 
:.P; 222. 
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Durante muito iempo, o Gi~o de Estoques foi visto como 

algo que deveria chegar a um nivel ''ideal"~ comparando-se com 

outras empresas do setor. Se o Giro ·estives.se maior ou igual à 

média do setor, poder-se-ia dizer que ele estava "ótimo". 

Esse pensamento aparece na seguinte passagem de um livro de 

grande aceitação nas escolas de Administração de Empresas: 

"Muitos crêem que quanto maior for o giro dos estoques 

da empresa, mais eficiente ela terâ administrado seus estoques. 

Isto ê verdadeiro até certo ponto;· acima deste, um alto giro dos 

estoques pdde indicai proble~as. Por exemplo, um: modo de 

aumentar o giro do estoque é manter os estoques muito pequenos. 
. . . 

Contudo,' tal estratégia pode resultar num grande ndmero de falta 

de estoque (vendas perdidas devido a estoques insuficientes), que 

pode prejudicar as ~uturas venda& da empresa. Para cada setor, 

hâ uma ~aixa de giro de estoques que pode ser considerada 

satisfatória. Valor~s abaixo dessa faixa podem · significar 

estoques iliquidos ou inativos, enquanto que ~alores acima desta 

faixa podem indicar estoques insuficientes e faltas elevadas de 
11 

estoque." 

Enquanto alguns buscavam o-giro "satisfatório" para sua 

empresa, os japoneses se conscientizaram de que se deve buscar 

:continuamente um Giro de· Estoques o mais elevado possivel. Quanto 

·maior, melhor. 

(11) GITMAN,. Lawrence J. Prin?ipio~ de Administração Financeira. 
p. 223 .. 
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Americanos e japoneses deram um enfoque diferente para 

essa questão do Giro de Estoques e, atualmente, o que se verifica 

é uma situação bem_mais vantajosa par~ os· j~ponéses. O prof. 

Yoshikawa observa que, enquanto as empresas americanas possuem um 

Giro de Estoque variando entre 10 e 20 vezes por ano, as fâbricas 

japonesas que implantaram o Kanbam possuem um Giro entre 50 a 100 
12 

vezes ao ano. No ano de 1983, por exemplo, a Yamaha obteve 36 
13 

Giros anuais, enquanto a Toyota alcançou os 60 por ano. 

Com relaç~o às expectativas de melhorias obtidas, E. 

J.· Hay calcula que, numa implementação bem sucedida do Sistema 

Just ·in Time de Produção, os ganhos serão aproximadamente os 
14 

seg~intes·: 

i 
1. Custos diretos e indiretos 

2: Custo de qualidade .•........... 

3. Estoques ..... , ............................ .. 

4 . Espa_ço ... · .. ~ ......................... Cio .. . 

5. Ciclo de produção ............ ~ . 

6. Set up Times (I ••.•••••••••••••••• 

redução de 15 a 50% 

.... 15 a 50% 

•• 50 a 75% 

. .. 
25 a 50% 

.. 50 a 75% 

... 50 a 75% 

( 12) BAXTER; J. D. Kahban 1Worlts Wonders, 'But Will i t Work in US 
Industry?. Iron Age, 'Radnor, Pa., 225:44-5+, June 7, 1982. 

(13) HAYNSWORTH, Hugh C. ·A Theoretical Justification for the Use 
of Just-in-Time Scheduling. Production and Inventory 
Management, 25(1):1-3, First Quarter 1984. 

(14) HAY, E; J. Will the Real. Just-in-Time Purchasing' Please 
Stand Up?. In: APICS. , Readings in Zero Inventory. 1984. 
p. 90-,92. 
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Considerando-se apenas o~ niveis de estoque, uma 
15 

pesquisa realizada no Brasil pelo Instituto de Movimentação e 
' 

Armazenagem de Materiáis, IMAM, em agosto,de-1984, indicou que 

até então-as 32 empresas já adaptadas ao Kanban haviam obtido as 

seguintes porcentagens de redução dos niveis de estoque: 

1. Estoque em processo ................ -57% 

2. Estoque de produtos acabados ...... ; -35% 

3. Estoque de matéria-prima ........... -18% 

-~-(15) SABOIA; Patricia. A Atração do Kanban. Gazeta Mercantil, 
- São. Paulo. 11 out. 1984'. p. ',20. 
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JAPAO E PRODUC!O JUST IN TIME 

O grantle .. mérito da Toyota.Motor Corp. foi o de ter 
. 

desenvolvido um sistema que viabiliza a fabricação seriada de 

produtos -bastante diferenciados a um baixo custo e alta 

qualidade. 1 Com isso o Sistema Toyota de Produção tornou-se um 

modelo para as indústrias de todo o mundo. 

O Sr. Taiichi Ohno, ex-vice-presidente da Toyota foi o 

principal responsável pelo desenvolvimento do referido sistema. 

Desde·- ·quando gerente do departamento de usinagem da fábrica 

Honsha (grupo Toyota), em 1950, ·até ocupar o cargo de vice-

presidente da Toyota, em 1975, ele gradualmente difundiu seus 
', 

metodos por todas as empresas do grupo Toyota. A respeito do 

desenvolviménto do sistemi, o Sr. Ohn~ diz~ 

·~ técnica que denominamos Sistema Toyota de Produçao 
/ 

surgiu·· de nossos esforços com o objetivo d~ alcançar as 

indústrias automotivas das nações avançadas do Ocidente, após a 

II Guerra Mundial, sem os beneficios de fundos ~u facilidades 

esplêndidas. ( ... ) 

Acima de tudo, um dos propósitos mais import~ntes e~a o 

de aumentar a produtividade e reduzir os custos. Para cons~guir 

isto, nos nos empenhamos na eliminaçao de todos os tipos de 

funções desnecessârias nas ~4bricas. Nosso objetivo foi de 

investigar uma pc.ir tuna àr;; c~usas desnecessárias nas operações de 

manufatura, solucioná-las por tentativas e erros e aplicar 

métodos para suas soluções. ( ... ) 
··"-. 

A técnica do Kanban com um · i:d.gniflcado de prodU:çab · .. no 

momento ·exato, a idéia. e o métqdo da . produça& nivelada'-~ 
\ 

I· 
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autonomação ("Jidoka") . etc, foram . criados dos processos de 
16 

tentativa e erros nos setores de manufaturas" . 

Em 1952. quando a ocupação dos ·aliados terminou. o 

Japão tinha quase recuperado seus niveis de produção de antes da 

guerra, mas seu Produto Nacional Bruto (PNB) equivalia a pouco 

mais de um terço do PNB da França ou da Inglaterra. No término de 

1970, o PNB japonês equivalia ao do Reino Unido e ao da França 
17 

juntos e a mais da metade do PNB dos Estados Unidos. 

Surpreendidos pelos resultados econômicos obtidos pelos 

japoneses no pós-guerra, pesquisadores ocidentais começaram a 

procurar as causas desse sucesso. Descobriu-se que, em termos de 

técnicas '·administrativas. não havia nada de revolucionário; o que 

ocorria era uma aplica<;ão eficaz das teorias administrativas que· 
i 

eram de conhecimento universal. J.M .. Kozma indica inclusive quais 

os autore's de maior influência no Japão: japoneses 

descobriram as técnicas de melhoria de qualidade através de 

Deming e Juram, excelência em manufatura e redução do ciclo de · 

produção através de Henry Ford, e~quanto que os principies 
18 

básicos de gerenciamento de negócios vieram de Peter Druker." 

(16) MONDEN, Yasuhiro."'_Prot<iuoão Sem Estoques - Uma Abordagem ao 
Sistema de Produção· da Toyota. São Paulo, IMAM. 1984. 
p, 3 .. 

( 17) VOGEL •. Ezra F. Japan as Number 1: · Lessons ·for ·Ame rica. · 
Cambridge, Harvard University. 1981 ... 272p. '. . . 

(18) KOZMA, James .M. The Return oi ~he J.E;D.I~ 
D~sirable Inventory. In: A~ICS. Readings 
ventory~ 1984. p. 100.:..102. \ 

!·· 
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As têcnioas administrativas estud~das nas escolas 

japonesas são de origem americana e foram simplesmente adaptadas 

para as condições locai~. A diferenciação não ocorreu na técnica, 

mas sim na atitude e na filosofia. O emprego vitalicio, as 

pequenas unidades produtivas e a atenção especial dada as 

relações interpessoais são algumas caracteristicas da sociedade 

japonesa que talvez expliquem parte do seu sucesso. 

Cléber Aquino, após visita ao· Japão, escreveu um artigo 

no qual descreve a diferença entre o modo de administração 

ocidental e o japonês: "Outra lição ao nivel das empresas diz 
'·-. .. 

respeito à composição ótima que vimos entre os recursos humanos, 

sólidas e competentes estruturas o~ganizacionais e avançada~ 

tecnologias .. administrativas e gerenciais. Aliás o termo 

"avançadas" está exagerado. São as tecnologias administrativas ·· 

que usamos no Ocidente, inclusive no Brasil. Não há a minima 

novidade na tecnologia administrativa/gerencial do- Japão. Tudo é 

igual ao Ocidente com algumas técniCas diferenciadas, como é o 

caso do CCQ. Vamos mais além: os japoneses copiaram as lit;:ões 

administrativas do mundo inteiro, principalmente dos· Estados 

Unidos. A · diferença é que as empresas japonesas "praticam" os 
\ 

conhecimentos de administração, eles estudam a fundo o management 

moderno, e há um casamento/feliz entre a cultura japonesa com os 

principies da moderna administração. No Ocidente a administração 

.não funciona (principalmente no Brasil), porque a distância entre 

a motiva~ãó · e.o padrãd cultural dos empregados e executivos ê 

.·mui to grande,. não havendo ~stim4los para "aplicar" o que a 
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19 
ciência· adminlstrativa recomenda. ·• 

. . . 
.. 

·--..:._ 

(19) AQUINO, Cléber. Aspectos.Empresariais do Japão Hoj~. Re~ 
vista de Administração. São ,Paulo. 20(1):75-86. jan./mar. 
1985. 
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HENRY FORD E PRODUÇãO JUST IN TIME 

O Sist·em& Just in Time de Produção chegou ao Ocidente 

como uma novidade revolucionária em termos de gestão da 

manufatura. Na verdade a base desse sistema já havia sido 

desenvolvida nos anos 20 por Henry Ford. Ocorreu que os 

principies pelos quais H. Ford organizava a producão de seus 

automóveis foram de alguma maneira "esquecidos" pela indústria. 

Nos anos 50 a indústria japonesa resgatou os ensinamentos de 

Ford~--tomou conhecimento das técnicas estatisticas de Controle da 

Qualidade e ainda contou com uma mão-de-obra dedicada e 

participativa. Dessa composicão surgiu um sistema de manufatura 

altamente p~odutivo. 

Ken Stork colõca da seguinte maneira a relacão entre 
I 

Ford e Just in Time: "Nós devemos reconhecer que "Just in Time" 

foi realmente inventado na América, não no Japão. Nos anos 20 

Henry Ford havia criado uma planta modelo, River Rouge, para a 

Toyota e outras companhias japonesas copiarem. Uma fabricação 

altamente complexa,· altamente verticalizada, fazendo seu próprio 

aco. vidro. pneus, estofamento, etc. Henry _Ford tinha concebido 

tão bem a fabricação, planejamento, programação, compras, etc., 

que o minério de ferro poderia ser transformado em um veiculo 

'acabado em 48 horas, um feito sem precedentes. Em 1922 a Ford 
2Ô ---

Motor Company tinha apen~_s~-t .. .S,i~~ .. 

":o..·· 

(20) STORK; Xen. _Partnership for 'Growih:· ·A Dorneston~- for 
Just-in-Time. In: APICS. Zero Inv:entory ,Philoeophy· ·&· 
Practices Seminar Proce~ding~. ·Oct. 1984. p.' 4007406. 

. ~ . ~ ... 
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Nas pãginas seguintes procuraremos demonstrar, através 

dé algumas passagens dos livros de Henry Ford, as similaridades 

existentes entre o seu pensamento e as técnicas de produção 

utilizadas pelos japoneses. 

Sobre o ciclo de produção: 

~Nosso ciclo de produção dura precisamente - das minas 

ao vagão de embarque - 3 dias e 9 horas, em vez dos 14 dias que 

antes tinhamos como recorde de rapidez. Tendo-se em conta a 

armazenagem do minério durante' o inverno, e outras armazenagens 

de peças. ou maquinistnos, necessárias em vista de razões 

especial~. riosso ciclo médio de produção não p~ssa de 5 dia~. A 
21 

tendência, porém é melhor9-r sempre". 
' 

"Eis como se desenrolam as operaçÕes. Suponhamos que um 

dos nossos barcos de minério chega à Fordson às 8 horas da manhã 

de uma segunda-feira. Esse bar6o leva 48 horas para vir de 

Marquette ao cais. Dez rninutos depois já seu· ca,rregamento está na 

Linha Alta, rumo aos.fornos. Na terça-feira~ ao meio-dia, o 

minério já está transformado em ferro e logo depois em aço. A 

partir deste momento seguem-se 58 operações, que se realizam em 

55 minutos.· As três da tarde o motor está pronto, provado e em 

,caminho da sucursal.· Ct1ega a esta e entra na rede de montagem ãs 

8 horas de quarta-feira. Ao meio-dia o carro, pronto, é entregue 
·.'\ . ' . . 

', I 
ao comprador.· . Se o motor.· em .VteZ. de ter· sido enviado a uma 

(21) FORD, Henry. Hoje e Amanhã. ~~o de Janeiro, Livraria Frei
tas Bastos. 1964. p, 275. 
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sucursal, segue para Detroit, a ent~ega do carro se fará terca-
22 

feira às 5 horas". 

23 . 
S_egundo Ernest Raia, hoje a. Toyota é capaz de 

produzir um automóvel em um dia e meio enquanto que em Detroit 

leva-se qua·tro dias. 

A respeito do desperdicio: 

"Tenho-me esforcado . por produzir com o minimo de 

desperdicio, tanto de material como de mão-de-obra, e por vender 

com~-~ minimo de lucro, fazendo depender o lucro total da massa 

das vendas; e na fabricação o meu fito é distribuir salários 
24 

mâximos". 

·~ada metro quadrado _de espaço inutilizado representa 
"-. 

~despesas gerais perdidas. 

. ~-

""' I . Hoje e Amanhã. p. 275. (22) FORD, Henry. 

(23) RAIA, E. Just-in-Time USA (Special Report). Purchasing, 
Denver, 100:48-62, Feb. 13, 1986. 

(24) FORD, H. Minha Vida e Minha· Obra. Rio de Janeiro, Livraria 
Freitas Bastos, 1964. p. 23. 

(25) --------.:Minha Vida e Minha Obra. p. 71. 
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"Economizar porque são materiais e economizá-los porque 

representam certa quantidade de trabalho pode parecer a mesma 

coisa; bem examinado o caso vê-se que não é P.équena a diferença. 

Se considerarmos os materiaiB como trabalho~ utilizá-los-emos com 

mais cuidado. Em nossa empresa, não esbanjamos nenhum material, 

na fiúza de que possuimos meios de recuperar o desperdicio. 

Porque essa recuperação implica trabalho. O ideal é não ter 
26 

desperdicios a recuperar." 

"A luta contra o desperdicio nos leva sempre muito 
27 

longe- nos resultados e na surpresa." 

Sobre a disposição das máquinas: 
', 

"Uma condição essencial para conseguir unir o melhor 

rendimento _ · ã maior humanidade n,a produção, é dispor de 

acomodações· amplas, limpas e devidamente ventiladas. Nossas 

máquinas são colocadas muito perto uma das outras. Cada metro de 

espaço suporta sua parte de despesas gerais e de despesas de 

transporte e se as máquinas estão mais juntas·ou mais afastadas - -

de uma polegada que seja, o consumidor ganha ou perde com isso. 

Calculamos· em cada operação o espaço de que deve dispor o 

operário, dando-lhe a necessária liberdade de movimentos, porque 

!do contrário haverá desperdicio. Mas se o operário e sua máquina 

ocupam área maior do que a necessária, também haverá desperdicio. 

"" 
',• .. ~., . --~ .· 

~ .•• • • # • 

( 26) FORD, Henry. Hoje e· Amanhã. · p. ·z59 ... · 
. ; ·. 

(27) -------- Hoje e Amanhã.' p. 280.- . -~ 

!· 
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Dai vem que as máquinas estão mais qpinhadas· em nossas oficinas 

do que em qualquer outra. Um visitante terá a impressão de que 

se acham morttadas umas sobre as outras , e no entanto estão 

cientificart1ente dispostas, não só quanto à seqüência das 

operações, mas ainda dar a cada operário e a cada máquina o 

espaço exato de que precisam~ nem uma polegada mais, nem uma 

polegada menos. Oficina não ê jardim de recreio. Esta 

aproximação _das máquinas requer, naturalmente, um máximo· de 
28 

, salvaguarda e arejamento.'' 

Sobre a limpeza: 

'·"·~ .. Sem limpeza e higiene não pode haver gosto pelo 

trabalho. A negligência na limpeza está 
i 

proibida 
29 

fábricas tanto quanto a negligência no trabalho." 

/ 

Sobre os estoques: 

em nossas 

"Também podemos ter grandes estoques a altos preços. 

Não é ainda superprodução, 
30 

é má fabrica~ãd e má direção 

financeira." 

(28) FORD;. H~ Minha Vida e Minha Obra. p. 86. 

(29) -------- Minha Vida e Minha Obra. p. 87. 

(30) __ _:. _____ .:Minha Vida e Minha Obra. p. 99. 
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"Tudo vive em trânsito em nossa empresa - matéria-prima 

e produtos acabados. Nossa produção sendo de 8000 darros, nossas 

diferentes secões devem fabricar cada · dia os materiais 

necessário~ ao seu fabrico. Sabemos exatamente quantas máquinas e 

homens nos serão necessários para atingir um certo número de 

carros num dado momento, e também sabemos como levar em conta as 

variações do consumo, sem risco de vermos acumularem-se estoques. 

Uma fábrica, qualquer que seja, não deve nunca ter estoques para 

mais de 30 dias, salvo se se trata de fundição; os altos fornos 

necessitam 
31 

inverno. 

de estoque 

Sobre o giro de estoques: 

correspondente ã duração do 

i 
"Verifiquei que na compra da matéria-prima não·valia a 

,,· 

pena comprar além das necessidades imediatas. E compramos só· o 

exigido pelo nosso programa de produção, tendo em conta o estado 

dos.transp~rtes nesse periodo. Se o transporte fosse perfeito e a 

entrada de matéria-prima regular, nem necessitariamos manter 

estoques. Os materiais chegariam na ordem, de acordo com os 

·contatos, e sairiam dos vagões para a usina. Resultaria disso um 

grande lucro, pois encurtava-se o diclo da manufatura, e 

. :suprimia-se o empate de dinheird em material parado. Os maus 

transportes 
32 

prima." 

é que obrigam a f~zer estoques de ' . 

"'· 

(31} FORD,· Henry. Hoje e Amanhã. p. 274. 

(32)· ---~-~~~ .. Minha Vida e Mi~ha O~ra. p. 106. . '. ' 
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"O caminho único é compra.t: só o necessário, nem mais 
33 

nem menos. Este sistema afasta da indústria o azar." 

"Para realizar um bom lucro total c.óm a nossa pequena 
34 

margem de lucros parciais é .preciso 1Um giro muito rápido." 

Sobre a polivalência dos operários: 

"Se se pode construir uma máquina que realize . várias 

operações ao mesmo tempo, seria um desperdicio ter várias 

máquinas para o mesmo fim. Se um homem pode fazer duas coisas ao 
35 

mesmo tempo, deve fazê-las." 

Sobre a racionalidade do layout: 

i 
"Aquestão é conservar todas as coisas em movimento de 

modo que o trabalho vá ter ao homem e não o homem ao trabalho. 

Esta é a verdadeira base do nosso método, 
36 

transportadores urna das suas consequências." 

{33) FORD, H. Minha Vida e Minha Obra. p. 107. 

{ 34). -------

{35) -------

(36) --------

Minha 

Hoje 

Hoje 

e 

e 

Vida e Minha 

Amanhã. p~ 

Amanhã. p. 
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Sobre o controle da qualidade: 

"A chave .. da nossa força produ ti v a t:stá na inspeção, 

que ocupa mais de 3% do pessoal. Isto simplifica a direção. Todas 
37 

as peças se inspecionam'em cada etapa do seu fabrico." 

Sobre a manutenção: 

"Se se quebra uma máquina, aparece imediatamente a 

turma de mecânicos que tem de repará-la. Os homens não deixam o 

serviÇõ para apanhar uma ferramenta; estas lhe.s são levadas. Mas 

pouco disto acontece porque 6 continuo trabalho de limpeza e 

conserva~ão impede que se quebrem.máquinas e se precise recorrer 

a ferramentas. Se este caso se dá, entretanto, nenhum atraso 

-
sobrevém. Cada seção possui \0 seu equipamento de 

,38 
prontidão.",, 

Apesar de muitos dos principios da Produção Just in 

Time terem sido criados por Henry Ford nos EUA no inicio dos anos 

20, foi a Toyota no Japão quem desenvolveu essas idéias e chegou 

ao Sistema Toyota de Produção, que depois de largamente 

disseminado no Japão, tornou-se ~esponsâvel em muito pela atual 

perda de cornpetitividade da indústria americana frente à 

japonesa. Corc.o diria "'-H. D. Henderson, "é irônico que Henry 

(37) FORD~ Henry. Hoje e Amanhã. p. 264. 

(38) 
'·. 

i 

Hoje e Amanhã. . p. '264. 
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Ford tenha inventado metade do."Sistema Toyota de Produção" há 
39 

cerca de sessenta ou setenta anos atrás". 

";. ,· 

' .~ . ·.· 
• 1. • •• 

(39) HENDEHSON, B;. D. The Logic of K;:mban.·. Journal of Buainea·a··:· 
Strategy, Bos-ton, 6: 6-12, Wirtter 1.986. . ·. ·. 

:- . .. ·.· 

. . 
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DESMASSIFICACAO E PRODUCAO JUST IN T~ME 

A partir dos anos 60 houve a intensificação de um 

processo de transformação do mercado consumidor que se 

caracterizou pelo aumento da demanda de produtos diferenciados. A 

regra até então era a produção e o consumo em massa de produtos 

padronizados. Atualmente a situação se inverteu. A regra é o 

consumo de produtos diferenciados, com um ciclo de vida cÇida vez 

menor. 

Em fun.ção dessa mudança ocorrida no mercado nos úl tiroos 

anos. a indóstria está sendo obrigada a realizar alterações 

significativas em sua forma de organizar a produção. pois 

produtos personalizados implicam lotes de produção ·menores. e 

menor ciclo de vida dos produtos · e,xige processos produtivos 

altamente flexiveis, adaptáveis às mudanças constantes. 

A tendência é que a demanda de produtos completamente 

adaptados às especificações do cliente continue. a aumentar, e o 

ciclo de vida dos produtos continue a diminuir. Jsto irã exigir 

das fábricas uma flexibilidade ainda maior. podendo-se chegar ao 

ponto em que se irá produzir de forma continua com lotes de 

produção unitários. Para se alcançar esse nivel de flexibilidade 

a adaptação das fábricas aos principio~ da Produção Just in Time 

~ fundamental. Isso porque esse sistema constitui uma preparação 

do ambiente fabril para um 
1
posterior processo de automatização. 

Esse, por sua vez, ê indispensável para que se possa capacitar 

uma indóstria à ~lexibilidade exigida atualm~nte das empresas.· 

Num futuro · próximo ·somente ·.•j indúit~ia~ ··muito··· 

flexiveis terão ,espaço no ·. mercado.· sendo_ que 6 : fator··. d·e· ·. 
. . 

·; 

!··; 
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diferenciação entre o su6esso e o fr~casso d~ uma empresa será a 

sua capacidade de responder às rápidas mudanças no mercado. 

Ess~s emprésas flexiveis que est~o sendo formadas 

possuem caracteristicas muito distintas daquelas que se puderam 

notar até agora. Em seu livro ;,A Próxima Fronteira Americana" , 

Robert Reich aponta algumas d~stas diferenças: ·· ... a distinção 

fundamental até aqui traçada entre os que planejam o trabalho e 

os que o executam é imprópria à produção de sistema flexivel. Não 

só o planejamento antecipado é com· frequência impo.ssivel, mas a 

solução de problemas requer também estreito relacionamento de 

trabalho entre pessoas, em todas as fases do processo de 

produção~ A fim de que as necessidades especiais do cliente sejam 

entendidas e atendidas, os projetistas precisam conhecer bem 
i 

fabricaQão, produGão, comercializaGão e vendas. ·o pess6al de 

vendas pr~cisa ter conhecimentb intimo da capacidade da empresa 

de projetar e entregar novos produtos feitos sob medida. Os 

sistemas flexiveis podem ser adaptados rapidamente apenas se as 
-

informações forem nele amplamente compreendidas e difundidas. Não 

há hierarquia na solução de problemas: ela pode vir de qualquer 

pessoa, em qualquer estágio. Nessas empresas, praticamente todas 

as pessoas que trabalham no processo de produção são responsáveis 
40 

pela identificação e solução de problemas." 

"As habilidades dos trabalhadores de sistemas flexiveis 
'·,,_ I 

são aumentadas e seus esforços redobradQs através de participação 

·(40) REICH, Robert B. A Próxima Fronteira Americana. Rio de 
Janeiro~ Ed. Record, 1983. p .. 162. 
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num grupo atuante e, por isso mesm_o, sua identificação com a 

empresa é em geral mais forte do que sua lealdade à profissão ou 

ao grupo ocupacional. Com fre~üência, esses ~rabalhadores fazem 

carreira entre 
41 

organização." 

especialidades, mas dentro da mesma 

Segundo Alvin Toffler as indüstrias de producão em 

larga escala de produtos idênticos caracterizaram um ciclo 

indust-rial denominado "Segunda Onda". As empresas que estão 

surgindo adaptadas às novas condições de um mercado altamente 

dinâmico foram caracterizadas·. como pertencentes a .um ciclo 

industrial posterior, ··denominado "Terceira Onda". A seguir 
. . 

transcrevemos alguns parág1~afos do livro "A Terceira Onda", onde 

A. To~fler descreve algumai caracteristicas das mudanças que 

estão ocorrendo na indústria: 
i 

. . 

"A essência da manufàtura da segunda onda era a longa 

série de milhões·de produtos padronizados idênticos. ·Ao contrâ-

rio, a essência da manufatura da terceira onda é a série curta de 
... · . . . ~2 

produtos parcial ou co~pletamente pe~sonallzados". 

"Como algumas indústrias mudam da produção em massa 

para produção em pequenas bateladas, outras jâ estão mudando para 

além disso, para a completa bonfecção s;b medida numa base de 

.fluxo continuo em ·v~z de começarmos e pararmos a produção no 

começo e terminarrt1os cada pequena série, estamos avançando para o 

ponto 
. ·,,,. I . . 

em que as ·mâquinas se reajustarão continuamente, de modo 

(41) REICH, Robert B. A Próxima· Fronteira Americana. p, 165. 

(42) TOFFLE~, A. A Terceira Ondà. 
1980. p, 189 .. 
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tal que as unidades de produção - ca~a uma di~erente da próxima -

sairão da mãquina num fluxo ininterrupto. Em resumo, estamos 

correndo para a confecção mecânica sob medida numa base de 24 
43 

horas continuas." 

"Estamos nos movendo · rapidamente para além da 
I 

tradicional produção em massa, para uma sofisticada combinação de 

produtos em massa e desmassificados. O alvo final deste esforço é 

agora aparente: mercadorias. feitas inteiramente sob medida, 

feitas com processos holisticos de fluxo continuo.. cada vez mais 
44 

_sob controle direto do consumidor." 

'. Todo esse processo. de transformação que está 

acontecendo nas indústrias é suportado por uma avançada 

tecnologia .de produção. No item 
i 

seguinte mostraremos quàis cs 

recursos tecnológicos que estão sendo empregados ~ a sua relação 

com o Sistema Just in Ti~e de Produção. 

. . 
(43) TOl!FLER, Alvin. A Terceira Onda. p. 189. 

( 44) -~..:....:--:-:-~.:. A Terceira Onda. p .:, 190. 
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CIM E PRODUCAO JUST IN TIME 

O processQ de fabricação ideal é aquele cujo lead-time 

' 
é igual a zero e o tamanho.do lote de produção igual a ~m. A 

tecnologia para tornar esse ideal factivel ainda não estâ 

disponivel; porém. já se dispõe de um conjunto de tecnologias que 

proporcionam resultados próximos disso. A esse conjunto de 

tecnologias que possibilitam a produção próxima da ideal dâ-se o 

nome de Computer Integrated Manufacturing (CIM) ou Fabricação 

Integrada por Cornputador. 

Para uma empresa chegar a produzir dentro do conceito 

CIM, isto é, integrar todo processo produtivo através de recursos . . 

computacionais, uma série de etapas anteriores devem ser 

cumpridas. A primeira faãe, para um~ indüstria de processamento 

descontinuq. é a adaptação aos conceitos da Produção Just in 

Time .. - ·Somente depois de implementadas e colocadas em 

funcionamento as técnicas que compõem a Produção JIT é que se 

pode começar a segunda fase, a de automação. j) processo de 

automação de uma indústria se tornà muito mais fácil de ser 

implementado se já se produz segundo os principies JIT. Ele faz 

com que o ciclo de produção seja reduzido ainda mais, ao mesmo 

tempo em que o nivel da qualidade também aumenta. Depois dessas 

duas etapas - produzir JIT e automatizar o processo produtivo - o 

passo seguinte · ê integr~r os recursos de automação e os 

computacionais. 

O CIM é composto de três tipos de t~cnologias: ,Produç~o· 

JIT, · Automação e Integração. . Cada uma déssa.s tecnologias· I?bssui · · · 
.. 

um grupo de técnicas relacionadas. 
.... ·;;, 
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Tecnologia CIM: 

Sfstema Just in Time de Produçã~ 

Automação 

Integração 

A Produção JIT possui um grupo de dez técnicas 

relacionadas, que por sua vez constituem o próprio escopo do 

trabalho. São elas: 

·. Tecnologia de Produção Just in Time: 

Manute~ção Produtiva Total (MPT) 

Redução de Set Up 

ManufatUra-Celular 

Nivelação da Carga de Prod~ção 

Kanban 
/ 

Controle da Qualidade por Toda a Empresa (CWQC) 

Circulos de Controle da Qualidade (.CCQ) 

Autocontrole 

Controle Estatistico do Processo (CEP) 

Jidoka 

QUanto ã Automação, atualmente estão disponiveis os 

seguintes recursos: ~ 

. -~ . 

·.· ... 
. ~ ·. . . 

. . 

~ ..... 
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Tecnologia de Automação: 

Advanced Data Acquisition Systems 

AMH, Automated Material Handling 

ASRS, Automated Storage and Retrival Systems 

CAD, Computer Aided Design 

CAE, Computer Aided Engineering 

CAI/CAT, Computer Aided Inspection & Test 

CAM, Computer Aided Manufacturing 

CAPP, Computer Aided Process Planning 

CNC, Computer Numerical Control 

DNC, Direct/Distributed Numerical Control 

Expert Systems 

Factory/Process Control Systems 
I 

FMS, Flexible Manufacturing Systems 
' 

MRPII,Manufacturing & Materials Managem~nt Systems 

Robótica 

O terceiro conjunto de técnicas de suporte ao CIM são 

as relacionadas à Integração. Essas tecnologias possibilitam a 

comunicação dos diversos tipos de recursos de automação. E um 

campo do qual se espera um grande desenvolvimento nos próximos 

·anos. No momento os recursos disponiveis em termos de sistemas, 

arquiteturas e protocolos ·estão agrupados sob as seguintes 
..._ I 

. ' 

siglas: 

... 
. ·i·. 

~ ·. ' 
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Tecnologias de'Integração: 

DBMS, Data Base_Management Systems 

LAN, Local Area Network 

MAP, Manufacturing Automation Protocol 

, SNA, Systems Network Arquitecture 

.. I 
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C A P I T U_ L O 2 

R U B R A _C S. A. 

' 

' ,_ 



Este capitulo é dedicado â apresentação da empresa cujo 

trabalho de implantação das técnicas Júst in Time acompanhamos. 

Serão mostradas as suas principais caracteristicas e um breve 

histórico do seu processo de transformação . 

. ! ·. 

! . 
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RUBRAC ? 

Em dezembro de 1986 fizemos um contato com uma empresa 

que parecia ser ideal como estudo de caso para uma dissertação. 

Sabiamos que ela preenchia todos os pré-requisitos estabelecidos 

para a indústria que viria a ser nosso objeto de estudo. Tratava-

se de uma 

evidentemente, 

indústria de manufatura repetitiva, o que, 

seria o mais conveniente para estudar as 

aplicações do Sistema Just in Time de Produção. Também tinhamos 

conhecimento de que a maior parte dos itens em circulação na 

fábrica já estava sob o controle dos cartões kanban. o que na 

época nos levou a inferir que a empresa já havia praticamente 

concluido sua transição para a Produção JIT. Desse modo ficaria 

bastante fácil realizar- um~ compar~ção entre . os indices de 

produtividade da fábrica antes e depois da implantação do novo 

sistema; Tratava-se de uma empresa de capital nacional, 

administrada quase que exclusivamente ,por brasileiros, não 

havendo assim uma influência direta de uma culturq,_ administrativa 

vinda de fora do.pais. ·Dessa formà o estudo do processo de 

aplicação das técnicas JIT mostraria mais caracteristicamente a 

adaptação de tais técnicas em um ambiente 

brasileira. 

de indústria 

Após entrevista coro o então recém-empossado Gerente de 

Produção da empresa, fq_mos iacei tos como visitante assiduo. Ficou 

estabelecido que haveria uma troca de informações, de modo que 

entrariamos com o conhecimento teórico e o pessoal da fábrica com

a vivência prática do aésunto. 

Nesses , últimos · três anos.,· fo.i, . possivel· ·acompanhar 

~ ... 
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in~meras transformações na fábrica. Logo no principio pudemos 

fazer duas constatações. Primeira, a fábrica estava muito 

distante da ProduçãÓ Just in Time. Segunda, ~ comparação que se 

pretenderia fazer entre os indices de produtividade antes ~ após 

o Kanban não seria possivel. Simplesmente não havia um sistema de 

informações estruturado que pudesse levantar os dados 

necessários. Só recentemente esse sistema foi criado. De qualquer 

forma muitas informações foram compiladas e serão mostradas neste 

capitulo, ao longo dos.capitulos 3 e 4 e no final do capitulo 5, 

onde se procura mostrar os resultados das transformações 

ocorridas. 

' Logo no segundo contato que mantivemos ficou acertado 

que teriamos acesso praticamente ilimitado ãs informações que nos 

fossem necessárias; porém, 
i 

o nome da empresa não poderia ser 

publicado. Em função disso criou-se um nome ficticio, Rubrac 

S.A., que será utilizado no texto para facilitar a referência à 

empresa. 

-
A Rubrac S.A. possui mais de trinta anos de existência, 

e, por ter se mantido sempre no ramo de autopeças, detém grande 

experiência no ramo. 

Inicialmente instalada em São Paulo, a fábrica· foi 

.transferida no final da década de 70 para a região do ABCD 

paulista, pois em São Paulo as instalações já não suportavam a 

produção demandada. 

Atualmente a Rubrac S.A. é uma indüstria que realiza um 
. . 

faturamento anual de aproximad~mente. 40 milhões.de ·dólares, e 

emprega umà forca de trabalho· de mais ·de . dÚ.as· mil pessoas. 
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VOLUME DE PRODUCnO 

. A Rubrac S.A. comercializa diversos produtos que, na 

sua maior parte, são vendidos a outras indús·trias e, em menor 

escala, diretamente ao consumidor. Dois produtos representam 95% 

do faturamento da empresa; eles serão aqui denominados produtos 

"A .. e .. B". 

O produto "A" possui um valor agregado cerca de cinco 

vezes ·superior ao "B". No gráfico da página seguinte (Figura 1) 

pode~.ê~ vefificar a evolução da produção de "A" e "B" ao longo 

dos últimos onze anos. O produto "A"., que possui maior influência 

sobre o. faturamento, esteve com sua produção estabilizada ao 
' . . . . .. 

redor de 750.000 unidades nos úl titrtos 5 anos, com excecão de 1986 

quando se atingiu a marca-de urri milhão de unidades. O produto "B" 
i 

oscilou mais nos últimos 5 anos, mas manteve uma média.ao redor 

de 2 milhões de·unidades/ano •. exceto no.ano de i9á5 quando foram 

produzidas 1,5 milhão de unidades. 
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t!"GURA 1: VOLUME DE. PRODUCÃO DOS 
PRO DUTOS "A" E "B" 
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ARRANJO FISICO 

A fábrica-da Rubrac S.A. constitue-~e de duas plantas. 
. 2 

A planta I .com 22000 m de área construida é destinada quase que 

exclusivamente à fabricação do produto "A". ( Vide Figura 2, 

onde é apresentado um layout simplificado das diversas seções em 

que está dividida a planta). 

Ao lado da planta I está localizada a planta II, que é 

destinada à fabricação do produto "B" e ocupa uma área 
2 

consi~~idi bem menor, cerca de 5000 m . O layout simplificado 

dessa planta está na Figura 03. 
. . 

,_ Desde . 1985 essas plantas sofreram inúmeras alterações. 

Contudo, não houve mudanças na distribuição relativa das diversas 

seções. Isso porque as altir~ções ifeitas na disposição das 

máquinas foram internas a cada uma das seções. 
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FIGURA 02: 
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FIGURA 03: LAYOUT SIMPLIFICADO DA PLANTA II 
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ORGANOGRAMA DA PRODUC~O 

Na área d~ produção da Rubrac s~A .. · existei desde o 

trabalhador braçal até o Diretor Superintendente, um total de 

oito niveis hierárquicos. Esses niveis estão representados na 

página seguinte (Figura 4). 

O operário de mais baixa qualificação é o Auxiliar de 

Produção. No nivel imediatamente superior encontra-se o Lider, 

que usualmente é um operário com pelo menos três anos de empresa 

e responsável por um grupo de 7. a 30 pessoas. Coordenando as 

atividades do Lider está o Encarregado, que por sua vez tem sob 

sua responsabilidade de um a sete Lideres. Já o Supervisor possui 

toda uma seção sob sua responsabilidade; isto é, a seção de 
i 

tornearia dispõe de um supervisor, a àe prensas outro e assim por 

diante. I 

Existem ainda cinco Chefes de Setor na fábrica. Cada um 

deles coordena de uma a três seções. Os Chefes de Setor respondem 

diretamente ao Gerente de Produção, que por·sua vez responde 

unicamente ao Diretor de Produção. Por fim, o Diretor de Produção 

está subordinado ao Diretor Superintendente. 

Jtilgou~se necessário fazer uma diferenciação entre os 

:quatro niveis mais baixos e os quatro niveis mais altos. Os 

niveis su~eriores receberam o nome de ''nivel gerencial" e os 
~ I 

niveis inferiores de "ni~el ·operacional''. O fator que diferencia 

cada um desses grupos é que o pessoal chamado de nivel 

operaciori~l'· t~abalha o tempo todo no chão da fábrica, ao 

contrário do pessoal gerencial. 
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FIGURA 84: ORGANOGRAMA DA PRODUCAO 
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INICIO DA TRANSFORMACnO 

Desde 198~ sucedeu-se na Rubrac S.A. uma série de fatos 

que pouco a pouco levou a fâbrfca a adotar um' controle quase que 

total da produção por cartões como se faz atualmente~ 

Os primórdios da aplicação do Kanban na Rubrac S.A. 

coincidiram com o afastamento do Gerente do PCP, por motivo de 

doença, por uma semana. Durante esse periodo ele teve 

para fazer 
45 

"Kanb-cm" 

algumas leituras 

de Paulo Décio 

e entre elas estava 

Ribeiro. Entusiasmado 

tempo 

o livro 

com os 

resultados apresentados nesse livro, ele passou a divulgá-lo. 

Isso ocorreu em maio de 1985. corn a compra de um primeiro lote de 

35 exemplares do livro, que foram distribuidos ao pessoal do 

nivel gerencial, que pode-então tomar .conhecimento. pela primeira 
I 

vez, dos principies da Produção Just in Time. 
',,, . 

/ 

O trabalho de divulgação continuou com a compra de mais 

um outro lote, que desta vez foi distriQuido para o pessoal do 

nivel operacional, particularmente aos Su_pervisores e 

Encarregados. O ponto culminante desse trabalho de divulgação foi 

atingido entre agosto e outubro de 85 com a exibição para o 

pessoal da fábrica de um filme produzido pela A.I.A.G. 

(Automotive Industry Action Group) a r~speito da Produção Just in 

·Time e seus conceitos. A exibição do filme de 4 horas de duração 

foi feita em quatro sef\sõe9·de uma hora. Após a exibição da fita 

era discutido o que se ouviu. Uma pergunta freqüentemente 

. ( ·. 

( 45) RIBEIRO, Paulo Décio. Kanban: Resul t·ados de uma Implantação· 
Bem Sucedida. 

!-
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levantada pelos operários nessas reuniões foi: "O que é que nós 

ganhamos com isto?". E a resposta usual era: "Bom, com a fábrica 

indo bem, dando ludros, poderemos oferece~ a ·todos uma série de 

beneficios.· .. ". O filme foi visto por praticamente todos os 

lideres, encarregados e supervisores da fábrica. A opinião 

unânime na fábrica é que, ao menos esse trabalho de divulgação 

das técnicas ~oi bem feito. 

Consideraremos como data de inicio de funcionamento do 

Kanban na fábrica o mês.de novembro .de 1985. Nesse mês iniciou-

se a primeira ·experiência com os cartões. Porém, a essa altura 

já havia sido feito todo· o trabalho de divulgação .das técnicas, a 

primeira. célula em "U" já'estava em funcionamento e a nivelação 

da carga de produção já havia sido inicia<;ia. 

Para ·se ter uma visão· sucinita e global do processo de 

implantação· do Kanban na empresa, apresentamos abaixo, em 

sequên6ia cronológica, u~a série de fatós i~portantes que 

ocorreram na fábiica a partir de 1985. 

MAI0/85 . Compra .e· distribuição de 35 exemplares do livro 
"Kanban", de Paulo Décio Ribeiro. 

AGOST0/85 ·· Exibição do filme sobre JIT para o pessoal da fábri
ca. 

SETEMBR0/85: Implantação da primeira célula em "U" no setor de 
usinagem II~ ( Planta I, Figura 2, pg. 49 ) 

Redução do quaqro de pessoal em 12%. 
' . . 

OUTUBR0/85 :Primeira linha!de· montagem produzindo de acordo com 
a demanda. ( Planta I, Figura 2, pg. 49 ) 

NOVEMBR0/85: Primeira experiência 
usinagem e a montagem. 

com cartões Kanban: entre a 
( Planta I, Figura 2, pg. 49) 

DEZEMBR0/85: Primeira carta de controle implantada numa c~lula de 
usinagem ( Planta I, Figura 2, pg. 49 ) 
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JANEIR0/86 

ABRIL/86 

Inicio da implantação do.Kanban. ·c Planta II, Figura 
3, pg. 50 ) 

Linhas . de montagem produzindo de acordo com a 
demanda. 

Inicio do trabalho de consultoria externa para a 
implantaçãO do Kanban. 

Inicio da implantação maciça de cartões na Planta 1. 
( Figura 2, pg. 4S ) 

SETEMBR0/86: Término do periodo de consultoria (antecipadamente). 

OUTUBR0/86 

JULH0/87 

Implantação do controle por cartões em 80% dos itens 
na planta 1. ( Figura 2, pg. 49 ) 

Término da implantação do Kanban na planta li. 
( Figura 3, pg. 50 ). 

Inicio da conversão das linhas de montagem para 
"paralelo". ( Planta 1, Figura 2, pg. 49 ) 

Término da implantação das linhas em "paralelo" na 
montagem. ( Planta 1, Figura 2, pg, 49 ) 

/ 
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O SINDICATO 

Logo ~epois dos primeiros trabalhos de divulgação dos 

conceitos da ·Produção Just in Time para o'pessoal operacional, 

houve demissão de cerca de 12% da mão-de-obra e~pregada naquele 

momento (~et. 1985). Foi inevitável a associação, feita por 
,> 

parte dos funcionârios. entre as demissões e a implantação do 

Kanban. Sem dúvida isso veio a prejudicar as fases posteriores da 

implantação. Era linguagem corrente entre os operários na época 

que --O Kanban chegara para dispensar mão-de-obra em grande 

quantidade. Não era verdade. A fábrica naquele momento estava 

com um contingente de mão-de-obra superdimensionado devido ã 

retração da demanda de seus produtos; dai a necessidade de corte 

de pessoal. Também a implantação do Kanban não estava numa fase 

em que pudesse implicar em tolo-de-obra redundante .. Após este 

episódio ' o sindicato distribuiu aos operários da empresa um 

folheto procurando esclarecer o que significava o Kanban. Um 
46 

trecho do folheto ressaltava: 

"Os trabalhador~s não são contra que as empresas 

eliminem seus desperdicios, aumentem a produtividade e melhorem a 

qualidade dos produtos. Isto poderia ser bom para trabalhadores 

e empresários. No caso brasileiro, porém, a implantação de um 

:sistema de produção como este, sofre a resistência dos 

trabalhadores porque el~s não são beneficiados com as alterações. 
·,, 

Não ganham nada com maior eficiência ou maior produtividade. 

( ... ) 
... 

. ,: · .. 

( 46) KANBAN: Um Bom Negócio para· Quem?. · Informativo EconôriücO-. · · · 
Santo André, 3(111):171. 23/0\a·a 06/09 de 1985.. , 

"'·.· 

56 



E importante observar que, os empresários brasil~iros, 

quando iniciam a implantação de um sistema como este, pensam na 

mão-de-obra. O problema para·eles pas1,3a a ,ser o seguinte: como 

vou poder tirar mais ptodução e qualidade deste pessoal, ·sem que 

eles notem? No fundo, explorar os trabalhadores com mais técnica 

e eficiênci'a." 

O texto acima sugere que o empresário brasileiro visa a 

redução de pessoal com a implantação do novo sistema. O seu autor 

se refere a uma pesquisa realizada em agosto de 1984 pelo IMAM 

(Instituto de Movimentação e· Armazenagem de Materiais) em 

empresas que estavam em vias de implantar o Kanban ou já o tinham 

implantado. Essa pesquisa foi .P:ublicada no jornal "Gazeta 

~lercantil" de 11/10/1984 e o trecho em que o autor baseia sua 

afirmacão é o seguinte: "A pesquisa ~ealizada pelo IMAM revela, 

também, os ·objetivos das empr~sas já adaptadas ao método ou em 

via d~ fazê-lo: 85% visam à redução do inventário, 75% às perdas, 

53% querem diminuir o .tempo de atendimento, ·32% os refugos e 12% 

pensam na mão-de-obra. O aumento de flexibilidade no "mix" de 

produtos surge como·a terceira maior motivação, apontado por 61% 
47 

dos empresários." 

A r~acão im~diàta dos coordenadot~s da im~lantacão foi 

redenominar o Kanban. ·O controle da produção com cartões passa 

então a ser denominado "PLP"., Produção por Lotes Pequenos.. Essa 

alteração surtiu resultadds,- pois é muito dificil ouvir na 

fábrica a palavra·"Kanban". Este é um recurso bastante comum 

(47) SABOIA, Patricia. A Atração do Kanban. Gazeta 11ercantil, 
São Paulo. 11 out. 1984·. p. :.20. 
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no Brasil e • ut~lizado para qUe se evite chamar a atenção d6 

sindicato. No ~nexo III relacion~mos as diversas denominações que 

o, sistema de controle por c~rtões vêm rebebendo em diversas. 
· .. ·:· _, '' r'·' : . ._.,: .,.~. 

empresas. 
' . ~- ~- . ' .· ~ 

. ~ . " ., . ~.: ' 

. '· 

:. . ~ ' .. _; .. : 
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TREINAMENTO 

Em 1985, quando foi decidido que se implantaria o 

Kanban na fãbrica,. foi dado inicio~ um·intens6 programa de 

treinamento. O objetivo era fazer com que todos na fâbrica 

pudessem compreender os conceitos, princípios e técnicas 

relativas à ProàuQão ,Just in Time. 

Para o pessoal de nivel gerencial foram deserivolvidos 

cursos·externos em temas diversos, como por exemplo: "Técnicas 

Indus.tJ?iais Japonesas". ·"Produção .. Just in Time". "Troca Rápida de 

Ferramentas", "Manutenção Produtiva Total", etc. cNo nivel 

operacional foram realizados princ.ipalmente cursos internos. como 
',, 

por exemplo: "Matemática Básica··.· "Controle Estatístico do 

Processo", "Manufatura Celular", "Prin,cipios da Produção Just in 

' Time", "Produção por Lotes Pequenos", etc. 

· Apesar dos esforços realizados em treinamento, o 

. retorno não foi o esperado. · Pode-se notar na Figura 5 que a 

quantidade de horas de.treinamento no ano seguinte, 1986, foi 

reduzida p'ela metade; Oçorreu que no primeiro ano houve uma 

massificação dos cursos oferecidos. o q~e levou as pessoas a 

fazerem os cursos·sem saberem bem o porquê. Além disso não havia 

motivação por parte dos operários com relação à participação nos 

·cursos. Pelo fato de não terem participado da decisão de mudar ou 

não o sistema de produção.da fábrica, eles não julgavam ter 

qualquer responsabilidade com relação .ao sucesso do novo sistema. 

Outro fator que contribuiu para dissipar o esforço inicial foi o 

alto índice de rotatividade, ·que no nivel operacional chegava a 

30%. 
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FIGURA 05 TREINAMENTO 
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Neste capitulo nos limitamos a apresentar algumas 

caracteristicas básicas da Rubrac S.A. e a mostrar como se deu o 

inicio das transforfuações na fábrica para a4aptâ-la ã Produção 

Just in Time. Nos dois próximos capitulos, 3 e 4, â medida que 

cada uma das técnicas JIT for sendo apresentada, relataremos o 

' 
modo como transcorreu a sua implantação na Rubrac S.A. 

---

'· 
/ 

... 

- ·"' . 
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O objetivo deste capitulo é expor cinco das técnicas 

que formam o Sistema JIT de Produção. São elas: Manutenção 

Produtiva Total (MPT) ,··. Redução de Set Up, Manufatura Celular, 

Nivelação da Carga de Produção e.Kanban. 

Apesar de não ser muitç clara a fronteira entre o 

conjunto~de técnicas que visa o aumento de produtividade e aquele 

·que procura melhorar a qualidade, neste capitulo serão abordadas 

apenas as t.écnicas que estão mais reiacionadas com o aumento da 
'< 

produtividàde. / 
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. MANUTENCAO PRODUTIVA TOTAL (MPT) 

·A Manutenção Produtiva Total, MPT,. é um programa de 

manutenção no qual o operador efetivamente participa. Parte-se do 

principio de que quem tra·balha com o equipamento é o melhor 

qualificadq para proceder a manutenção. 

Para a implantação dessa técnica de manutenção é 

necessário contar com mão-de-obra altamente participativa. O 

operário deve estar a tal ponto envolvido com o processo 

produtivo que a ·execução dos trabalhos de manutenção se torne u~a 

atitude espontânea. 

Uma vez que se disponha de recursos humanos nestas 

condições, a implantação da MPT se reduz a um tr~balho de 

conscie~tização e treinamento de pessoal. 
i 

A-primeira ação a ser tomada é a mudança de atitude do 
· ... ,. 

operad()r ' que a principio vê a operação da máquina /como sua única 

função e a manutenção como uma atividade a s~r desenvolvida por 

outros, num trabalho sobre o qual não possui qualquer 

responsabilidade. Rompida. a distância que o operador mantém em 

relação à manutenção, faz-se um programa de treinamento para que 

·ele possa assumir não só as funções de manutenção de sua máquina, 

como também de participação no processo de compra de novos 

:equipamentos, ou de eventuais alterações .nos equipamentos 

existentes . 

. Uma associação japonesa denominadà Japan Institute of 

Plant Maintenance, JIPM, desenvolveu um programa _paJ"a implantação. 

da. MPT. Ele consta de doze passos . que •. por. sua vez;, ·são agrÚpados · · 

em estágio prepa:;;atório e estágio de . implementaçã~, · ·:calculà::-6-e .• 
. ~ . . 

!·· . ·.· 
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que o estágio preparatóri6 leve de 3 a · 6 meses para ser 

efetivado, enquanto a implementação deve consumir entre 2 e 3 

anos para sua concl~são. 

A seguir apresentamos o programa proposto pelo JIPM 
48 

para desenvolvimento da Manutenção Produtiva Total: 

Passo 1: Comunicado da diretoria da decisão de 

implantar a MPT. O sucesso da MPT depende da vontade da 

diretoria de implantá-la e do comunicado dessa intenção a todos 

os· empregados. 

Passo 2: Educação e campanha relacionada ã introdução 

da MPT; Além de dar o treinamento para que todos os 

funcionários, desde a diretoria até os operários, possam entender 

i corretamerite a MPT, realiza-se uma campanha com posters, slogans, 

etc., parà criar uma atmosfera propicia ao inicio .de sua 

implantação. · 

Passo 3: Criação de uma comissão para J2_romover a MPT. 

Formação de organizações,. tais como: c6missão de promoção da 

companhia.. comissão de promoção departamental e grupos especiais 

de trabalho para cada tema. Estabelecimento de um coordenador de 

promoção da MPT . 

. Passo 4: Estabelecimento de planos e metas básicas da 

MPT. Pesquisa da eficiêrlcia~~lobal do equipamento. Estabelecimen-

to de metas e previsão dos resultados esperados. 

•. (48) UHEDA, Akio. 
IMAM, . 1986. 

MPT, Manutenção Produtiva Total . 
\. 
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Passo 5: Formulaçao do plano mestre para evoluçao da 

MPT. Elaboração de um programa para cada uma das atividades que 

formam as bases da'evolução da MPT, d~sde,a preparação de sua 

introdução ·até o prêmio MPT. 

~asso 6: . Inicio da introdução. A MPT é então 

implementada com as cinco atividades discutidas anteriormente. 

Passo 7: Aperfeiçoamento da eficiência de cada parte do 

equipamento. 

Passo 8: Promoção e disseminação do conceito "Da ·minha 

máquina, cuido eu", ou seja, o senso d~ responsabilidade para 

execução da manutenção espontânea, em todos os niveis, fazendo 

com que cada . operador- de ~âquinã conquiste e 
i 

habilidade~ e têcnicas tiecessâri~s para pr6movê-lo. 

adquira as 

Passo 9: Estruturação .do setor de mànutenção para 

execução da manutenção programada. 

· Passo 10: . Treinamento para ape-rfeiçoar na operação as 

habilidades de manutenção. Inicia-se o treinamento pelo menos 6 

meses após o inicio da MPT. 

··Passo 11: Elaboração da estrutura para condução da 

.. gestão dos equipamentos . na fase inicial de entrada em 

funcionamento.- Após s~~ firmemente estabelecida a MPT, começa-se 

a próxima fase; 

.: Pass6 12: Aperfeiçoamento da implementação e aumento do 

nivel de MPT .. Estabelecimento de metas mais ousadas. 
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A primeira companhia a ~mplementat a MPT foi a 

Nippondenso Co. Ltd., em 1969. Essa empresa faz parte do grupo . 
automobilisti~o Toyota · e ê o maior fabricante de componentes 

elétricos para automóve·is no Japão. 

Quando se iniciou o programa para desenvolvimento da 

Produção JIT na Rubrac S.A .• o setor de manutenção já vinha 

trabalhando dentro de um esquema de manutenção preventiva há 

alguns anos. Com a experiência acumulada a manutenção obtinha 

baixos_ indices de quebra de maquinário. Um dos ·pré-requisitos 

para a Produção JIT é sem dúvida um bom sistema de manutenção 

preventiva, e a empresa já o possüia. Mesmo assim aequipe de 

manutenção teve alguns problemas quando da implantação do Kanban. 

Antes do advento do Kanban, o setor de Planejamento e 

Controle da Produção (PCP) comandava os diversos setores de 

· produç'o através de ordens de produção~ Ele também fazia a 

.. alocação das máquinas para a manutenção preventiva a partir do 

programa fornecido pelo setor de manutenção. Após o Kanban, o 

PCP deixou de comandar , as ordens de parada para que fossem 

realizadas as atividades de manutenção. Essa função ficou a 

cargo do encarregado da área que, ciente da necessidade de 

manutenção preventiva numa determinada máquina, liberaria-a assim 
\ 

. ·que o painel de cartões Kanban permitisse que a máquina ficasse 

parada por algum tempo. sem que a continuidade dos trabalhos no 
"· I 

processo subseqüente fosse comprometida. 

Quando o cartão foi implantado e, por conseqüência, o 

-·lote de t>,-rod-~ção diminui do. o tempo de troca de ferramentas não 

.havia sofrido qualquer redução. Dessa forma as máquinas 
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permaneciam muito mais ocupadas, compensando o excesso de tempo 

· em que ela ficava parada devido ao aumento na freqüência de trocã 

das ferramentas. Diante dessa situação os ,encarregados não mais 

liberavàm as máquinas para. a manutenção, · pois estavam sempre 

atrasados, com uma série de cartões no vermelho do painel. 

~ouve um grande aumento de manutenção corretiva nas 

máquinas. Assim, num primeiro momento, o Kanban prejudicou 

bastante o esquema de manutenção preventiva na fâbrica. 

Atualmente a manutenção já está mais entrosada ao novo esquema de 

trabalho e o nivel de serviços prestados por ela já voltou a ser 

igual àquele anterior ao Kanban: 

preocupação · atual do setor de manutenção é 

desenvolver os conceitos da MPT na Rubrac S.A. Porém, é 

fundamental .o envolvimento do pessoali da fábrica no processO de 

produção., Sob esse aspecto a manutenção esbarra num problema 

maior que se refere à falta de disposição da empresa em estimular 

um maior comprometimento entre patrões e empregados. Assim sendo, 

a manutenção atinge um nivel limite além do qual não há condições 

de prosseguir, pois ela depende da disposição e iniciativa da 

alta direção. 

Um fato ocorrido na fábrica exemplifica bastante bem a 

,dificuldade de implantação da MPT quando não há envolvimento dos 

operários no processo. 

Na 
""- I 

planta 11 { Figura 3, pg. 50.), onde se produz o 

produto ''B"', a incumbência da lubrificação das máquinas foi 

transferidá em determinada época.para o~ operadores; E~~s.~oram 
'· 

instruidos· a fazer a lubrificação das. mâqüi~as e .colocou-se 

material para: esta operação ã sua I disposição. Não· . tardou . a · 
'!-
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aparecer problemas de quebra de máquina por falta de 

lubrificaçao. Na tentativa de se descobrir porque a lubrificaçao 

não vinha sendo feita de maneira correta, descobriu-se que os 

operadores propositalmente deixavam de lubrificar as máquinas, 

pois imaginavam que, uma vez aprovado esse trabalho de "auto-

lubrificação" ·das máquinas, os dois lubrificadores responsáveis 

por esse serviço na planta seriam demitidos. Houve recuo e a 

lubrificação das máquinas voltou a ser. feita pelos 

lubr.i~j,.cadores. 

Esse episódio mostra claramente o clima de desconfiança 

existente entre empregados · e empregadores nessa empresa. A 

impressão do operário é que a companhia trabalha o tempo todo no 

sentido de produzir cada-vez mais com menos operários. Por isso 
i 

é que se.' protegem, procurando de uma ·maneira ou-. de outra 
........ 

justificàr seu posto de trabalho. 
I 

Sob um regime dé Produção JIT passa~se a trabalhar com 

estoques muito red~zido~;. basta uma mâquina quebrada por algumas 

horas para que tod~ o processo de produção seja suspenso. Por 

isto, qualquer iniciativa para produzir JIT que não parta de um 

programa bastante desenvolvido de manutenção tende ao fracasso. 

No item seguinte trata-àe de outra condição essencial 

:para o JIT, redução do tempo de preparação da máquina. 
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REDUCAO DE SET UP 

Um dos pr~ncipais objetivos da manufatura Just in Time 

é produzir com a ·menor quantidade de estoques possivel. A 

quantidade de estoque de material em circulação em uma indústria 

é proporciqnal ao tamanho do lote de fabricação. ou seja, quanto 

maior o tamanho do lote, maior a quantidade de estoques. Para 

reduzir a quantidade de · material em processo faz-se então 

necessário reduzir o lote de fabricação. A simples diminuição do 

tamanho do ~ote implicaria em perda de produtividade. pois as 

máquinas passariam a ficar mais tempo paradas para troca de 

ferramenta!, ao invés de.~starem produzindo. Por conseguinte, 

para poder reduzir os est6q4es através de uma redução no tamanho 

do lote de produção. é preciso que haj~. um trabalho no sentido de 
I . 

diminuir .o:tempo gasto para troc~ de ferramenta!~ 

'No começo deste século F.W .. Harris désenvolveu uma 

fórmula para o cálculo do.lote econômico ~e produção (LE). Desde 

então ela foi muito.utilizada para a determinaçã~ do tamanho do 

lote de pr6dução no interior das fábricas. éegundo essa fórmula o 

lote econômico é proporcional à raiz quadrada da demanda anual do 

produto, multiplicado pelo cus~o de troca de ferramenta!, e 

•. inversamente proporcional à raiz 4uadrada do custo de manutenção 

' 'dos estoques. Pode-se ver na Figura 06 a determinação do · LE 

graficamente. 

LE =~ .. · .f2.A:S' 2 . A. S . 
v~ 

A = Demanda anual 
S = Custo de troc~ de ferramenta! 
I = Custo de manutenção dos estoque~ 
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Nos últimos anos essa fórmula para determinação do 

t~manho do lote começou a ser questionada. Notou-se que o custo 

de preparação do "maquinário (S) era tomado como um valor 

imutãvel, quando na realidade pode-se trabalhar no sentido de 

diminuir esse custo e, conseqüentemente, tornar o tamanho do lote· 

ideal menor (ver Figura 07). 

Para a manufatura JIT o lote ideal de ·fabricação é 

aquele que implica menor estoques, isto ê, o lote de fabricação 

deve ser igual a_ um .. Dessa forma deve-se reduzir ao mâximo 

~ossivel o custo, ou seja, o tempo de preparação do maquinário 

para tornar possivel uma redução no tamanho do lote, que por sua 

vez resulta em menores estoques. 

A indústria japonesa de uma forma geral percebeu antes 

das indústrias ocidentais i as vantagens que se ,poderia obter 

produzinqo ·· lotes menores. No Japão foram desenvolvidas muitas 

.técnicas para redução dos tempos de troca. A mais importante 

delas, denominada "Single Minute Exchange. of Die" (S.M.E.D.), foi 

desenvolvida ao longo de quase 20 anos por Shigéo Shingo, nas 

indústrias do grupo Toyota, a partir de 1950. 

O ponto fundamental dessa técnica é a divisão· do 

trabalho de troca de ferramental em preparação externa ("Outside 

.Exchange of Die, OED") e preparação interna ( "Inside Exchange of 

Die, IED" ). 
', 

Para aplicaçãd do!mêtodo S.M.E.D. faz-se necessâria uma 

análise do trabalho de troca de ferramentas, 
49 

seqüência de etapas: 
. ,. 

conforme a seguinte 

. ' 
...•.. 

(49) SHINGO, S. ~ Revolution in Manufactu·r.irig: The SMED System.· · 
Cambridge, Massach~setts, Próductivity Press, 1985. ,361p~ 
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1. Divisão do trabalho em preparação interna e preparação externa 

A preparação interna das ferramentas refere-se às ações 

que inevitavelmente tequerem que a mâquin~ esteja parada para que 

possam ser executadas. A preparação externa de ferramentas 

refere-se .ãs ações ·que podem ser executadas mesmo enquanto a 

máquina está operando~ 

Esses dois tipos de ações devem ser rigorosamente 

separadas, isto é, quando a máquina estâ parada, -o operário nunca 

deve---deixá-la. para executar qualquer parte .da troca externa de 

ferramenta. Na preparação externa as próprias ferramentas, os 

dispositivos de fixação e os materiais devem estar perfeitamente 

preparados ao lado da máquina e os .reparos nas ferramentas devem 

ser feitos antecipadamente.· Na preparação interna· somente a 
I 

remoção e a colocação de ferramentas deve ser feita. 

Normalmente, com a simples divisão dÓ trabalho em 

preparação externa e interna. ocorre uma_diminuição de 30 a 50% 

no tempo de troca. 

: 2. Conv.ersão da preparação interna para a externa 

Essa conversão ê muito importante e pode ser feita. por 

·· exemplo, co• a adoçã6 de uma Padronização da altura para as 

:ferramentas, dispensando alguns ajustes~ No caso de mâq~ina · de 

fundição, o pré-aquecimento transfere tempo de preparação interna 
., I . 

para tempo de preparação .externa. 
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3. Aperfeiçoamento da operação de troca de ferramentas 

Nessa .fase cada operação deve ser detalhadament.e 

estudada para que se possa diminuir o ~e~po gasto em cada 

movimento. Pode-se utilizar a operaçã6 paralela, onde dois ou 

mais operários trabalham simultaneamente. Ou ainda a utilizacão 

de fixadores rápidos que também ajudam a diminuir o set up. Por 

fim, todo esfoço deve ser feito no sentido de eliminar a 

necessidade de ajustes. 

Desde 1985 a Rubrac S.A. tem se empenhado na redução do 

tempo de preparação das máquinas. Alguns bons resultados foram 

conseguidos em alguns setores, enquanto em outros pouco ou quase 

nada se obteve em termos de redução de set up. 
I 

Entre os que obtiveram bons resultados estão os setores 

de pre11sa:s das plantas I e II, onde se conseguiu réduzir em 50% o 

tempo de preparação com a padronização ~a altura dos moldes. 

Feito isso deslocou-se para junto das máquinas ~odo o material 

necessário para a troca~ O passo ·seguinte foi instruir os 

próprios operadores a procederem a troca dos moldes, pois até 

então quem fazia esse trabalho eram os operários dedicados 

exclusivamente a ele. O resultado do esforço foi a eliminação dos 

:"trocadores de molde" e a redução do tempo de troca para não mais 

de 15 minutos para a maioria das prensas. 
·,,_ I 

. . 
Dentre os setores que pouco evoluiram no sentido de 

reduzir o set up estâ o de Usinagem II, da planta . .!, pois ele . 
. . 

continuou com 30% do tempo disponivel· parado em .fun·cão· dà ·troca·· 
- . ' . . . 

de ferramental. Acredita-se que esse· per'c,e.t1tuàl não· poderá 

1· 
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reduzido, a menos ~ue se·faça grandes investimentos em maquinário 

novo e automatizàdo. 

Outro sé to r que apresentou ~érios problemas na 

tentativa de redução de set up foi o de fundição. Mesmo antes de 

se ter reduzido o tempo de troca n~quele setor, decidiu-se pela 

redução dos tamanhos dos lotes produzidos. Na época a troca de um 

molde consumia em média 4,5 horas. Evidentemente o número de 

horas perdidas em trocas aumentou em aproximadamente 100%. 

Julgou-se então que as perdas de produtividade geradas pelo 

aumento de horas paradas seriam mais do que compensadas pela 

economia feita· com estoques em processamento e com a redução do 

tempo total de produção. Porém, os.moldes começaram a apresentar 

desgastes excessivos devido ao manuseio constante, reduzindo a 

sua vida útil pela metade. Não hou~e outra· altérnativa senão 

voltar a prodl.;tzir segundo os padrões anteriores. A única 
.. 

alternativa que restou foi atacar-diretamente o tempo de troca. 

Com o pré-aquecimento dos moldes e algu.ns ·aperfeiçoamentos no 

transporte ·de ferramental, obteve-se uma reduoãó das 4,5 horas 

·.anteriores para as 2,5 horas atuais. Este tempo está muito aquém 

do que serià. um valor razoável para uma indústria produzir Just 

in Time,· mas muito melhór do que há quatro anos atrás. 

Reduzido o tempo de troca resta ainda a racionalização 

do làyout para que se possa nivelar a produção. Esses dois 
" . .· 

tópicos serão vistos em'seguida. 
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MANUFATURA CELULAR 

A Manufa~ura Celular ou a Tecnologia de Grupo, que 

consideraremos sinônimos, foi inicialmente de.senvolvida nos anos 

50 na Rüssia por S. P. Mitrofanov. Desde então a sua aplicação 

nas .fábricas se · limitou principalmente aos setores de 

ferramentaria e manutenção.. Foi somente a partir do final da 

década de 70 que a produção através de células recebeu maior 

atenção e começou a ser largamente utilizada nas ·indústrias. 

Pode-se definir Manufatura Celular como sendo uma 

técnica para produção de pequenos e médios lotes onde se procura 

identificar dentre as peças prOduzidas numa fâbrica quais são 

aquelas que possuem processamento semelhante. Uma vez 

identificados os diversõs conjuntos ~e peças com pr6cessamento 

semelhante, reünem-se as máquinas disponiveis em vários grupos 

que irão processar cada um.desses conjuntos. Tem-se então uma 

célula de manufatura onde o manuseio das peças a serem produzidas 

é mais racional e econômico quando comparado a _uma disposição 

fisica onde as máquinas são agrupadas por função. 

Tradicionalmente existem quatro sistemas de manufatura 

repetitiva que são expressos.pela sua forma básica nos seguintes 

arranjos fisicos: 

A) Arranjo em linha ("Flow Shop") 

" "· 
As seções fabris e~tão ~rranjadas de acordo com a 

sequência de operações necessâria~ para a fabricação de um ünicb 

produto. 
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Esse sistema apresenta as seguintes caracteristicas: 

1. Utiliz~ç&o de ~áquinas especificas (automáticas); 

2. UtilizaÇão de correia transportadora para diminuir o 

manuseio; 

a. Grandes lotes de peças semelhantes; 

4. B~ixo volu~e de aplicacã6 de mão-de-obra e facilida-

de de controle da mesma; 

5. O volume de produção depende da velocidade da linha; 

6. Provoca monotonia e alienação do operário. 

Exemplo: Linha de montagem final do produto ."A" na 

Rubrac S.A. 

B) Arranjo por posiÇão fixa . 

~- indicado na fab~icação e montagem de· grandes 

' produtos, onde· as seções. devem ser arranjadas de modo que o 

produto fique parado e os operãtios e equipamentos se desloquem. 

Esse sistema apresenta as seguintes c'arétcteristicas: 

1. Produtos por encomenda ou pequenos lotes; 

2. Os componentes comprados e/ou fabricados são levados 
. . .. 

até a área de trabalho; 

3. Pelo fato do produto ser grande, evita-se o manuseio. 

Exemplo: Fabricação de pontes ·rolantes, navios, 
""-' lamiriadores. geradores. 'etc 1 

C) Arranjo funcional ou por processo ("Job Shop") 

As seções são arranjadas ·por equipamentos 

caracteristicas semelhantes de' fabricação ou. de processamento. 
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Esse sistema apresenta as seguintes. caracteristicaa~ 

1. O produto movimenta-se pelas seções a ser processado; 

2. O percurso percorrido pelo produto é imposto pela 

seqüência pe operações da ordem .de fabricação. Cada 

seção tem um tipo de equipamento com caracteristicas 

de processamento semelhantes; 

3. Utilizado para pequenos e médios lotes; 

4. Flexivel; 

5. Atende produtos diferentes e demanda· intermitente; 

· 6. Fluxo complexo e ciclos longos de fabricação. 

Exemplo: seções de Tornearia, Prensas e Fundição na 
'-. . ·. 

·planta 1 da Rubrac S.A• 

· D) Arranjo em grupo (célula)i 

As seções são arranjadas por máquinas e/ou equipamentos 

com caracteristicas tais que possam, por si só, fabricarem 

grupos de peças. Nesse caso consegue-se combinar as vantagens 

dos sistemas de linha. e fupcional. 

Esse sistema apresenta as seguintes caracteristicas: 

1. Flexibilidade quanto ao número de produtos e ao 

tamanho dos lotes; 

2. Diminuição~dos 
1
estoques intermediários, movimentação 

dos materiais, ciclo de ,fabricação e aplicação de 

mão-de-obra; 

~~~ Redu~ão de ârea ocupada; 

4. Centralização da responsabilidade e administração, 
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facilitando a cria~ão de ambiente motivador, com o 

grupo tendo visão global do produto ou conjunto a 
. 

ser fabricado na célula; 

5. Pouca flexibilidade para mudanças de projeto do 

produto ou introdução de novos produtos. 

A utilização da produção através de células foi 

intensificada nos 6ltimos anos basicamente devido ao aumento da 

demanda de produtos diferenciados. Isso tornou as linhas de 

montag~m antieconõmicas em função ~a necessidade de se efetuar um 

grande n6mero de trocas de ferramental no sentido de adaptá-las 

aos lotes de produção de tamanhos menores. 

Do mesmo modo o arranjo funcional não se adapta a uma 

produção bastante diversificada~ pois gera um estoque 

significativo de material em processo devido aos tempos de 

espera,. ·tornando-se di~pendioso, principalmente 1 quando se sabe 

que, de uma forma geral, o custo da matéria-prima vem crescendo 

em relação ao custo final do produto. 

Como base de ~eferência para análise das economias 

geradas com a aplicação da Manufatura Celular, pode-se citar o 

exemplo da John Deere que aplicou a técnica em três de suas 

fábricas nos EUA. Os principais beneficios obtidos foram os 
50 

:seguintes: 

(50) 

" '. 

1. 25% de red~ção !no n6mero necessârio de máquinas; 

2. 70% de redução no n6mero de departamentos respon-

DUMOLIEN, William J. & SANTEN. William. P·. Ceií-ular: Marit,lfac- ·. 
turing Becomes Philosophy of. Management at ··compo.nents 
Fac i li ty. · Industrial Engineering·, i5 ( 11): 72~76. · Nov .... · 
1983. ' ' :. . . . .. 
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sãveis pela.manufatura de cada peça; 

3. 56% de redução na troca de ferramenta! e manuseio 

de material; 

4. Redução, ·na proporção de 8-para 1, em termos de 

ciclo de produção; 

5. Transferência aos supeivisores de maior controle 

sobre o Processamento, com clara definição das res-

ponsabilidades. 

Uma das . principais caracteristicas da Manufatura 

Celular ·é o trabalho em grupo. Um pequeno grupo de pessoas 

trabalhando juntas num · espaço relativamente pequeno tendem a 

formar 
', 
uma· equipe e se ajudarem· mutuamente. Isso facilita a 

aplicação de um outro conceito fundament~l para a fabricação em 

células · .e ,·\Produção Just in • Time: a multifunclonaHdade dos 

operários~ Um operário capaz de operar mais de uma 1 mâquina dentro j . . . 
de ~célula torna viâvel a adaptação do volume de produção da 

célula em função da demanda, bastando para tanto a colocação na 

· ... célula de· um número de trabalhadores proporcional ao nivel de 

produção desejada. 

Para se poder compor ou simplesmente conseguir formar 

as células de fabricação, faz-se necessária a identificação e a 

:formação de familias de· peças. Isso porque a própria razão da 

existência da célula, pu seja~ sua justificativa econômica estâ 
- '"'-. 

na formação das familias, uma vez que a célula é um &istema de 

fabricação concebido para produzir tais famllias de modo 

racional. 

As . técnicas conhecidas e aplicadas na formação das 
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familias e conseqUentemente nas células, são as seguintes: 

1. Conceito original; 

2. Classificação e codificação; e, 

3. PFA - Análise do Fluxo de Fabricação. 

Conc~ito original, 
52 

aplicado na Rússia por o 
51 

Mitrofanov e Ivanov, consiste primeiro em dividir o espectro 

das peças de acordo com a similaridade dos equipamentos ~torno, 

fresa, furadeira, etc.) necessários para a fabricação; depois em 

dividi~lo pela· forma geométrica (eixos, buchas, etc.); em 

seguida, pelo projeto. e, finalmente, pela similaridade das 

ferramentas necessárias. Esse processo identifica as peças 

similares e leva ã concepção do componente composto, que é uma 

peça teórica complexa,- contendo .todas ou .a maioria 
I 

das 

caracteristicas do projeto da familia de peças. 

' Nas empresas onde há grande quantidade de peças, é 

conveniente codificar cada componente de_modo que seja possivel 

identificar peças semelhantes pelas similari~ades de seus 

códigos. 

Existem muitas aplicações para um sistema de 

codificação; basicamente eles são usados com os seguintes 

objetivos: 

1. recorrência dos desenhos (formas) e padronização; e 

2. formação de famílias de peças e células de fabrica
" I 

ção. 

(51) MITROFANOV, S. P. Scientifio Prinoiples of Group .Teohnology. 
London. J. Grayson. 1966. · · · · · · · · · ·. · 

• '1: •• 

- . 
(52) IVANOV. E. K. Group Production Organizatiôn and Teohnology.·-.

Business P~blicati6n. LTD .•. 1968. · 
..... · 
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A implantaçao de um sistema desse tipo traz como 

conseqüência imediata, na área de projeto do produto, a geracão 

de pecas similares Ás já existentes e identifi,éadas pelo código. 

A geracão de catálogos de formas semelhantes, de furicões e 

componentes compostos obriga o projetista a utilizar-se de pecas 

já projetadas, uma vez que, com a facilidade de recorrência e com 

a padronização, consegue-se eliminar o .tempo dispendido no· 

projeto e evitar a diversificação de pecas (formas) e 

conseqüentemente de estoques, de ~erramentas e de dispositivos. 

·- Jã a PFA é uma técni~a usada para simplificar o fluxo 

dos · materiais e para ~ncontrar as familias de pecas e grupos 

visando a formação do arranjo dos equipamentos em células. Essa 

técnica é aplicada em quatro estágios sucessivos. ·A sua 

principal caracteristica é- a existência de uma ordem de 

fabricação ·(cartão com fluxo) para cada peca fabricada. 

Através·· de uma análise progressiva das informações 

contidas nas ordens de fabricação (OF) com·o recurso da PFA, 

pode-se encontrar a divisão natural em grupos de familias, 

ut1lizando-se os recursos existentes quanto aos edificios, 

equipamentos, ferramer1tas e métodos de produção. E possivel 

encontrar também qualquer componente que seja exceção quanto à 

:solução encontrada.para a maioria. 

Na Rubrac S.A. as experiências em layout celular foram 

realizadas 
.,.,_ I 

principalmente ·nas áreas de Usinagem li e .· Linha de 

Montagem da planta I. 

A Usinagem li se caracterizava por possuir um · arranjo 

em linha, com as pecas sendo transportadas manualmente·. de uma 

mâquina ~ara a· outra~ O que s~ fez \inicialmente foi reordenar o 
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posicionamento dessas máquinas em forma de "U". O passo seguinte 

foi tornar flexJvel a mão-de-obra dentro dessas células, de . 
maneira_que, dependendo da demanda, fosse pàssivel colocar mais 

ou menos operários trabalhando. No total foram constituidas doze 

dessas células de produção. O resultado foi a adaptação da 

usinagem para a produção de lotes menores e um ganho substancial 

em espaço na fábrica. 

Na Linha de Montagem, a exemplo do setor de Usinagem, 

fez~se.necessârio reduzir o lote de produção. Isso foi conseguido 

aplicando-se alguns princípios de manufatura celular. As linhas 

não foram convertidas para uma posição em "U", mas foram criadas 

algumas "microcélulas" ao longo da linha, com um Qnico operário 

trabalhando em duas, três ou até quatro máquinas. O volume de 

~ produção seria corrigido com a colocação de mais ou menos 

operãr~o~ nas linhas. 

As alterações realizadas na Linha de Montagem final da 

Rubrac S.A. tornaram o seu volume de produção muito mais 

flexivel. Dessa forma foi possivel reduzir o lote de produção das 

linhas e viabilizar a nivelação da carga de produção de acordo 

com a demanda. Com isso produz-se todos os dias cada um dos 

diversos modelos do produto "A" de acordo com a quantidade 

:demandada pelo mercado diariamente, resultando em grande economia 

de estoque em processo-~ acabado. 

A adaptação do layout de uma indústria é a fase mais 

dificil e trabalhosa no desenvolvimento _de um ~rograma_para se. 

implantar a Produção I}'IT. Produzir J'I.T"· depen-de mui to do; . arranjo-· 

fisico e da flçxibilidade · que se disp~~- pàra .adaptá-lo·. às--_.· . . . .. 
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mudanças .. Com a redução do tempo ~e troca; juntamente com a 

racionalização do fluxo de materiais, pode-se avançar muito em 

direção ao JIT. I~so porque o tamanho do lote de produção pode 

ser reduzido sem perda de produtivid~de e, conseqOentemente, 

torna viável a aplicação de outratécnica JIT, a Nivelação da 

Carga de Produção, isto ê, produzir ao longo do dia a quantidade 

e o mix de produtos que se vende no dia. 
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NIVELACKO DA CARGA DK PRODUCXO 

Nivelar ou estabilizar a produção significa congelar o 
r. . 

programa diârio de produção por aproximadament~ 30 dias, ou seja, 

o setor de planejamento da produção da fábrica ~arã com que se 

produza exatamente o mesmo mix de produtos na linha final de 

montagem ao longo do mês. 

Se, por exemplo, uma indústria possui uma demanda de 

quantidades iguais das peças "A","B","C" e "D" e costumava 

programar sua produção de maneira a produzir somente o produto. 

"A" na primeira semana do mês, "B" na segunda semana e assim por 

diante, a programação deve ser modificada para que "A","B","C" e 

"D" sejam produzidos todos os dias. O lote de fabricação passaria 

a ser igual à demanda diária da peça e não baseado na demanda 
. . 

mensal como se fazia. Essa redução no tamanho do lote de produção 

exige,/ obviamente, um esforco anterior de redução no tempo de 

preparação·'da·máquina. 

Algumas empresas, como a Harley~Davidson, conseguem 

manter constante seu. mix de produção. por 30 dias, · admitindo que 

· no mês seguinte haverá uma mudança não superior a 10% no volume 

de produção de cada item. Outras empresas, como a Yamaha 

japonesa, não conseguem manter o programa congelado por mais de 
\ 

dias em função da grande diversividade de produtos na linha 

de montagem. Mesmo assJm, a.variação admitida cada vez em que se 
"' I 

modifica-o mix é muito pequena. 

O processo de nivelacão da produção foi iniciado ·na 

Rubràc S.~· .. em janeiro de 1986. Decidiu-se nivelar a produção das 
. 

. linhas·· de ~ontagem do produto "A" de acordo com a demanda diária 
l 

. ~. 
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dos diversos tipos de produtos "A1","A2", ... "A12". Os gráficos a 

seguir mostram a produção semanal para quatro diferentes tipos 

de produto "A", d'esde janeiro de 1985 atê junho de 1986. Pode-se 

notar que a produção era bastante · irregular; produzia-se um 

volume muito grande durante alguns dias e então a produção da 

linha era' interrompida. A partir d6 final do ano de 1985 esta 

situação começa a mudar. Vê-se que ocorrem .muito menos 

interrupoões na produção de cada produto, tornando a produção 

mais uniforme e de acordo com a demanda .. 

Se anteriormente tinha-se linhas projetadas para 

produzir 100 peças/dia com a utilização de 20 pessoas e só assim 

funcionavam, independente da demanda naquele momento ser ou não 
' . 

de 100 peças/dia, agora tem-se linhas que podem produzir, por 

exemplo, de 10 a 100 peças/dia, i. dependendo .do número de 

operadores,.que se coloca nessas linhas. No esquema anterior, 
! 

como não hàvia flexibilidade em número de pessoas que se colocava 

em cada uma das linhas de produção do produto ~A", produzia-se 

durante alguns dias o que seria consumido ao ,l-ongo de atê dois 

meses. O pesspal então se' deslocava para outra linha de montagem 

e iniciava a produoão durante mais alguns dias de outro tipo de 

produto "A" e assim por diante. Havia grupos de produção para um 

determinado conjunto de produtos; por exemplo: o grupo 1 

fabricava os produtos "A5", "A7" e "A9". O grupo 2 os produtos 

"Al" e "A2"; etc. " . Tinha,-:-se ~na Rubrac S. A. sempre algumas da doze 

linhas de montagem paradas. Hoje todas as linhas, a principio, 

funcionam .o tempo todo. Conforme a variação do J!l~X de produção 
• f . . 

algumas linhas poderiam ficar paradas .(conforme·figuras 8,9,JO ··e 

11) mais de dois meses. Isso f~zia c\om que a· curva de e·xperiência : 
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fiGURA 08; PRO DUCÃO SEMANAL DO PRO DUTO "A2'' · 
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para produção daquele determinado pr~duto "A" voltasse a um ponto 

anterior ãquele que se tinha quando há dois meses atrás aê 

fabricava o produto. Isso redundava na per.da da qualidade e 

aumentava a quantidade de refugos e retrabalhos. Atualmente, um 

mesmo grupo de pessoas trabalha ininterruptamente num mesmo · 

produto, fazendo com que a qualidade do produto no minimo se 

mantenha ao longo do tempo. 

O interessante é que, mesmo depois de se ter conseguido 

uma certa nivelação entre a demanda diária e a montagem, esse 
. ---

.fato não redundou em grande economia de estoque intermediário. 

Enquanto a montagem havia conáeguido reduzir seus tamanhos de 

lote de' produção e·se adequado ã demanda diária, os demais 

setores não puderam se adaptar naquele momento a esse novo 

esquema de ·produção. Isso causou uma assincronia .enire a 

montagem ,e'os demais setores da fábrica que a abasteciam. Mesmo 

que os processos que antecedem a montagem quisessem reduzir os 

seus lotes eles não poderiam, pois não haviam alcançado qualquer 

redução no tempo de preparação das máquinas. Aquéles setores que 

insistiram em reduzir seus lotes de produção tiveram um grande 

aumento no'número de horas· paradas para troca de ferramental.· 

A nivelação da carga de produção é uma das técnicas do 

,Sistema JIT de Produção de mais fácil implementação. Isso porque 

trata-se de um ganho decorrente da aplicação das três técnicas 

""' ' anteriormente expostas neste capitulo. Ou seja, havendo um bom 

programa de manutenção de máquinas, um tempo de troca desprezivel 
. ' 

e uma racionalização da moviment~ção d~·material em processo qom 

aplicação ·dos principias da· mam.lfatura. céiU:la~, a reduçãç:>. ·do 

tamanho de lote de produÇão necessâr,ia à nlvelação s.e dará . sem 
: ~ ~ •. , . 
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problemas. 

Isso feito pode-se partir para o desenvolvimento da 

técnica que trataremos no item seguinte, o Kanban, ao menos no 

que se refere às técnicas de produtividade, pois paralelamente à 

sua aplicação deve-se desenvolver as técnicas de qualidade que 

serão abordadas no Capitulo 4. 

'· .. 
/ 

·.· 
t • •• 

.. 
··'"" .... 

~ : . 
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KANBAN 

'"· ' '. 
" .r 

.. No siste~a tradicional de controle da produçao o PCP 

faz · uma explosão dos produtos finais a serem produzidos e 

distribui uma programação da produção para cada Centro de 

Produção e 
i 

também para a Linha de Montagem. Cada um destes 

centros de trabalho produz a quantidade de peças indicada no 

programa e as carrega até o processo subseqüente. Esse sistema é 

conhecido como aquele que "empurra" a produção (ou "push 

system~~). 

Outra forma de se gerenciar.o fluxo de materiais pela 

· fábrica é utilizar o sistema .de ·"puxar" a produção (ou "pull 

system"). Dessa maneira ·somente a Linha de Montagem recebe o 

programa de produção e,- ã medida em que ela vai con~umindo 
I . 

as 

peças nece~Bârias, vai sinalizando aos Centros de Produção que a 

abastece~ sobr~ as suas neces~idades~ E para informar aos 

diversos centros de produção da fábrica ~obre o que está sendo 

demandado pela linha de montagem que se. utiliza o cartão kanban. 
. . -

A fábrica da.Toyota no Japão foi a pioneira na execução 

do controle da produção através de cartões. Segundo seu criador, 

Taiichi Ohno, esta técnica ''nasceu da necessidade de desenvolver 

um sistema de fabricaçã6 de automóveis de muitos tipos diferentes 
53 

:em pequenos números na m~sma linha de montagem." A essa técnica 

deu-se o nome de Kanban,na Toyota. Posteriormente muitas empresas 
. "'-.. I . 

no Japão e no Ocidente copiaram o sistema, · dando-lhe diversos 

(53) MOURA, R. & UMEDA, Akio. .Sistema Kanban de Manufatura 
"Just-in-Time". p. 31.-

.. I_ 
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* nomes. Porém, Kanban, que foi o termo pioneiro, passou a 

significar genericamente o método de controle do fluxo de 

materiais através de cartões. 

Os conceitos básicos r~lativos ao Kanban são bastante 

simples, porém ocorre alguma confusão ~evido ãs diversas acepções 

em que a palavra é utilizada. Comumente Kanban pode significar: 

1. Cartão. Esses cartões são utilizados para autorizar 

a movimentação de materiais entre as estações de trabalho ou o 

processamento de materiais. 

2. Técnica de controle de fluxo de materiais através 

da utiliiação de cartões que pode ser extendida, em alguns casos, 

para controle da entrada de materiais na fábrica a partir 

dos fornecedores. 

" . 3. Conjunto de técnicas de produção que:são utilizadas 

para viabilizar o funcionamento do controle da produção através 

de cartões kanban. 

Kanban visto como sinônimo de cartão será mencionado 

nesse trabalho sempre acompanhado da palavra ~·cartão". Aparecerá 

"cartão kanban" para não haver dúvidas. Quando Kanban significar 

técnica de controle de fluxo de materiais. utilizar-se-á somente 
\ 

o termo "Kanban". O terceiro significado da palavra Kanban 

mencionado acima não se,rá qtilizado. pois pode gerar confusão 

quando comparado ao significado de Produção JIT. 

(*) Ver anexo III 
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Apesar de se fazer muitas vezes confusão entre Produção 

Just in Time e Kanban, é preciso deixar claro que Kanban é apenas 
.. 

um subsistema que· compõe o Sistema Just in Time de Produçã6. 
. . 

Sendo b Kanban a parte mais "visivel" da Produção JIT, a ele é 

dada muitas uma importância muito maior do que aquela que 

realmente 1possui dentro do sistema. Para se ter uma idéia da 

contribuição do Kanban ao sistema como um todo, Shigeo Shingo 

afirma que dos ganhos obtidos com o Sistema Toyota de Pr~dução, 
54 

apenas 10% advém do Kanban. 

A adoção do Kanban faz com que o processo de produção 

se torne bastante visivel, isto·é, numa fábrica onde se utiliza o 

Kanban são facilmente.identificáveis os gargalos de produção e os 

niveis de inventário em processo. Esta transparência do processo 

faz com qu~ os supervisores e os op~rários teriham claro · onde 

estão os -problemas no processo produtivo. Is~o facilita e 

estimula a resolução dos problemas no processo produtivo por 

parte da gerência e também por parte dbs op~rãrios, se eles 

estiverem envolvidos com o processo. Se os trabalbadores de chão 

de fábrica não estiverem envolvidos com o trabalho que 

desenvolvem, o Kanban deixa de oferecer sua melhor contribuição 

para se alcançar a Produção Just in Time, que é o estimulo à 

constante melhoria do processo, devido à transparência que ele 

imprime ao mesmo. Isso não ·significa que o sistema não possa 

' funcionar sem esse envol~imento (como bem ilustra o caso da 

aplicação do Kanban na Rubrac S.A.), pois alguma fração das 

•. 
' ~ . 

(54) SHINGO, S. Study of Toyota Production ·s.ystem F~om .Industrial .· 
Engineerin~ Viewpoint .. p. ~2. 

1· . . ·. 
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melhorias passlveis de serem obtidas pela implantaçao da técnica 

é conseguida. 

Seguem aÍgumas definicões do que,é Kanban a partir da 

visão de diversos autores: 

"Kanban é uma técnica japonesa de gestão de materiais e 
; 

de producão no momento exato (Just in Time), controlada através 
55 

do movimento de um cartão". 

"Kanban é um sistema de· comunicação utilizado para 

retransmitir uma determinada necessidade de material através da 

fábrica, usando um sistema de puxar ao invés de empurrar a 
56 

producão." 

"O conceito Kanban é um simples sistema manual. de 
57 

'puxar' a producão". 

"O Sistema Kanban é um meioi de informação que controla 

harmoniosamente a produção "dos produtos necessários nas 

quantidades necessárias-e no tempo necessário, em todo o processo 
. ,58 

de uma fábrica e também entre companhias". 

(55) A VITORIA Japonesa. Revista de Administração, São Paulo, 
p. 10-16, abr. 1984. 

(56) AMES, Robert G. Zero Inventories: A Return to Productivity, 
In: APICS. ZerQ. In"(entories Seminar Proceedings. Sept. 
1983. p. 1-7. . ' . . 

(57) BRISTOW, Clinton Jr. Management Strategies for Implementing 
Just-in-Time Production/Zero Inventory. In: APICS. Zero 
Inventory Philosophy & Practices Seminar Proceedings. Oct. 
19'84; p ~. 355-362 . 

. · (58) MONDEN, Yasúhiro. · ·Produção Sem Estoques - Uma Abordagem ao 
Sistema·de Produção da Toyota. p. 7. 
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"Kanban é um procedimento que utiliza cartões para 

operar um "sistema de puxar" de controle de material, o qual 

interliga todas as. operações de suprimento a uma linha de 
59 

montagem final." 

A implantação do Kanban em uma ind~stria é uma tarefa 

dificil, pois.poucas:s~o as 1unções que não serão afetadas pelas 

modificações que se fizerem necessãrias. O suporte por parte da 

alta gerência é essencial para realização da implantação, mesmo 

porq~é- a imPlantação leva an~s e para manter a motivação do 

pessoal durante.o periodo exige-se um apoio muito grande. 

Antes de se colocar 6 cartão kanban em funcionamento 

para controle do fluxo produtivo é necessár.io um longo trabalho 

de preparação da fábrica. Basicamenteos procedimentos que devem 

ser adot~dos são os seguintesi 

1. Padro~ização dos p~océdimentos de ~rabalh6; 

2. Diminuição dos indices de parada de equipamento por 

problemas.de manutenção; 

3. Controle total da qualidade. Nenhuma peça defeituo-

sa deve ser entregue à linha de montagem; 

4. Diminuição no temx>o de preparação.da máquina; 

5. MultifÚncionalidade dos operários; 

6. Autonomação; 
"- I 

7. Ràcionalizaoão'do fluxo de materiais; 

8. Redução do tamanho do lote de produção; 

9. Nivelação da produção. 

(59) MOURA, R~ & UMEDA, Akio. 
"Just-in-Time". p. 31., 

Sistema Kanban de Manufatura 
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E fundamental que cada um desses · procedimentos seja 

adotado no processo de produção onde se pretende implantar o 

Kanban. A falta de ·apenas um desses pré~requisitos conduzirá 
. •, 

inexoravelmente o sistema a uma queda de produtividade. 

Exceção feita aos 'baixos indices de parada de 

equipamento por problemas de manutenção, todos os outros pré-

requisitos relacionados acima não existiam na Rubrac S.A. quando 

da implantação do Kanban. Esse é um dado muito importante para se 

compreender o que ocorreu na empresa ao longo do processo ·de 

implantação da Produção Just in Time. 

Analisando-se o Kanban a ~artir de um enfoque puramente 

de fluxo de materiais na fábrica, vemos que ele nada mais é do 

que uma inversão no sentido de transporte dos materiais no 

interior da fábrica. 

A partir do momento ein que se passa para .. o pull system, 

quem ordena a quantidade e o momento de produzir certa peca é o 

processo subseqüente de producão de cada etapa do processamento. 

Através do método de puxar a produção com os cartões também se 

consegue um automático controle da producão a partir do "gargalo" 

da fábricà. Nesse momento obtém-se uma redução do estoque em 

processamento, uma vez que um dos principies do sistema é que não 

,se deve produzir nada além do que foi solicitado pelo processo 

subseqüente. Tem-se que acreditar que é mais econômico um 
., 

operário parado do que'produzindo algo que não se transformará 

tão cedo em volume de vendas. Admitindo-se isso, pode-se acabar 

com .o problema bastante domum da superprodução nas fábricas que 

· -. :Procuram. manter seus operários produzindo o tempo todo, mesmo não 

tendp certeza se esse trabalho \ se converterá em vendas. 
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A movimentação de materia1s através da utilizacão dos 

cartoes. se faz da. s~g~l.inte maneira: 

1. O Planejamento e Controle da Prod~ção, PCP, fornece 

à linha de montagem um programa de produção; 

2. A linha solicita as quantidades necessárias de 

material aos centros de trabalho à medida em que consome o 

mate-rial q.ue está no supermercado ao lado da linha; 

3. Os centros de trabalho remetem o material reclamado 

pela-·---linha de montagem. Também os fornecedores podem alimentar 

diretamente a linha; 

4. A medida em que os ce~tros de trabalho q~e produzem 

diretamente para a linha consomem material. eles solicitam a 

outros centros de trabalho ou fornecedores o material a ser por 
i 

eles processado; 

5. Continuando este ciclo cada centr6 de trabalho. 

sempre solicita a quantidade certa no momento certo para o centro 

que o alimenta. 

~ importante salientar que numa fábrica nem todos os 

itens fabricados devem ser controlados pelo Kanban. Uma analogia 

com a classificação ABC de materiais mostra que, se o cartão 
\ 

'Kanban controlar de 10 a 20% dos itens de maior atividade, estar-

se-á abrangendo 70 a 80% do valor 
'< ! 

dos estoques. Isso trará 

beneficios significativos em relação ao giro do inventário em 

_.processo; 

·.Algumas peças numa fábrica certamente têm demanda muito 

}irregular~ .não sendo factivel a nivelação da carga de produção 
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60 
para elas. Na Toyota, por exemplo, entre 60 a 70% do total de 

peças em movimentação estão sob controle do Kanban. As demais 

peças ficam sob controle através de ordens de :produção emitidas 

por um sistema MRP (''Material Requirements Planning"). 

E importante ressaltar também que o Kanban é mais 

eficiente ~uando os itens controlado~ possuem alta atividade, 

repetibilidade e pequena variação nas quantidades consumidas. 

Quando os itens a serem controlados ·não atendem a esses 

requisitos é mais indicada a utili~acão de um sistema de controle 

como o MRP. Na maioria dos casos, uma solução que combine a 

aplicação do MRP e do Kanban é a mais indicada. A Yamaha Motors, 

por exemplo, desenvolv.eu um. sistema que une as vantagens do MRP e 

do Kanban. Esse sistema foi denominado "Synchro-MRP" ou "Pymac". 

Para empreender o control'e de fluxo· com o Kanban, 

algumas regras de funcionamento devem ser obedecidas. São regras 

simples, de fácil compreensão, mas que se deixarem de ser 

cumpridas apenas por um momento causam grandes problemas ã 
61 

produção. São elas: 

1. o processo subseqUente deve retirar a tempo, no 

processo precedente, os produtos necessários; 

(60) HALL, Robert W. Driving the Productivity Machine: Production. 
Planning and Control in Japan. · Falls. ~ Church, . v~. , 
APICS, 1981. 

(61) MONDEN, Yasuhiro. Produção Sem Estoques ..; Uma Abordagem. ao 
Sistema de Produção da Toyota. · p. t3'. 

!· 
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2. O processo precedente ~eve produzir seus produtos 

nas qqantidades r~quisitadas pelo processo sub-

seqüenté;. 

3. Os produtos com defeitos não devem ser enviados ao 

, processo subseqüente; 

4. O ~Qmero d~ cartões kanban deve ser minimizado; 

5. Nunca transferir material sem o uso do cartão; 

6. Os contenedores devem sempre possuir um número 

padrão de pecas, nem mais nem menos. 

Fisicamente. o cartã6 kanban pode apresentar-se de 

várias formas. Normalmente é um pequeno pedaco de papel contendo 

alguns dados e envolvido por protecãolde plástico. 

seguintes: 

q_s dados que constam do cartão ·costumam ser os 

1. Nome e código da peca; 

2. Nome e ~ocalizacão das seções onde são produzidas 

as peças (fluxo do processo); 

3. Nome e localizacão do setor onde são consumidas as 

peças (Linhas de Montagem); 

4. Localização das áreas de estocagem (supermercado); 

5. Quantidade representada pelo cartão; 
'', 

'-.. I . 
6. Quantidade total do lote de produção; 

7~ Número· seqüencial do cartão e número total de 

cartões do item em questão; 

8. Tipo de container; 

9. Tempo total de processd e tempo por operação. 
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Na pãgina seguinte, Figura 12, encontram-se os diversos 

cartões kanban em circulação na Rubrac S.A. 

A quantidade em circulação de uma determinada peça 

controlada por cartao é igual ao número de cartões existentes 

desta peça, multiplicado pelo número de peças existentes no 

contenedor padrão. Obviamente, o número de contenedores é igual 

ao número de cartões. Para calcular o número de cartões 

necessãrios para 
61 

fórmula: 

uma determinada peça, utiliza-se a seguinte 

y = D <Te+ Tpl.Cl +alfa) 
A 

Onde, 

y = número total de cartões 

D = produção média diãria 

Te = tempo de espera dos cartões 

Tp = tempo de processamento 

kanban 

A = número de peças em cada contenedor. (0 ideal é que 

não se tenha em um mesmo contenedor mais que 10% 

da demanda diãria da peça) 

alfa = variãvel de ajuste 

Com a variação da demanda ao longo do tempo pode ser 

interessante retirar ou colocar os cartões kanban de acordo com a 

diminuição ou o aumento da demanda da peça. Dessa maneira pode-se 

manter o estoque em processo sempre o minimo possivel, apesar das 

oscilações da demanda. 

(61) MOURA, R. & UMEDA, Akio. Sistema Kanban de Manufatura 
"Just-in-Time". p. 70. 
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FIGURA 12: Cartões Kanban Utilizados na Rubrac S.A. 
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A implantação bem sucedida do Kanban em uma indústria 

traz uma série de ganhos. Alguns.deles jA foram comentados; 

porém, para que possamos fazer uma co~paracão com algumas 
• > 

condições de seu funcionamento, apresentamos uma relação de 

beneficios advindos da sua implantação. São eles: 

i. Estimula a melhoria da produtividade; 

2. Reduz o inventário e, por conseqüência, aumenta o 

giro de estoques; 

3. Reduz o lead time; 

. 4. Simplifica o controle no nivel de chão de fábrica 

com um minimo de burocracia; 

- 5. Simplifica o planejamento da produção; 

6. Atrai a participação dos operários; 

i 7 .. Indica prioridades corretamente; 
•. 

a~ Facilita o controle de inventários. 

Apesar dessas vantagens. o Kanban possui algumas 

limitações que conforme o caso podem intluenciar na decisão de 

implementá-lo ou não. Entre esses aspectos estão: 

1. Pressupõe envolvimento da forca de trabalho; 

2. E necessário haver um plano de produção nivelado, 

que faça com que se fabrique diariamente o mesmo mix de produtos 

·por um longo periodo: um mês. no caso da Toyota. Estima-se em + 

10% ou - 10% a variação permitida para cada modelo, 
62 "- ( 

de um 

dia para o outro~ 

(62) HALL, Robert.W. Driving the Productivi~Y Màchine: Producti~n · .· 
Planning and Control ·in Japan. p. 36. · 
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3. E necessário que os contenedores sejam padronizados; 

4. E necessário haver disciplina no nivel de chão de 

fabrica; 

5. Não responde rapidamente às mudanças nas 

caracteristicas do produto; 

6. E necessário que seja realizado um grande número de 

trocas de ferramentas; 

7. Nem todos os itens na fábrica podem ser controlados 

pelo Kanban; 

8. Requer mudança de· layout para facilitar o: fluxo de 

produção._ 

O Kanban também é um.excelente método de administração 
.· . i 

.e coordenação do processo de melhoria da ~rodtitividade em uma 

fábrica. , É·sse · processo de· melhoria pode ser alcançado com o 
. 63 

seguintes procedim~ntos: 

1. Di~tribuição dos cartões e inicio do processo; 

2. Retirada dbs cartões do sistema assim que pareça 

não serem necessários; 

3. A retirada de cartões implica redução do 

inventário. Faz também com que o centro de trabalho. donde se 
. .. . 

,retirou os cartões, ·tenha problemas em produzir a tempo sua cota; 

. 4. A gerência e o pessoal ~peracional se esforçam para 
' . . 

que o centro de 
' I . trabalho,· de_onde foram retirados os cartões, 

volte a produzir sem problemas, mas sem os cartões. Para se 

(63) HALL, Robert W. Driving the Productivity Machine: Production 
Planning and· Control ·in Japan. p, 39. 
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alcançar isso podem ser necessárias ~udanças·no procedimento do 

trabalho ou modificações nos equipamentos. Tudo isso conduz à 

redução dos custos é.do lead time; 

5. Depois de uma redução, provocada pela retirada de 

alguns cartões, e de uma estabilização do processo, pode-se 

voltar a executár o ciclo novámente, retirando-se mais alguns 

cartões. 

Muitos autores argumentam que o Kanban é. um conjunto de 

procedimentos especificos e como tal independe da cultura do 

pais onde é aplicado e, desta forma, pode ser aplicado em 

qualquer' fábrica. Não há como refutar tal argumentação; ela é 

correta. Porém, o processo continuo de melhoria da produtividade 
i 

depende muito da relação de trabalho existente entr~ empregado e 

empregador.~ Se a cultura orga~izacional da empresa distancia· a 

gerência do pessoal operacional e não há intenção de se mudar 

essa politica, a implantação do Kanban torn~-se muito dificil. 

-
Ela pode ser realizada, mas sem que se obtenha o seu maior 

beneficio: o processo continuo de melhoria da produtividade. 

A primeira experiência com cartões kanban na Rubrac 

S.A. foi realizada em novembro de 1985. Tratava-se de uma peca de 

.demanda bastante regular. produzida na usinagem e entregue na 

montagem. A partir 

realizadas por toda 

dai, outras 

' I. a fábrica. O 

experiências foram sendo 

processo era lento, pois 

pretendia-se testar muito bem o cartão antes de implantá-lo por 

toda .a fâbiica~ Porém, ~·partir de abril de 1986, o processo foi . . 
~c~lerado e até setembro de 86 ~erca de 90% dos itena em produção 

na fãbrica estavam sendo contrbladod por cartões~ o que perfazia 
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um total de 4500 itens. 

O resultado dessa implantação "relampago" foi uma série . . . 
enorme de problemas . na produção. No setor de prensas, por 

exemplo, pode-se observar que alguns operadores, pressionados 

pelas. rápidas mudanças de posição dós cartões no painel, tinham 

que trocar a ferramenta de sua máquina quase imediatamente após o 

inicio do processamento de um determinado item ou até mesmo 

interromper a colocação de uma determinada matriz para posicionar 

outra~- O Kanban, por ter ~ido implantado sem que fossem 

observados alguns pré-requisitos básicos. se tornava "ner~oso'', 

isto é, vários cartões subiam a posição de ordem de produção e de 

repente o operador se via.na situação de ter que escolher qual 

dos itens deveria ser produzido ·imedi~tamente de ~orma a causar o __ 

menor pre~uizo possivel ao f~uxo produt~yo. Com o tempo se 

observou que ~lguns operadores começaram a acumular, ao lado das 

prensas, muito discretamente, pequenos es~oques de segurança para 

se protegerem das oscilações rápidas do P<Ün~l de cartões. 

Distorçõe~ como essa colocaram em dúvida a continuidade do 

funcionamento do Kanban na fábrica. 

O Kanban .é sem dúvida o último passo a ser dado num 

programa de desenvolvimento para se chegar à Produção Just in 

:Time. Não o primeiro, como foi feito na Rubrac S.A •• As quatro 

técnicas que ·antecedem a implanta~ão do Kanban e que foram 
'. I . 

abordadas neste capitulo, alé~ das cinco Técnicas de Qualidade 

que veremos no Capitulo 4, a seguir, devem ser adequadamente 

implantadas antes de se iniciat o controle da produção por 

cartões. O não cumprimento dessas etapas anteriores traz grandes 
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'pertu~bações ao processo produtLvo~ bomo foi ubse~vado na fãbrica 

da ~ubrac S.A . 

. -· . ·. ; i, -~ .. ; . : .;..:.· ···"'. 

'· .. 

.i 
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C A P I T U L Q 4 

TECNICAS l>E QUALIDADE 



Neste capitulo apresentamos mais cinco das técnicas que 

formam o Sistema Just in Time de Produção. 

Após um breve histórico a respeito do desenvolvimento do 

Controle da Qualidade no Japão, abordaremos em seguida um 

conceito amplo a respeito do gerenciamento da qualidade, .o 

Controle da Qualidade por Toda a Empresa (CWQC). Na seqüência 

trataremos dos ·circulos de Controle da Qualidade (CCQ), do 

Autocontrole, do Controle Estatistico do Processo (CEP) e 

finalmente do Jidoka. 

/ 

... .., 

< ·• 
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CONTROLE DA QUALIDADE NO JAPXO .. 

A evoluçao do controle da qualidade_no Japão se deu em 

três fases.bastante distintas. Numa primeira fase procurou-se 

assegurar a qualidade dos produtos apenas com a inspeção final. 

Conscientes de que essa não era uma maneira muito eficaz de 

produzir com qualidade, evoluiu-se para um segundo estágio em que 

se procurou controlar a qualidade já no processo de fabricação e 

não somente sobre o produto acabado. Por fim, chegou-se ao 

estágio em que a qualidade era. controlada desde a concepção do 

produto, o que exige uma interação muito grande entre os diversos 

departam~ntos' . de uma fábrica. 

O Controle da Qualidade (CQ) foi apresentado no_ Japão 

como filosofia e·metodolÕgia somente \após o término da II Guerra 

Mundial. :A técnica, baseada na estatistica e na administração, 
/ 

foi desenvolvida nos Estados Unidos e largamente divulgada desde 

então. 

Dois norte-americanos tiveram muita influência sobre o 

desenvolvimento do. ·cQ. no' Japão: Joseph Moses Juran e Edward 

Demming. Sobre a divisão de trabalho entre eles J. M. Juran 

fala: "W. E. Demming . foi-responsável por produzir a primeira 

.semente com cursos de aplicação da metodologia estatistica. Eu 
64 

lhes dei os cursos iniciais sobre gerenciamento da qualidade". 

W. E. Demmin'g_ reG~-lizou, em julho de 1950, seu primeiro 
- -

-seminário no Japão a respeito de CQ, onde foram divulgadas as 

(64) JURAN, J. M .. Citado em: AONUMA, Y. Japanese Explains 
Japans Business Style. Across the Board, New York, 18:41-
50, Feb. 1981. 
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cartas de controle, as técnicas de amostragem e os seus 14 

principies gerenciais, que são os seguintes: 
. . 

.. · . 

1. Estabeleca. a .consistência de propósitos no sentido 

de melhorar continuamente os produtos e os serviços. através da 

elaboração de um plano que o torne competitivo e o faça 

permanecer no negócio; 

2. Adote a nova filosofia. Estamos em uma nova era 

econômica. Não· se pode mais conviver com os niveis comumente 

aceitos de atrasos, erros, materiais defeituosos e mão-de-obra 

inadequada, como·se isso fosse inevitável; 

3. Termine com a dependência da inspeção em massa. 

Exija, i 
em seu lugar, evidências estatisticas de que a qualidade é 

uma decorrência natural do processo de produção, para eliminãr a 

necessidade da inspeção em massa; 

4. Cesse a prática de selecionar forn~cedores apenas 

pelo menor preco. Ao invés disso, apoie-se em evidências 

significativas de qualidade, ao lado do preço. Elimine os 

fornecedores que não apresentem evidências estatisticas de 

qualidade; 

. 5. Emprege as técnicas estatisticas para identificar as 

duas fontes 
, I 

de desperdicio: causas do sistema (85%) e falhas 

locais ( 15%), procurando reduzir cada vez mais esses 

desperdiciôs; 
., ... 

6. Proporcione treinamento ma.Ls cqmpleto. e melhor 

relacionado com o trabalho; 

.. 
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7. Disponha de supervisão com o conhecimento de 

métodos. Estimular, o uso desses métodos para .descobrir quais os 

defeitos a .serem investigados para encontrar a solução; 

8. Reduza o medo em toda ·a organização fomentando a 

comunicação franca, recíproca e sem espírito de punição. O 

prejuizo econômico criado pelo medo de perguntar ou de avisar 

sobre a existência de problemas é aterrador; 

9. Elimine as barreiras entre departamentos. O pessoal 

de Pes~uisa, Projeto, Vendas ~ Produção deve trabalhar como uma 

única equipe, para prevenir os problemas com a produção; 

'· 10 ~ Elimine métodos numéricos, cartazes e rótulos que 

apenas pedem tnaiores níveis de produtividade para os 
i 

.trabalhadores, sem indicar métodos ou idéias para atingi-los; 

11. Examine detidamente o impacto dos padrões de 

trabalho. Esses padrões levam em conta a q~alidade ou ajudam o 

funcionário a de-sempenhar melhor o seu trabalho?- Mui tas vezes, 

esses padrões são um·impedimento à melhoria da produtividade; 

i2. Ofereça tr~inamento estatístico elementar em larga 

escala; 

· 13. Intróduz~ um amplo programa de reciclagem do 

~essoal em novos conhecimentos e no~as técnicas, para que se 
" 

atualize com mudanças d~'model~, estilo, materiais, métodos e, 

quando necessário, novas ~âquinas~ 

14. Utilize ao máximo-os conhecimentos e habilidades 

estatísticas na sua empresa. 
i 
\ . 
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CONTROLE DA QUALIDADE POR TODA A EMPRESA (CWQC) 

Desenvalveu-se no Japão um conceito bastante abrangente 

de controle da qualidade denominado ''Company Wide Quality 

Control", ( CWQC). Em algu·mas empresas se emprega a sigla TQC, 

"Total Quality Control"; porém, o conteúdo e o significado são 

diferentes do TQC amplamente difundido nos Estados Unidos por 
65 

Feigenbaun. 

O objetivo principal do CWQC é a asseguração da quali-

dade .. __ _çlesde a fase de desenvolvimento de novos produtos. Num 

sentido lato, CWQC significa controle no sentido de gerenciamen-

to, de uma qualidade abrangente, incluindo o serviço, as 

transações comerciais e considerações sobre o elemento humano, ou 

seja, tr.ata-se de um controle· global e abrangente. 

O Controle da Qualidade por Toda a Empresa é algo que 

só se torna possivel com a participação de todos-'os empregados 

dos mais variados niveis hierárquicos e pela coordenação de 

esforços de todos os departamentos. Por exemplo, o Departamento 

de Vendas deve identificpr o nivel de qualidade exigido pelo 

mercado consumidor, enquanto o Departamento de Planejamento deve 

executar as suas atividades fundindo as informações oriundas do 

Departamento de Vendas com a capacidade do processo e com os 

:fatores econômicos. Já a Engenharia ou o Departamento de Projetos 

deve tornar possivel a pbtenção da qualidade planejada atr~vês de 

uma sistemática de produção também fácil de ser equacionada e 

isenta da geraoão de defeitos. As matérias-primas necessãr~as 
' . . .;. ~ 

· ... 
.· .... ··· .. 

( 65) FEIGENBAUM, A. V. Total Quality Co.ntrol: Engineering .and. 
Management: New York, McGra~-Hj,ll, ·1961. 85lp .. 

•. 
! .. : 
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devem ser ~dquiridas ·pelo Setor de Compras, conforme as 

exigências q~alitativas especificadas.· A qualidade do produto 
I 

deve ser in~pecioncida pelo setor especifico a ·fim de assegurar 
' 

qualida~e intrinseca. O custo deve ser calculado pelo Setor 

Financeiro-c~ntâbil; porém, cada setor deve ter os itens da sua 
. i 

responsabilidade devidamente controlados e coordenados pelos 

responsáveis idas áreas. As atividades dos departamentos não devem 
! 

ser is.oladas ,' mas constituir um trabalho interativo e coordenado. 

O ~rincipal objetivo do Controle da Qualidade, segundo 
' 

os principioé do CWQC, ê criar· e manter um sistema eficiente de 
I 

CQ por meió de um fluxo continuo de informações entre os 

departamento~, definindo a atribuição de responsabilidades e o 
i 

sistema de cooperação entre ·todos. Deve-se também reexaminar com 

freqüência 6 
! 

sistema para adaptá-lo iàs constantes muda.nças 

para melhorá-lo. Assegurar·a·qualidade da produção diária 
I 

ou 

não 

cons.ti tu i u~a de suas funções principais. mas sim o controle 

global do si~tema que garanta a qualidade: 
' 
' 

Pal-a que se adote o Controle da Qualidade por Toda a 

Empresa, é ihdispensâvel e imprescindivel o reconhecimento, pelos 
i 

membros ~a-~lta administração, e principalmente pelo presidente, 
i 
I 

da necessidade de se · implantar um si~tema de 
I 
I 

_qualidade , da responsabilidade que terão enquanto 

. processo de i irnplantação. 
! 

controle da 

lideres do 

O! passo inicial para se implantar o CWQC ê a definição 
I 
I 

da politic~ de controle da q~~lidade e o e~penho d6 responsãvel 
. . 

pela impla~tação no sentido de criar um ambiente favorável na 

empresa. 6 empenho por parte dos individues de niveis 

hierárquicoé imediatamente in~eriores, os gerentes, também é 
! 
' ' . ' 

' i 
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fundamental ~~1ara o sucesso do programa. 

Ao se deqidir pela implantação de um sistema de CWQC 
' 

deve-se sab~~ que o lucro a ser auferido só virá a longo prazo. 
. I 

Não se pode;contar co~ resulta~os imediatistas, pois o sistema 

i visa a melhorar a organização da companhia. 
I 

Quándo questionados sobre a existência ou não de uma 

consciência J de uma firme convicção, por parte da alta direção, 
! 

acerca da importância e da necessidade de se implantar o CWQC, 

alguns-· dos !entrevistados na Rub~ac S.A. responderam que ela 
I 

existia. Almaioria respondeu que ~ão. Aqueles que responderam 

que sim o fizeram. provavelmente. por temer que suas palavras 

chegassem ab conhecimento da chefia. Ficou claro que o esforco 
I 

para formação de uma consciência favorável ao controle da 

·I 
qualidad~ prrte da média gerência .. A direção· apenas cobra 

resultados. 

O CWQC, como vimos, é um conceito abrangente sobre 

qualidade.· 'As próximas quatro técnicas a serem al?_ordadas são as 

ferramentas utilizadas para se colocar esse conceito em prática. 
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CIRCULOS DE CONTROLE DA QUALIDADE (CCQ) 

Pe aco':rdQ com o "QC CIRCLES KORYO" (Fundamentos do 

Circulo de Controle de Qualidade), publicado pela JUSE (Japan 

Union of Scientists and Engineers), os Circulas de Controle da 

Qualidade são definidos como: "Um pequeno grupo que se dedica a 

atividade de controle da qualidade dentro da mesma área de 

trabalho. Este pequeno grupo deve, com a participação permanente 

de todos, e como parte das atividades de controle da qualidade 

por -~oda a empresa, procurar o desenvolvimento próprio e dos 

colegas, e também exercer o controle na fábrica utilizando 
66 

técnicas de CQ." 

Um CCQ é um grupo permanente composto de um lider e de 

membros em· número de 5 ã 18 elemento:s. A função de liderança 

poderá ser ~xercida pelo encarregado, assistente, lidei de grupo 
I 

ou mesmo pelos operários. O lider e os membros do grupo devem 

dominar as técnicas estatisticas de controle da qualidade tais 

como o Diagrama de Pareto, Histograma, Estratificação, Listas de 

Verificação, Diagràma de Causa e Efeito, Diagrama de Dispersão, 

Gráficos e Mapas de Con"~?role, que são considerados os "Sete 

Instrumentos do Controle da Qualidade" e são utilizados _para 

solucionar os problemas relativos à qualidade e ao método do 

trabalho. 

As atividade~ do~ CCQs iniciaram-se no Japão em 1962. 
. ; 67 

Os objetivos originariamente propostos foram: 

(66) KUSABA, Ikuro. CQ e TQC Técnicas e Ferramentas para~ a. 
Implementação e á Consolidação dá Qualidade. . são· Páulo ~· 
IMC/JUSE, 1985. p. 6. 

(67) ISHIKAWA, Kaoru. CCQ, o Homem e a Empresa. São Paulo, IMC/ 
JUSE, 1985. p. 18. 
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1. Melhorar a capacidade d~ controle e de liderança dos 

,elementos que atu.::tm na linha de frente do sistema produtivo, 

encoraj~ndo-os ao autodesenvolvimento; 

2. Através da participação global, inclusive dos 

operários, nos CCQs, elevar o moral e procurar implementar a 

qualidade em todos os niveis da ãrea de trabalho. Criar uma 

consciência favorável ao controle da qualidade e da necessidade 

de melhorar e sanar os problemas; · 

3. Converter-se num nQcleo de irradiação do espirito do 

CWQC, "Company ·wide Quality Control", no que se refere ao 

processo produtivo. Contribuir no sentido de dar suporte ãs 

diretrizes ou orientações-proveniente~ do presidente da companhia 

ou do gerente da fábrica, no que concerne ã politica de controle 

da qualidade e de controle efetivo do processo, entre outras. 

Apesar de terem sido inicialmente concebidos para atuar 

na área de Controle da Qualidade, ·os CCQs logo começaram a 

idealizar projetos em outras ãreas, o que fez com que eles não 

tivessem tanta influência no desenvolvimento do CQ no Japão 

quanto se supunha. Segundo J. M. Juran: " •.• de todo 

'desenvolvimento alcançado pela indústria japonesa em termos de 

qualidade, talvez 10%·-, teve sua origem nos CCQs. De qualquer 
. I 

maneira, somente algo em torno de um terço dos projetos 

apresentados pelos CCQs são relacionados à melhoria-da qualidade.· 

A maioria dos projetos àtualmente en~?l9em.~elhoria ~~-s~guranoa~ ·. 

produtividade, condições de trabalho e redu.cões de custos. Então, 

. ··.· 
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68 
. de certa forma. o nome CCQ se tornou impróprio". 

Por outro lado, d.eve-se considerar que. numa fãbrica, 

poucos são os problemas com a de qualidade cuja resolução está 

ao alcance dos operã~ios, conforme atesta J .· M.· Juran: "Depois de 

anos cheguei a conclusão de que menos de 20% dos problemas de 

qualidade de uma fábrica são passiveis de controle por parte dos 

operários. Mais de 80% dos problemas de qualidade são controlados 
69 

pela gerência". 

Muitos executivos ocidentais voltaram sua atenoão para 

os. ÇQQs japoneses e. trataram de implementá-los. antes mesmo de 

terem uma visão do contexto no qual eles estavam inseridos: o 

CWQC. Em geral. nesses casos os CCQs vão ã bancarrota após alguns 
', . 

anos de existência. A razão do.insucesso é óbvia:, pois, apesar de 

os empregados de um nivel_hierár.quico.inferior serem mais ativos 
i . . 

em termos de CQ. eles não contam com o ·apoio ou Q ·interesse da 

alta direcão. da média gerência e d~ staff. / 

Existem programas de cóntrole de qualidade que são 

impostos quase que compulsoriamente, como o .ZD Program ("Zero 

Deffect Program") nos.Estados Unidos, ou o Salatov Program na 

União Soviética. Nesses casos as pessoas executam suas tarefas 
70 

pelo simples fato de terem de cumprir uma ordem. Sob essas 

circunstâncias perde-se a consciência da importância do controle 

· (68) JURAN, J. M. Citado em: AONUMA, Y. Japanese Explains 
· Japans Business 'S,tYlEf: . Across the Board. New York, 18:41-

50, Feb: 1981. · 

(69) JURAN, J. M. Citado em: AONUMA, Y. Japanese Explains 
Japans Business Style. Across the.Board. New York, 18:41-
50, Feb. 1981. 

(70) ISHIKAWA, Kaoru. CCQ, o Homem e a Empres&l. p. 36. 
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da qualidade,_ o que vêm a comprometer o estimulo das pessoas e o 

aprimoramento do próprio programa. Como resultado di~so, esses 

programas não são duradouros e nem se auto7d~senvolvem. ~lêm do 

mais, as pessoas sempre culparão as outras pelo insucesso dessas 

realizações. 

Na Rubrac S.A. os CCQs não foram criados. Um dos 

entrevistados justificou que esse fato foi conseqüência das 

restrições impostas pelo Sindicato à formaÇão desses grupos. 

Ao invés de CCQs criaram-se os grupos DAF (Detecção 

Analitica de Falhas). Os grupos DAF foram formados a partir de 

uma consultoria que treinou ·o pessoal na fâbrica (a grande 

maioria ·-pertencente ·ao nivel gerencial) para aplicação de uma 

metodologia de resolução de problemas. Estes grupos são formados 
i . . 

por 3 a 6 P_esscas que são chamadas compulsoriament~·a participar 

de um determinado grupo para resolver problemas apresentados pelo 

seu coordenador. O grupo pode ser formado por elementos de um 

mesmo departamento ou de diversos departamentos, dependendo da 

-origem do problema. · As reuniões ocorrem geralmente com 

freqüência .semanal e duram de uma a duas horas. Há prêmios 

simbólicos· para aqueles que participarem de um certo número de 

grupos cujos problemas foram satisfatoriamente resolvidos. 

Não há dúvida de que esses tipos de grupos não possuem 

vida própria, ieto é, se o coordenador deixar por algum tempo de 

definir 
. ."'- I 

tarefas a serem resolvidas e de compor os grupos com o 

objetivo de ~esolvê-las, eles em pouco tempo deixam de se reunir 

para encontrar as soluções. Enfim~ ·. n~ci hâ 
. . 

espontaneidad~ por 
._. 

parte dos funcionários na constituic~fo deis ·g:ru~os_ DAF·. Ele13. ·só 
. ' 

sobreviverão enquanto houver pressã,o por parte dós _super~if?ores. 
. . ~ . . . 
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Apesar de os grupos DAF serem uma experiência válida enquanto 

agentes promotores de uma maior integração entre trabalhadores de 

diversos setóres da fábrica. uma vez que vários grupos são 

constitu1dos de elementos de vãrias ãreas. eles não representam 

de maneira )alguma um espaco onde cada trabalhador possa expressar 

seu potencial criativo. 

Com relação aos CCQs, o que se espera deles é que se 

desenvolva um espirito de equipe entre os participantes. 

·.Conseguido isso, haverã solidariedade e envolvimehto do grupo no 

trabalho, facilitando assim a implantação de técnicas como o 

Autocontrole, o Controle Estatistióo do Processo e o Jidoka, que 

serão tratadas a seguir. 

I 
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AUTOCONTROLE 

O Controle da Qualidade deve partir.da premissa de que . 
quem produz é responsável pela garantfa'da_qualidade dos seus 

produtos, ou seja, a qualidade deve ser assegurada pela produção 

e não pelo.departamento de inspeção, pois a sua função seria a 

de testar os produtos sob o ponto de vista dos usuários. Essa 

mudança de postura é possivel somente após a condução de 

programas de ensino e de treinamento, com o objetivo de preparar 

os operários para executar o autocontrole e a auto-inspeção do 

que eles produzem. 

Quando a inspeção está a cargo de um departamento 

externo à produção, requer-se um certo tempo para obter o retorno 

das informações. Além do-mais, estas amostragens fornecem poucos i . 

dados, que são impossiveis d~ serem utili~ados para a 

extrat~ffcação, e, em muitos casos, não pbdem sequer serem 

empregados para prevenir as reincidência~ indesejáveis ou para 

promover a análise do processo. E por isso que, se a produção 

efetuar o seu próprio autocontrole; torna-se possivel obter 

informações instantâneas e estabelecer ações corretivas no 

sentido de diminuir o ndmero de defeitos. 

Mesmo que os inspetores descubram defeitos, a 

:produtividade geral continuará. baixa pois ter-se-á o problema dos 

refugos, dos retrabalhos, dos reajustes, etc, com um conseqüente 
', I 

aumento do custo. Além do mais, estes produtos que foram 

retrabalhados, ou reajustados,. tendem .a provo_car quebras ou. 

desempenhos insatisfatórios, car~cterlstiqas essas 'que. não podem .. 
. . . . . . 

ser asseguradas ,P~los inspetores. Vê-se gue a ,ten·tativa · ·. d·e· · 
. I • ~ 

\ 
~ ... 
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assegurar a qualidade Onica e exclusivamente através da inspeção 

.é ~ouco produtiva e incorre em altos custos de produção. 
. 71 

Em empresas ocidentais hâ casos ond~ 15% do quadro 

de funcionários é preenchido com inspetores, enquanto nas 

empresas japonesas este nOmero é inferior a 5%, sendo que em 

alguns casos gira em torno de 1%. O erro está em acreditar que a 

i.rrspeção rigoro.sa é a chave da garantia da qualidade. 

O Autocontrole começou a ser implantado na fãbrica da 

Rubrac S.A. em 1986. Desde_ então-bons resultados vêm sendo 

obtidos. Quão bons sã6 estes r~sultados não é possivel"precisar, 

pois não havia qualqúer levantamento estatistico para verificação 

de ·retràbalho e de refugo-antes da sua implantação (ou mesmo 

depois). Diz-se na f~brica. que .ele tem apresentado bons 
i . . 

resultados porque os inspetores de controle de qualidade são cada 

vez menos necessários na fábrica,· redundando em economia de mão-

de-obra. Os encarregados dos seto~es onde já ~oram implantados o 

autocontrole afirmam · que o número de devoiuç_ões por parte da 

linha de montagem e outros setores diminuiu muito. 

Com a disseminação do Autocontrole pela fábrica, vai 

aos poucos desaparecendo a figura do inspetor de qualidade que 

era. responsável pela liberação d.os lotes de produção de cada 

:setor. Surgem os ·"auditores de qualidade", que eventualmente 

·fazem um controle por amostragem das peças produzidas ·pelos 

"'' I centros de tràbalho que, :Por suavez, já produzem segundo os 

·principias do Autoc6ntrol~. 

(71) ISHIKAWA, Kaoru. Introdução ao TQC e a Evolução do 
Gerenciamento da Qualid~de no, Japão. São Paulo, IMC/JUSE, 
1985. i>. 7 ... \ 
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Uma das ferramentas •ais pbderosaa para realização -do 

,,;Autopóntrole da ·•· pr6ci.ução por_ parte do operá:t;io é o Controle 

-Estatistico do·Proceeso, que serâ·abordado na Seqüência. 

~-.: 

.. 
'· .. r 

t· 

•.··. 

/ 

.·122 

. ~·· ' 

·, . - .. ~. 

: · .. · --~ 



CONTROLE ESTATISTICO DO PROCESSO (CEP) 

O Controle Estatístico do Processo (CEP), começou a ser 
- -~ . 

utilizado no Japão·por volta de 1950, quando W. E. Demming 

iniciou a divulgação do Método Demming de controle estatistico da 

qualidade .. Esse método utiliza como ferramenta principal a Carta . I 

de Controle de Processo; criada nos anos 20 por Walter Shewhart. 

Os objetivos da utilização das cartas de controle para 

análise de um determinado processo produtivo são.os seguintes: 

1.· Julgar e mostrar s·e um processo tem sido operado sob 

controle estatistico e assinalar a presença de causas especiais 

de variação para as devidas ações corretivas; 

2. Manter o estado de controle estatistico, entendendo-

i se os limites de controle como base para deci~ões imediatas. 

Na Figura 13 na página seguinte reproduz-se uma Carta 

de Controle de Processo, que possui geral~ente 4 campos, a saber: 

i. No alto um campo identifica o produto, o nQmero da 

peça, o departamento, o turno, a data, etc; 

2. Umatabela de informaçÕes mostra os resultados que 

vão·sendo obtidos pela medição da caracteristica chave da peça em 

'produção. a cada 30 minutos. Cinco peÇas foram medidas nessa 

verificação. Na amostra das 8:10, as medições foram 5, 4, O e 2 
"- I 

milésimos acima e 1 milésimo abaixo. O total destas variações é 

10 milésimos ( somando-s.e as variações),. a variação média. é 2 

milésimos e a amplitude ê de 6 milésimos; 

3. A carta àas médias mostra graficamente estas 
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FIGURA 13: CAR~A .DE CONTROLE DE PROCESSO 

CARTA DE Corn·noLE DE f'ROCE:SO 
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informaQões; 

4. A carta de amplitudes mostra a variação das 

amplitudes de amostra _para amostra. 

As Cartas de Controle de Processo são os únicos 

produtos visiveis no Método Demming em uma indústria. As cartas 

alimentadas .Pelos trabalhadores da linha de produ.çao proporcionam 

a informação estatistica para se saber, em cada operação, se as 

peças estão sendo produzidas uniformemente. 

Para compreender o Método Demming é necessário 

acompanhar os oito passos sugeridos pelo autor para a implantação 

do contrqle. São eles: 

1. Depois de 5elecionada uma linha de produção para 

conversão a·o Método Demming dê inicio à operação Qesta linha e a 

medição ~ cada meia hora das dimensões criticas de cinco peOas 

-acabadas ou siga qualquer rotina semelhante; 

2. Tabule essas . dimensões e determ-ine sua média 

aritmética. Esta di~ensãb média é à Linha Central na Carta de 

Controle de Processo~ Usando esta Linha Central e uma fórmula 

estatistica_especial, estabeleça o Limite Inferior de Controle e 

o Limite Superior de Controle, os dois a mesma distância da Linha 
\ 

Central da Carta. Na maioria dos casos, estes Limites de Controle 

estão dentro das tolerâncias da peça; 

3. Comece compilando estas dimensões a cada 30 minutos 

.na Carta. de Controle, listando os dados e projetando as médias 

destas leituras; 

125 



4. Opere esta linha e compile estas dimensões até 

conseguir a . "estabilidade". Estabilidade é o ponto em que o 

estatistico se convence de que um modelo de variações naturais 

foi estabelecido. As variações naturais podem geralmente ser 

ignoradas porque estão dentro dos Limites de Controle. Dependendo 

do processo, este pàsso pode demorar até duas semanas; 

5. Agora é possivel comecar a fabricar pecas qué podem 

ser usadas com segurança na produc~o; 

6. Continue a fazer leituras no processo a cada 30 

minutos mais ou menos, observando a ocorrência de Variações 

Especiais. Estas geralmente não seguem o padrão normal que foi 

estabelecido e ficam fora dos Limites Superior e Inferior de 

Controle; 

7. Quando são constatadas pecas fora dos Limites de 

Controle, geralmente é necessãrio parar os equipamentos para 

encontrar a causa destas Variações Especiais .. As ~ariacões são o 

resultado de uma Causa Comum (resultante do sistema), ou de uma 

Causa Especial (resultante do funcionârio mal treinado ou· da 

mâquina); 

8. Corrija a causa desta variacão. 

O Controle Estatistico do Processo ( CEP ) surgiu na 

Rubrac S.A. um ano antes do inicio _da implantacã~ do Kanban. 

Nesta fase o CEP foi implantado pór p~e~sã6-d~ alg~~s ~lient~~.~a-
'·. . . . 

indústria. O setor pioneiro na implant.acão das .cartas ·. de · 
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controle foi a Tornearia. 

Nesta primeira fase de implantação do CEP cometeu-se 

uma série de erros. O principal foi a falta de treinamento 

adequado aos torneiros a respeito do que seria o CEP. Em ·curto 

espaço de tempo foram colocadas várias centenas de Cartas de 

Controle a serem preenchidas pelos operadores. Porém o pessoal de 

apoio, que deveria fazer a análise destas cartas, não acompanhou 

o ritmo de implantação. Isto fez co~ que o sistema continuasse 

funcionando apenas para manter ~parentemente as exigência dos 

clientes. 

Numa segunda fase de implantação do CEP na fábrica, 

houve a.conscientização de que ele era uma ferramenta de suporte 

fundamental para o bom funcionamento do PLP (Produção por Lotes 

Pequenos) Nesse momento, em junho de 86, foi criado um 

departamento dedicado exclusivamente implantação e 

administração do CEP. independente do Departamento de Controle da 

Qualidade. 

Atualmente o Setor de CEP procura re~struturâ-lo na 

Tornearia (o que vem sendo dificil. uma vez que os operários 

perderam a credibilidade, no sistema) e implantâ-·lo na Fundição. 

Também nas áreas de Usinagem e Prensas jâ existem algumas cartas 

implantadas. 

Acompanhar o processo para tomar a dianteira e evitar a 

fabricação de pecas defei.ttuosas é um passo importante para 

efetivar o Controle da Qualidade por Toda a Empresa. Porém, não é 

suficiente.. E necessário que o pessoal da produc~? participe de 
. . . . 

um processo de aperfeiçoamento dos equipamentos para ··que ~stes 

apresentem cada 'vez menos· probabi.lidades' ae virem a produzir 
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peças defeituosas. 

No pró;X·im<? i tem, Jidoka, ve.remos como se pode efetuar o 
·:.->~ 

àperfeiçoamento dos equipamentos com a participação dos 

operários. 

) ' 

', :·. 

I 

·,;.· ... · 

. ·.' 
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JIDOKA 

Jidoka . 
, 
e o aperfeiçoamento continuo do processo . 

produtiyo desenvolvido pelos operários. Essa palavra japonesa 

pode ser traduzida corno ."Autonornação", ou, "Automação com Toque 

Humano". 

Fujio Cho, da Toyota Motor, define Jidoka da seguinte 

maneira: "Todas as idéias, métodos e ferramentas para evitar a 
72 

parada da linha são 'Jidoka'." 

Na prática, o aperfeiçoamento do processo se dá através 

do hábito dos trabalhadores japoneses de paralizarem o processo 

assim que a produção de alguma peça defeituosa é ·identificada. 

Todos os trabalhadores daquele determinado processo imediatamente 

tomam conhecimento do problema que.originou o d~feito e partem 
I 

para a sua resolução em conjunto.· Com o tempo, o· processo 
/ 

produtivo vai ganhando cada vez mais confiabilidade. 

Para comunicar aos demais post9s de trabalho que houve 

um problema e que o processo todo deve ser parali~ado, utiliza-se 

um quadro de lâmpadas, . denominado· "Andon", que sinaliza a 

necessidade de parada total e indica em que parte do processo 

houve problemas. 

Para incrementar o aperfeiçoamento do processo 

:desenvolve-se também dispositivos de retroalimentacão que uma vez 

instalados nas máquinas_~ d~tectam e impedem a produção de peças 

defeituosas. Esses dispositivos tanto podem impedir o inicio de 

um processamento que apresente qualquer Problema . (alimentado · com . 
. ' 

. . . . . -

(72) CHO, Fujio. Citado em: HALL, Robert. Driving the ·Produotivi
ty Machine: Production Planning an~ Cóntrol ·in Japan. ·.· · 
p. ·12. ..-
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o material errado, por·exemplo) ou .suspender a produção que por 

qualquer motivo saia das especificações preestabelecidas. A esses 

dispositivos os jáponeses dão o nome de ".'Poka-Yoke" ou ainda . . 

"Baka-Yoke'' ("a. prova de falhas", "fool-proofing"). 

Taiichi Ohno que trabalhou durante muitos anos no 

desenvolvimento do Jidoka, fala da sua importância: 

"Na insistimos que a automação pode ser 

acompanhada por um toque humano. Sem esse toque humano, a 

automação perde seu significado-. Qualquer máquina pode ser 

automatizada e outros fabricantes podem ter a automação"com. tais 
73 

máquinas". 

·. "Em resumo, essa- automação com toque humano possui um 

dispositivo de parada automática se algo está errado. Quando 
i 

acaba d processamento, ou um item defeituoso ê fabricado, sem 

esse dispos·i tivo de parada automática, a situação ,pode se tornar 

séria. Se forem criados defeitos ·em grande qu·antidade, ficaria 

dificil de se óontrolar. Tinhamos simplesm~n~e que instalar um 

_dispositivo que pudeese evitar a produção em massa de itens 
74 

defeituosos". 

Em função da incapacidade daRubrac S.A. em envolver o 

operário com seu trabalho, o Jidok~ não foi sequer cogitado para 

:ser desenvolvido. 

(73) IMAM/JAPAN Management Association. Produtividade e Qualida
de no Piso de Fábrica. São Paulo, 1986. p. 108. 

( 7 4) IMAM/JAPAN Management Association. ·Produtividade e _.Qualida
d~ no Piso. de fábrica .. São eaulo, 1986. p. 108. 
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No caso dessa· empresa hâ. um fator que facilitaria 

bastante a instalação de dispositivos de proteção contra a 
. 

produção defeituosa. Ocorre ~ue praticamente.·todas as mãquinas 

dos setores de Usinagem e Montagem são de fabricação "case·ira". O 

pessoal de projeto destas máquinas já foi conscientizado da 

necessidade de desenvolvimento de dispositivos anti-defeitos, o 

que já vem sendo feito com .as máquinas mais novas. que já contam 

com algumas caracteristicas nesse sentido. Porém. na fase de 

projeto, não ocorre a participação ativa do pessoal que opera 

essas máquinas. o que seria altàmente produtivo. 

Com esse capitulo completamos a exposição das técnicas 

do Sistecia Just in Time. N6.Capitulo 5 apresentaremos algumas das 

metodologias existentes para aplicação dessas técnicas e um 
. . • \ J 

bal.anco final a respeito da implantação da Produção JITna Rubrac 

S.A .• 
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C A P I T O L O 5 

PROGRAMAS DE IMPLANTACnO DA PRODUÇãO JIT 
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Neste capitulo apresentamos três diferentes programas 

de desenvolvimento da Produção Just in Time. Os autores desses 

programas ~ão: Paulo Décio Ribeiro, Reinaldo Moura/Akio Umeda e 

Leão ~. M. Carvalho. 

Ao seu final trataremos_ do desenvolvimento da Produção 

JIT na Rubrac S.Ai. onde mostraremos a evolução He alguns 

parâmetros na indüstri~ nos ültimos anos. com o objetivo de 

relacionar esses dados cbm as transformações ocorridas na 

fábrica. 
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A IMPLANTACAO DA PRODUÇãO JUST IN TI~E NO BRASIL 

Várias em~resas brasileiras jã implantaram o Kanban no 

s~u processo-produtivo e de uma maneira ou d~ outra tiveram que 

criar as condições favoráveis ao seu funcionamento. No anexo I! 

encontram-se relacionadas a maior parte dessas empresas. 

Em agosto de 1984, o IMAM, Instituto de Movimentação e 

Armazenagem de Materiais, fez uma pesquisa nas empresas que 

haviam implantado o Kanban até então para saber quais as maiores 

dificuldades enfrentadas por · elas para colocai o Kanban em 

funcionamento. O resultado da pesquisa rnostra as cinco principais 

dificuldades enfrentadas no processo de implantação do Kanban. 
'·75 

São elas: 

. i 
Mão de obra . .................. -... . 61% 

QUalidade dos produtos .......... 53% / 

A montagem ... , .................. 44% 
'. 

Planta .................. · ....... .- 37% 

Relação com os fornecedores ..... 36% 

76 
Shigeo Shingo afirma em um de seus livros que a 

Toyota levou 20·anos para desenvolver o seu "Sistema Toyota de 

:Prodw~ão" . Para que uma empresà chegue aos mesmos resulta dos 

obtidos pela Toyota, o autor acredita que são necessários ao 
", 

(75) -SABOIA; Pàtricia. A Atração do Kanban. Gazeta Mercantil, 
Sã"o Paulo, 11 out. 1984. p. 20. 
- . . . 

.· ( 76) SHINGO; S. Study o f Toyota Production System from Industrial 
;· Rngineering Viewpoint.' p. 31. 
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menos 10 anos de desenvolvimento) No Brasil o desenvolvimento de 

qualquer projeto num prazo de 10 anos é algo muito pouco 

praticado. Por esse motivo muitos erros são cometidos quando se 

procura implantar o sistema ·rapidamente. A implantação do Kanban, 

por exemplo, pode ser feita a curto prazo. como afirma o próprio 
77 

S. Shingo: "Seis meses são suficientes para copiar o Kanban". 

Porém, o problema ê obter algum ganho de produtivid~de numa 

implantação tipo "relâmpago" .. O mais provável nesses casos é que 

ocorra uma queda de produtividade.· 

i 

.. 
. . . 

(77) SHINGO, S. Study of Toyota Produotion ,System from ·Industriàl 
Engineering Viewpoint .' p. 32. · 

!· 
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O PROGRAMA DE PAULO DECIO RIBEIRO 

Antes·cte se dar inicio a um programa.de implantação do 

Sistema JIT, é necessário que o processo de produção onde se 

pretende implementá-lo esteja preparado 
. / 

para isto. R. Hayes 

coloca essa necessidade num artigo na revista Harvard Business 

Review: "Antes que se possa aumentar a produtividade ou melhorar 

a qualidade, é necessário haver um processo de produção com 
78 

estabilidade e continuidade." Foi partindo desse principio que 

Paulo·- ·Décio Ribeiro. desenvolveu 6 seu programa para se chegar ao 

Kanban. Segundo ele, o processo deve ser iniciado com atitudes 

muito s+mples, como· a arrumação e a limpeza, mas que são 

fundamentais para uma lndústria que pretende produzir Just in 

Time. 

q autor dá ao seu piograma para implantação do Kanban o 

nome de "Minimo Inventário .em Processo"·ou "Minimized Inventory 

Production System'' (MIPS). Na figura a seguir estão representadas 

as diversas. etapas do programa. 

(78) HAYES, Robert H. Why Japanese Factories Work. Harvard 
Business Review, p. 57-66, jul./ago. 1981. 
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79 
FIGURA 14: PROGRAMA DE MINIMO INVENTARIO.EM PROCESSO 

(79) RIBEIRO, Paulo Décio. Kanban: Resultados de uma Implantação 
Bem Sucedida. p. 39. ' 
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Os procedimentos relacionados a cada uma das etapas do 

programa são os seguintes: 

. --~-

1. Limpeza e arrumação 

1.1. Determin~ção de local para cada material; 

1.2. Eliminação completa de mãquinas, ferramentas e 

materiais obsoletos; 

1.3. Elaboração de um programa regular de revisão e 

pintura das máquinap e instalações; 

1.4. Limpeza do piso hospitalar; 

1.5. Limpeza e arrumação devem ser encaradas como 

, sinônimo de disriiplina. 

2. Mãquinas sempre em disponibilidade 
i 

2.1. Programação rigorosa de manutenção ~reventiva; 

2.2. Manutenção e lubrificação diária, executadas pelo 

operador; 

·2.3. Operação num único turno de trabalno; 

2.4. Operação cadenciada, sem forçar o desgaste; 

2.5. Manutenção· proporcional ao· tempo de uso do 

equipamento. 

3. Qualidade, Circules de Controle da Qualidade (CCQ) 

., 
3.1. Elaboração qe programa de Circules de Controle da 

Qualidade ( CCQ ); 

3. 2. Interrupção da operaoão nR ocorrêric.ti\ de defei t<F 

3.3. Inspeção realizada pelo .operadot; 

3.4.: Pr6dução.isenta: de fqlh~s. 
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4. TRF, Troca Rápida de Ferramenta 

. 
4.1. Redução do lote econômico de-pródução; 

4.2. Aumento do tempo de utilização da mãquina; 

4.3. Redução do ciclo de fabri.cação ( lead time). 

,,....----

5. OPP, Operador Polivalente 

5.1. Redução do inventãrio em pr6cesso; 

5.2. Redução do ciclo de· fabricação (lead time); 

5.3. Aumento da produtividade e da flexibilidade. 

6. ABC, Automatização a Baixo Custo (complemento do 

programa operador polivalente) 

i 
6.1. Redução do inventário em processo; 

6:2. Redução do ciclo de fabricação; _ 

6.3. Aumento da produtividade; 

6.4. Redução do investimento. 

7. PLP, Produção· em Lotes Pequenos (complemento para as 

funções TRF, OPP, e ABC) 

7 .1. Controle das quantidades produz idas ; . 

7.2. Melhoria da qualidade e redução da sucata; 

7.3. Melhoria do atendimento à programação; 
., 

8. Kanban 

8.1. Limitação do estoque ciâxi~o de acordo com;o nümero .. 
. .· .{ ·. . ·. . . 

de c~rtões kanban em circulação; . 

. 8. 2. ·Melhoria · da eficiên~cia do sistema .. · atrç.vés -da 
l· 
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redução do número de cartões em circulação; 

8.3. Id~ntificação visual da necessidade de reposição 

de estoques; 

8.4. Eliminação da· burocracia; 

8.5. Eliminação da programação da produção. 

Uma vez concluidas as et·apas de aperfeiçoamento do 

sistema produtivo que sustentam a implantação do Kanban, P.D. 

Ribeiro propõe que as seguintes medidas sejam tomadas: 

1. Definir os itens a serem controlados pelo Kanban 

Já que o sistema se torna mais eficiente quando 

controla itens padronizados e com nivel constante de produção, a 

escolha para o inicio da implantação do Kanban deverá recair 

sobre eles, antes de se partir para situações mais complexas. 

2. Determinar tipos de containêr e quantidade de peças 

por container 

Os containers deverão ser especificados de modo que 

quando cheios de peças,. possam ser movidos por uma pessoa, ·sem 

esforço excessivo. Deverão também permitir empilhamento, -para 

reduzir o espaço ocupado e facilitar a movimentação. O nivel das 

peças não deverá ultrapassar ·a borda superior do container, nem 

permitir que o seu fundó, quando empilhado, atinja as peças do 

outro que lhe é imediatamente inferior. As quantidades no 

container ·deverã"o ser múltiplas die·lotes padrón~~ados~ ~uando 

houver essa exigência em alguma etapa do próce~so. 
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3. Calcular o número de cartões Kanban 

O número de cartões a ser determinado por uma fórmula 

poderâ sofrer algum ajuste ·para que· se ,aqàpte às condições 

inerentes ao processo de fabricação. 

4. Instalar· as facilidades necessárias 

Essa etapa:visa a prover os meios para o funcionamento 

do Kanban. Nela se .incluem a preparação do cartão Kanban. a 

colocaÇão dos escaninhos e a otimização dos sistemas de 

movimentação . · . 

5. Preparar os manuais de treinamento 

-~ Os manuais têm dupla finalidade: servem de suporte para 

o treinamento e de meio d~ ·divulgação junto ao pessoal da 

operação. 

i 

6. Treinar pessoal diretamenteenvolvido 

Apesar de ser um sistema cujo funcionamento é 

extremamente simples, a operacionalização do. Kanban está 

fortemente baseada_na parte comportamental. O treinamento é uma 

etapa importante de conscientização da necessidade da implantação. 

1. Expandir o sistema 

· Somente após à comprovação dos resultados e a absorção 

da cultura do Kanban pelo pessoal dà operação é que o sistema 

deve ser ampliado. ""' 
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O PROGRAMA DE REINALDO A. MOURA E AKIO UMEDA 

Esses autores relacionam no livro "Sistema Kanban de 
. 80 

Manufatura Just-in-Time" um total de quinze etapas a serem 

cumpri.das para a implan·:tação do Kanban. São elas: 

1. Conscientização da diretoria, principalmente dos 

setores não envolvidos diretamente; 

2. Elaboração de uma estratégia, de planos, de 

cronogramas , :etc; 

3. Autorização da diretor~a; 

4. Boa relação de trabalho com os funcionários. O 

programa não terâ sucesso algum sem .um bom lider no nivel da 
I 

fábrica. ·lss.o significa que no minimo os funcionários devem 

ter: 

a) emprego garantido 

b) compreensão do programa 

c) participação na- melhoria (aperfeiçoamento); 

5. Seleção de um área relativamente simples, mas que dê 

resultados apreciáveis; 

\ 

6. Cálculo das necessidades de cartões kanban, 

considerando o consum~, q·tempo de processamento, o tempo de 

fila, o tempo de preparação de máquinas e um pequeno coeficiente 

de segurança; 

,(80) MOURA, R. & UMEDA, Akio. 
, . "Just-in-Time". p. 212·. 
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7. Elaboração dos cartões kanban de acordo com as 

necessidades; porém, o mais simples possivel; . 

8. Execução de uma análise de problemas potenciais, 

tais como: layout, preparagão de ruâquinas, espaço, movimentação 

de materiais, etc~ Tente responder: O que pode sair errado?; 

9. Tome ações antecipadas, ·antes que os problemas 

ocorram; 

1fr. Redna as pessoas envolvidas (todas), explique, 

treine, simule~ crie um clima favorãvel e motive as pessoas a 

resolverem os problemas que irão surgir; 

11. Implante os-cartõ~s kanban nos centros de produção; 

ii. Acompanhe o aridámento da implantação por um bom 

periodo de tempo, antes de passar para outra área; 

13. Amplie o alcance da instalação ·após o sucesso do 

projeto piloto; 

14; Amplie o projeto a outras áreas as~im que elas se 

interessarem pelo Kanban e desejarem experimentá-lo; 

15. Convide alguns dos fornecedores mais importantes 

para visitar a fábrica., Conscientize-os das vantagens ~ motive-os 
'\, I . 

a introduzir em suas ·instalações. 
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Na página seguinte en·contra-se reproduzido um 

cronograma resumido, apresentado pelos autores para 

acompanhamento 

Esse processo 

das diversas etapas do processo de implanta~ão. 

foi dividido em quatro etapas principais: 

Conceitua~ão, Preparacão, Conversão e Consolidacão. 
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FIGURA 15: CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇnO JIT 
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O PROGRAMA DK LEAO R. M. CARVALHO 

Nas próximas páginas mostraremos um ~esumo do compêndio 

cedido pelo r~ferido autor contendo a sua proposta de implantação 
82 

do Kanban. No trabalho original. o autor apresenta uma série de 

detalhes que. julgamos dispensáveis apresentar aqui. já que o 

nosso objetivo é mostrar apenas a lógica seqüencial das 

atividades a serem desenvolvidas para se implantar o Kanban. 

As etapas propostas por Carvalho serão apresentadas de 

forma--esquemática. Na seqüência haverá uma descrição das tarefas 

envolvidas em cada uma das etapas, onde serão apontados os 

objetivo~ a serem atingidos. os . resultados esperados, os 

procedimentos inerentes ao processo de implantacão. o momento em 

-que devem ser aplicados os procedimen4os mencionados e, por fim, 

o cronograma da implantação. 

o programa proposto refere-se exclusivamente à 

implantacão do controle da producão através. de cartões kanban. 

Pressupõe-·se que todos os pré-requisitos ~necessários â 

viabilizacão do Kanban já haviam sidO.observados. 

·.· ( 82) CARVALHO, . Leão R. M. Met?dologia para Implantaoão do Kanban. 
j. s.·n .. t~ (mimeo). 
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FIGURA 16: DIAGRAMA nETALHADO DE IMFLANTAÇAO DO KANBAN 
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FIGURA 17: 

1\-0rganizaçiic 

DIAGIJAMl\. DETALHADO DE IMPIJANTAÇl\0 DO KANBAN 
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FIGURA 18: DIAGRAMA DETALHADO DE IMFLANTAÇAO DO KANBAN 
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FIGURA 19: CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇAO DO KANBAN 
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DESCRICAO DAS TAREFAS 

SEGMENTO A: ORGANIZAÇAO DO PROJETO 

OBJETIVOS 

1. Garantir o desenvolvimento do projeto de maneira a àtingir 
seus objetivos finais. 

2. OrganLzar um plano de trabalho. 
3. Definir uma equipe de trabalho e as responsabilidades. 

PRINCIPAIS PRODUTOS 

1. Plano de trabalho com descrição das tarefas e delegação de 
responsabilidades e prazos. 

2. Estimativa dos recursos necessários. 

DESENVOLV IMENT-0 

1. Estabelecer padrões. 
2. Complementar prog~ama de trabalho. 
3. Estabe_lecer treinamento da equlpe. 

QUANDO NECESSARIO 

1. Sempre necessãrio para~ acompanhamen,to do projeto. 
2. No c~so do projeto se dividir em vâri~s ~tapas (implantações), 

faz-se. necessária a elaboràQão de um plano de trabalho para 
acompanhamento de cada uma das etapas. 

SEGMENTO B: DESENHO 

OBJETIVOS 

1. Definir~ escopo do.trabalho. 
2. Levantar informações pertinentes ao projeto permitindo a 

definição do sistema a ser implantado. 
3. Estabelecer prioridades de implantação. 

PRINCIPAIS PRODUTOS 

1. Desenho do sistema a ser implantado. 
:2. Prioridades de implantação. 

·DESENVOLVIMENTO 
"-._· 

1. Levantamento prelimin'ar de informações . 
. 2. Definição do sistema a eer impl~ntado. 

3. Definição de prioridad~s. 

QUANDO NECESSARIO 

1. Executado uma ünica vez no inicio do projeto. 
2. Documentação consultada durante.fasea posteriores (sistemas 

e prioridades definidas). ' · 
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SEGMENTO C: DESENHO FISICO 

OBJETIVOS 

.1. Desenhar di~positivos de transporte e es~ocag~m necessários à 
operacionalização do sistema. 

2. Determinar a localização proposta dos estoques definidos pelo 
sistema. 

PRINCIPAIS ,PRODUTOS 

1. Definição de contenedores e prateleiras especiais necessárias 
ao sistema (fabricação interna ou compra de fornecedores 
externos). 

2. Necessidade de dispositivos adicionais (quadro de cartões, 
escaninhos, etc.). 

3. Area necessária para estocagem._ 

DESENVOLVIMENTO 

1. Desenho de dispositivos. 
2. Definição da localização dos est6ques 

QUANDO NECESSARIO 

1. Executado 
lotes). . 

em paralelo-com o segmento D ( Dimensionamento 
i 

2. Consultas posteriores. 

SEGMENTO D: DIMENSIONAMENTO DOS LOTES 

OBJETIVOS · 

1. Dimensionar os lotes Kanban. 

PRINCIPAIS PRODUTOS 

1. Levantamento completo dos itens (fluxo, demanda). 
2. Lotes Kanban dimensionados. 
3. Necessidade da quantidade de contenedores. 

:DESENVOLVIMENTO 

1. Levantamento dos itens. 
2. Levantamento da demanda do item. 
3. Levantamento do lote minimo de prod~ção. 
4. Levantamento do fluxo de produção. 
5~ Dimensionamento dos lotes. 

-QUANtiO NECESSARIO 
-

.1. Sempre.que forem dimensionados os lotes Kanban. 
, . 
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SEGMENTO E~ PROCEDIMENTOS DO USUARIO. 

OBJETIVOS 

1. Elaborar o manual de usuário. 
2. Elaborar material de treinamento. 
3. Reavaliar desenho fisico. 
4. Finalizar necessidades de implantação. 

' 
PRINCIPAIS PRODUTOS 

1. Manual de usuários. 
2. Material de treinamento. 

DESENVOLVIMENTO 

1. Adotar procedimentos de controle/segurança. 
2. Planejar programa de treinamento de usuários. 
3. Elaborar o manual de usuários. 
4. Elaborar o material de treinamento. 

QUANDO NECESSARIO 

1. Sempre que a implantação for em uma âre~/seção onde não haja 
itens já implantados. A idéia ê simular o trabalho a ser feito 
na área de modo a minimizar as protiabilidades de erro durante 
e após a instalação. 

'·· 

SEm1ENTO F: PREPARAÇAO DA CONVERSAO 

OBJETIVOS 

1. Obter plano de conversão. 
2. Necessidades para instalação. 

DESENVOLVIMENTO 

1. Complementar plano de conversão. 
2. Adotar procedimento de conversão. 

:QUANDO NECESSARIO 

1. Sempre que houver implantações no projeto. 
" I . ' 

! . 
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SEGMENTO G: CONVERSAO 

OBJETIVOS 

1. Converter sistema. 
2. Treinar usuârios .. 

PRINCIPAIS PRODUTOS 

1. Sistema convertido4 
I 

DESENVOLVIMENTO 

1. Definir necessidades. 
2. Es~imar custos. 
3. Encomendar/fabricar dispositivos. 
4. Treinar usuârios. · 
5. Canyerter o sistema: 

QUANDO NECESSARIO 

,. 

1. Sempre que houver implantações .no projeto. 

A conversão deve ser acionada o quanto arites .. 

SEGMENTO .H: AJUSTES 

OBJETIVOS 

1. Ajustar o sistema em aridamento. 

PRINCIPAIS PRODUTOS 

1. Redução de estoques: 
2. Agilizáção do processo. 

DESENVOLVIMENTO 

1. Ajustar os. lotes (número de cartões). 
2. Corrigir desvios (procedimentog), · 

~UANDO NECESSARIO 

1. Sempre após as implaptacões. 
"- I -
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')( Pí"O s f, 
A IMPLANTAC!O DA PRODOCXO JOST IN TIME NA B~BRâC~~~ 

,.. .. _ :/ /../.; ~ ~/.~·( ./ 

(Nos itens.. anteriores apresentamos:· três diferentes 

programas de implantação da Produção JIT, cada um deles com 

caracteristicas distintas, mas todos com um ponto em comum. Todos 

propõe qu~. antes de qualquer ação que vise a melhoria da 

produtividade ou da qualidade, a fábrica deve possuir um padrão 

minimo de organização e limpeza no seu processo produtivo. 

Partindo deste minimo, pode-se começar a desenvolver algumas das 

formam o _S~stema JIT de Produção . ·- Após 

desenvolvidas essas técnicas é que se vai iniciar as primeiras 

experiênqias com o controle da pr6dução através de cartões. Isso, 
••• • 1 

evidentemente, se justificar a aplicação de tal controle. 

-.rv·[ () 
· ( Vimos no Capi tuio 2 qu·e: o (_6~ntato inicial do pessoal da 

. \ '. .' . . 
J;,_ ~ \ 
R-ubrac S. A.:_ · com as técnicas JIT deu-:-se através da obra ·de P. D. 

/ 

Ribeiro~ Por conseguinte, o programa para se chegar à Produção 

JIT que se conhecia na fábrica era deste autor .. Desde meados de 

1985, quando es.ta obra foi distribuida aos Chefes de Setores. 

iniciou-se um processo de melhorias na fâbrica de maneira a 

adaptar o_sistema de produção para.facilitar a implantação das 

técnicas propo~tas por P~ D. Ribeiro. Sabia-se que esse seria um 

lóngo e árduo trabalho,_ mas h~via um consenso entre os Chefes de 

Setores de que o caminho era esse. Poré~. num determinado 

momento, em que se to~nou 1 6laro para a Direção da empresa que a 

fábrica possuia indices de produtividade mu.i to baixos, o Gerente 

de Produção decidiu que a·implantação do Kanban resolveria esses 

problemas. 

Em ·abril de 1986 foicontratado um consultor que teria 
I 
\ 
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. 
a incumbência de implantar o Kanban na fábrica em seis meses. 

Esse consultor acreditava que o processo de adequação do processo 

produtivo ao controle através de cartões, que até então estava 

sendo realizado na fábrica, era muito lento. e que, se ele 

prosseguisse no mesmo ritmo, a iJ;nplantação do Kanban levaria 

alguns anos para estar concluida. Além disto, muitos problemas 

seriam caus.ados à produção, haveria necessidade . .de investimentos 

e ainda ocorreria um processo desgastante de adaptação do pessoal 

de fábrica ao novo sistema. A . solução, segundo ele, seria 

implantar a maior quantidade pos~ivel de cartões no menor espaço 

de tempo, para evitar que o pessoal de fábrica tivesse tempo de 

reagir negativamente às mudanças, de modo que, quar1do desse. por 

si, o novo sistema já estaria implantado e em pleno 

func ionam€mt.o. 

Ainda quanto ao processo ~rodutivo, o consultor 

' 
argumentava que realmente uma série de problemas iriam acontecer 

em tunção da não preparação prévia do pro6esso produtivo para sua 

migração ao Kanban. Todavia, esses problemas deveriam ser 

abordados e solucionados à medida em que fossem surgindo. Assim, 

com o tempo, o sistema iria sendo 6olocado em pleno funcionamento 

e o Kanban estaria sendo implantado de uma forma muito mais 

,rápida e eficaz do que aconteceria se se fizesse todo um trabalho 

prévio de preparação da fábrica . 
. ,. 

Nos três 
·. I 

me~es seguintes cerca de 70% dos itens em 

circulação- na. fábrica foram colocados sob controle do cartão 

kanban. 'P6rém, as duas·premissas das quais o consultor partiu 

para fundamentar a sua proposta de implantação da Prodw;:ão JIT 

most~aràm-se falhas na prátic~. 

156 



Primeiramente, a reação dó pessoal âs mudanças bruscas 

e profundas· no proc~sso ~e P.rodução foi violenta. O consultor se 

tornou persona non grata em quase todos os setores da fâbrica num 

c~rto espaço de tempo. 

Por outro lado, os problemas que efetivamente surgiram 

com as transformações foram tantos e tamanhos que não houve como 

administrar a sua resolução. 

Cinco meses após iniciado o trabalho de consultoria o 

contrato de trabalho com o consultor foi rompido. Logo depois o 

Gerente de Produção também foi demitido. 

O desafio do novo Gerente de Produção que assumiu no 

final de 1986 foi procurar·manter em funcionamento o que jâ havia 

sido implantado em termos de cartão. Não foi um trabalho fácil 
l 

pois jâ. (?e tinha como certo .que a fábrica deveria ·voltar a 

organl~ação anterior, já que, afinal, o Kanban só havia trazido 

transtornos à fábrica até então. Porém, c~nseguiu-se que o Kanban 

fosse mantido e com o tempo o sistema foi adaptad~. melhorado e 

até aceito pelo pessoàl do nivel operacional como uma forma mais 

prática· de gerenciamento da produção. 

E aconteceram 

dois eventos mais ou menos d~stintos durante o processo de 

:implantação da Produçaõ JIT. Poi um lado houve u~ processo lento 

e gradual de tomada de conhecimento, por parte da média gerência, 
', I . 

dos princípios ·da Produção JIT. ·Esse Processo foi iniciado em 

1é85 e, à medida em que os princípios JIT, como a produção em 

lotes pequenos, a diminuição dbs estoques, e o controle da 

qualidade foram sendo disseminados, eles foram implantados na 
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medida do possivel pelos diversos se~ores (foram inclusive feitas 

experiências com o cartão kanban). 

Independe~temente disso, houve ,a ~ontratação de uma 

consultoria para implantar o Kanban na fábrica. 
J 

No inicio, o Kanban na RubracS.A. certamente provocou· 

uma queda na produtividade. Quando começou a funcionar 

regularmente trouxe alguns beneficios. Identificar·e quantificar 

esses beneficios (se é que houve) precis~mente não é possivel. 

Também não se poderia separar os eventuais ganhos trazidos pelo 

Kanban dos ganhos obtidos pelas mudanças de mentalidade ocorrida 

na fábrica e que gerou novàs politicas de estoques, de 

multifuncionalidade de operários. etc. De qualquer maneira, é 

inegável que, desde 1985,. houve na fábrica uma melhoria 

substancial da produtividade. 

( Nas .- páginas seguintes encontram-se uma série de .-
gráficos que mostram como se comportaram algumas variáveis na 

empresa em estudo no per iodo de 1Há4 a 1988. Entre as variáveis 
// 

estão: Faturamento, Nivel çlo/Estoque Total, Nivél do Estoque de 

Matéria-Prima , N i v e l_}P"1f;~oque em Processo, Ni vel do Estoque de 

Produto Acabado, G<ff~ de Estoques e Número de Empregados. 

/ 
~razão desse levantamento de dados é tentar relacionar 

.a implantação de algumas técnicas com o seu provável efeito sobre 
'/ 
algumas dessas variáveis. 

·, .-"' 

Sabe-se que a'impiantação do Kanban não é, por exemplo. 

o único fator a atuar sobre uma variação no estoque intermediário 

mas, sem dúvida, há uma correlação ~ntr~ ~ implant~çãb. do ganban 
•. 

e a variação do estoque inte~mediárió. B~s~ados nes~a pr~missa 

.Podemos fazer algumas suposições a 'partir da análise do .g-ráfico 
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de Evolução do Estoque em Processo .(Figura 23) e a data em que se 

inicia a utilizaqâo.do Kanban na fabrica. 

Faturamento 

A. variação do faturamento da empresa, mostrada na 

-Figura- -20 ~, indica que nos últimos cinco anos o volume do 

faturamento tem aumentado ano a ano. Comparando-se o ano de 1984 

com 1985, há um aumento de 26,5%, de 1985 para 1986, 6,7%; de 

1986-para 1987, ·25,8% e, de 1987 para 1988, ocorre mais 26,2% de 

aumento. Comparando-se finalmente o ano de 1984 com o de 1988, 

nota-se que nesse último ano o faturamento foi 94,7% superior ao 

de 1984. Ou seja, em cinco anos o faturamento da empresa quase 

duplicou. 

Os picos de baixo faturamento, indicados no gráfico da 

Figura.20, foram geralmente causados por greve na empresa ou nos 

setores de fornecimento ou consumidor da !ábrica. Abril de 1985, 

por exemplo, onde ocorre o ponto de mais baixo~faturamento no 

periodo, houve uma greve· que paralizou a produção por 21 dias. 

Também os niveis de estoque foram bastante afetados nesse mês,~ 

como se pode verificar nas Figuras 21, 22. 23 e 24. 

Estoque Total 

-Na--F-i-g-n-ra-2-1--v-~"'""se~~v~a-rá.-a~-ã-0-Ge--e-s~t0qu-e~;GG.t-a-l--n'tF

RUclJrcrn--s-:-A-:--n·o·s~ú=rtím0s=5,.:_anos. Chama atenção, aqui -0 -fato--~de~~que~ 

~6s a ocorrência da greve, em abril/85, o nivel <de. estoque total· 

(*) Os valores nesse 
deflacionados segundo 
Vargas (IGP). 

gráfico foram; ~s~i~ -como nos 
o indice de inflac&o da Fundação 
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baixou rápida e continuamente até o mês de marco/86, permanecendo 

num nivel bastante baixo durante quatro meses. Até outubro/85 

poderia se dizer que o volume de estoques·voita aos niveis dos 

primeiros nove meses de 84. Mas, de outubro/85 até março/86 os 

estoques continuaram a baixar. Um dos fatores que explica essa 

redução de uma maneLra geral foi uma queda momentânea no volume 

de vendas. .Isso lev.ou a .fábrica .a demiti r ·12% de sua força de 

trabalho em setembro/85. 

Com relação ã implantação das técnicas de Produção JIT 

oc~rrida no ~eriodo de maio/85 ~ março/86, ocorreram alguns fatos 

importantes, cemo-s·e-pode ·veri-ficar na-Cronologi~a .~-(-p-ágina~·--54, -

-Cap·ltu-lo·~--2). Maio/85 coincide com ·a disseminação dos principies 

do Sistema JIT na fábrica no nivel gerencial, com a distribuição 
- 83 

.de exemplares do livro "Kanban'" de P. D.· Ribeiro. Em agosto de 

85, ·acontece a disseminacão.dos principies do Kanban para o 

pessoal do niveloperacional, através da exibição de um video 

sobre JIT. 

Em janeiro de 86 ocorre um tato importante; há o inicio 

da produção de acordo com a demanda diária das linhas de montagem 

do produto."A". Até março/86 todas as linhas estão produzindo de 

Estoque de Matêria~Prima 
' 

Na Figura ~fi,. vê-se a variação dos estoques de matéria-
~· 

prima nos dltimos anos. Também com relação ao estoque de matéria-

(83) RIBEIRO, Paulo D. Kanban:·Resultados de uma implantação Bem 
· Sucedida. 
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prima houve, a partir de maio/85, uma politica de estoques mais 

rigida, fazendo com que o volume de estoques caisse a niveis 

bastante baixos a partir de outubro/85 .. Porém, a partir de 

maio/86, com os efeitos do Plano Cruzado que provocou um aumento 

da demanda em diversos setores,· as matérias-primas começaram a 

ficar dificeis de serem obtidas e, como conseqüência, a partir 

desse mês a fábrica começou a éacunn.üar estoques "estratégicos" de 

matéria-prima para garantir a normalidade do fluxo produtivo. 

Dessa forma, os estoques de matêráa-prima cresce~am rapidamente, 

chegando em meados de 1987 nos niveis mais altos do periodo. 

Mesmo depois de passado.o periodo do Plano Cruzado, 

quando houve problemas de abastecimento, não seoptou por uma 

politica de estoques de matéria-prima consistente com os 

principies da Produção JIT. Atualmenie a empresa mantém grandes 

quantidades de material estocado, pois acredita estar ganhando 

mais na especulação com este material do que mantendo estoques 

baixos e liberando esse capital para outros investimentos. 

Estoque em Processo 

O gráfico na Figura 23 revela o fator mais susceptivel 

de variação quando se impla~ta o controle da produção através de 

cartões: o·estoque em processo. Marcando-se no gráfico o mês de 

povembro de 85, que foi tomado como inicio de funcionamento do 

Kanban, vê-se que poucas conclusões podem ser extraidas. Logo no 
'-,, I 

inicio de 1986 o nivel de estoque em processo cai aos niveis mais 

baixos do-periodo e mantém-se assim por cinco meses. Poderia-se 

creditar·esse bom desempenho aos primeiros efeitos da implantação 
t' 

do Kanban.: Porém,· com os dados disponiveis, nada pode ser dito a 

resp~itó. 

162 



fiGURA 22: EVOLUCÃO DO ESTOQUE DE MATÉRIA-PRIMA 
P rn ÍIDO: 1984 A 1 !:ll323 
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Estoque de Produtos Acabados 

No gráfico que mostra a ~ariação do estoque. de 

pródutos acabados (Figura 24) nota-se uma c~r~a de queda do nivel 

de estoques semelhante àquela do estoque total. E bastante 

provável que a nivelação da produção da linha de rnontagem tenha 

contribuido para essa redução. Também durante este pericdo 

(maio/85 a marco/86) houve a definição de uma nova politica de 

estoques de produtos acabados que reduziu ã metade o número de 

dias-Que se tinha por politica manter em estoque. · 

M~smo eliminando o estÓque do mês de maio/85 tem-se que 

no ano de 19~estoque total médio foi 40% inferior ao de 1985; 

isso en~uanto a P~·ão aument~va 30% em volume. Poder-se-ia 

argumentar que 1986 foi~no atipico, em que a demanda subiu 
~·i 
. .,'-..._ 

rapidamente· e isto fez com ·que as--·<empresas trabalhassem com ......,..-· -,., 
~~_,....,- ><,_~-~_.,._, __ ~_ 

estoques · reduzidos-------por fatores externos. -·-,. Sem' dúvida, isso 
.·. ~./ . 

contribuiu-nos resultados da Rubrac S.A. 
~· 

avaliar em· que medida isso ocorreu. 

Faturamento versus Estoque em Processo 

A Figura 25 mostra o faturamento da empresa versus o 

estoque em processo. Exceção feita ao periodo em torno do mês de 

:abril/85, constatamos 
\ 

que de maneira geral o estoque em 

processamento segue um,nivel mais ou menos constante enquanto o 
'-, I 

faturamento vem crescendo. Esse é, sem dúvida, um bom indicio de 

aumento da .produtividade . 

. . 

.! . 
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FIGURA 24: EVOLUCÃC DO ESTOQUE DE PRODUTOS 
ACABADOS 
PEHWO: 1984 A 1988 
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Faturamento versus Estoque ~otal 

Na Figura.26 aparece o fatura~ento comparado ao estoque 

total. Aqui hã também sinais Positivos de melhora na redução de 

estoques. A partir de butubro/85 o faturamento pela primeira vez 

ultrapassa o valor investido em estoque, e a partir dai mantém-se 

mais ou menos acomp.::mh.~ndo o memno valor do estoque total. 

Giro de Estoques 

No grãfico na Figura 27 pode-se verificar como se 

comportou 
· y.PTO 

o giro de estoques na $ae~ac S.A. nos últimos anos. 

Durante 1984 e 1985 o giro se manteve estável ao redor de 6. Em 

1986 salta para 11,8 e mantêm-se ao redor de 12 nos dois anos 

seguintes. Isso significi que, a pr~ncipio, a partir de 1986 a 

empresa necessita da metade do ~empo anteriormente· requerido para 

realizar o mesmo lucro. 

Nivel de Pessoal 

Com relação· ao pessoal da fãbrica, a Figura 28 mostra a 

variação do número de empregados mês a mês. 

Pode-se notar a demissão em massa ocorrida em 

setembro/85, · que trouxe conseqüências desagradáveis para a 
. \ 

;empresa~ &.GWf'~v~il.:t13'"'n·ó\..o4ü,.a1~/et. 

Nos periodos,com~teendidos entre outubro/85 e abril/86 

hâ grande contratacão de pessoal, segúida, seis meses depois, de 

dispensa: O mesmo. ocorre entre julho e novembro/86, num espaço de 

tempo men~r; Não é difidil inferir que a empresa não possui muita 

'preocupação com a estabilidade de seus empregados, ou algum 
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FIGURA 26: FA-TURAMENTO vs ESTOQUE TOTAL 
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constrangimento em contratar ou dispe_nsar trabalhadores, conforme 

a ·oscilação da demanda de seus produtos no mercado. 

~aturament6 versus Nivel de Pessoal 

Por fim, a Figura 29 mostra um indice denominado 

Produtividade .das Vendas, em que se divide o faturamento pelo 

número de empregados e se atribui o valor 100 ao mês de janeiro 
>'f> ro 

de 19·84. Vê-se que o faturamento per capita na Rubra--c S.A. 

aumentou em mais de 100% n'esses últimos cinco anos. 

! 
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No capitulo primeiro tratamos do processo de 

desmassificação que ocorre em grande parte das indústrias, 

principalmente_ dos paises desenvolvidos·, onde- .o crescente aument-o 

da renda per capita e a existência de um nivel educacional 

elevado permitiu à sociedade ir além-do nivel de subsistência, no 
I 

qual o padrão de consumo ê relativamente uniforme. 

Por muito tempo o modo de produção em massa, baseado na 

economia de escala, norteou a estruturação das indústrias em 

geral, que durante ·esse periodo experimentaram um grande 

desenvolvimento. De tão bem sucedido, esse modo de" produção 

ultrapassou os muros das fábricas e serviu de modelo para a 

organiza~ão- de escritórios, órgãos públicos, hospitais, etc. 

Regulou também o modo de vida das pessoas, exigindo instrução 
i 

adequad~, .pontu~lidade, enfim, um ritmo de vida aos moldes 

daquele exi~tente no interior das fâbricas. / 

Por outro lado, as fâbricas organizadas desta forma 

geraram riquezas, elevaram o nivel da qualidade de vida e 

aumentaram o poder de compra das pessoas, o que possibilitou-lhes 

o consumo de produtos diferenciados. Por sua vez, a crescente 

preferêncià por esses produtos está implicando uma grande mudança 

na organização das fâbricas. 

Além do processo de diferenciação dos produtos, outros 

fatores estão contribuindo para mudanÇas na indústria. Exige-se 

""' I cada vez mais produtos com maior qualidade, durabilidade, etc. Hã 

também uma preocupação crescente com as condições de trabalho. 

Operários que realizam serviços !~salubres ou demasiado monótonos 

têm sido substituidos por robôs, mesmo quando essas substituições 

não impliquem ganho de produtividadcl. 
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Das mudanças que estão ocorrendo, a mais signifidativa 

que a indústria foi levada a conduzir é a descentralização da 

estrutura organizacional na produção. Se anteriormente a lógica 

da divisão do trabalhb fazia com que o trabalhador participasse 

de apenas uma pequena fração do processo, atualmente a tendência 

é 
I . 

de que ele particip~ de uma parte cada vez maior do ciclo 

produtivo, com maior autonomia e controle sobre a produção. 

Grandes fábricas, de elevada capacidade de produção, 

tendem a ser substi tu idas por fábr_icas menores, que por sua vez 
·-

subdividem o seu processo de· produção, de modo que uma 

determinada gama. de produtos seja ·fabricada .em células de 

produção.__ Nesse tipo de-fábrica um _operário pode facilmente 

acompanhar o processo produtivo do inicio até o fim. 
; 

:-" 

A produção industrial; que -fo.i · iniciada de forma 
' 

artesanal 'll0 século passado e·se transformou para produzir em 

grand~·escala, agora f~z o caminho inverso, adotando um sistema 

de manufatura que po~sui muitas das caracteristicas da produção 

artesanal. A diferença reside na utilização de uma tecnologia de 
,. 

processamento bastante avançada, que permite a produção de bens 

individualizados com alta qualidade e a custos tão baixos quanto 

a produção em massa. 

Evidentemente- as fábricas de produção em larga escala 

não desaparecerão, pois, para muitos setores a economia de escala 

ainda é válida, mas e~sa f$~perestrutura de produção massificada 
. . . . . 

deverá retroceder, deixando de influir tão incisivamente sobre 

outras instituições e sohre o modo de vida das pessoas. 

O Sistema Just in Time de Produção surge nessa fase de 

transição entre a Produção em- massa e a produção personalizada. 
. \ 
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Esse ~istema de manufatura se aâapta muito_-=bem-='~às~~ru;;as 

necess i~nf!üstria, · 1?..<1~-s.-"-pl.)ssTtÍÍi ;:-:-~:~-redução bastante 
~_.......--

flexivel e de al:ta"qualid"àdê';---além de uma participação maior do 
. ~' ------
tr~o processo produtivo. 

Indmeras. ind6strias em todo o mundo têm adotado a 

Produção JIT como meio de dotar o processo produtivo de um nivel 

de flexibilidade adequado ãs exigências atuais~ Muitas dessas 

empresas obtiveram resultados excepcionais em termos de aumento 

de prGdutividade, enquanto outras· fracassaram totalmente na 

implantaoão do sistema. 

O sucesso de uma ind6stria na adaptação de seu processo 

produtivo ao Sistema JIT de Produção depende de dois fatores: do 

nivel de conhecimento que se dipõe.a respeito das técnicas e da 
i . 

capacidade de envolver o pessoal d~ fâbrica na operacionalização 
'·· 

destas. té'cnicas. 
/ 

o envolvimento do pessoal do nivel operacional 

constitui, sem dúvida, a maior dificuldade para implantação da 

Produção JIT. Numa tentativa de quantificar o peso relativo de 

cada um desses fatores, alguns autores afirmam que uma· 

implantação bem sucedida depende 30% do conhecimento técnico e 

70% do comportamento das pessoas frente às mudanças. Por outro 

:lado, aqueles que acompanharam as transformações ocorridas na 

~~ S. A. consideram que a relação é de 90% para o 

" I 

comportamento e 10% para a técnica. 

Mesmo havendo a consciência da importância de se 
. "' ~ . . 

envolver o operário no· processo de im.plan~aç.ão das' ·técnicas .. JlT~ ·. 

nada, ou quase nac;Ia'. foi feito na ~~~~~ s.·~. néss·e ,sentido.· 
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A razão desta incoerência está ·no fato de que a 

adaptação da 
'X~!O 
:R:tib-r..-a-c S.A. à Produção JIT foi conduzida pela média 

gerência. Em momento algum a Diretoria da .empresa se envolveu 

realmente .com esse projeto. Por conseqüência, aquelas medidas 

necessárias que deveriam mudar a relação entre os operários e a 

empresa não foram tomadas, pois a gerência não tinha o poder para 

tomar ta.is medidas. O máximo que se .poderia fazer era estudar a 

fundo as técnicas e procurar transmiti-las da melhor maneira aos 
'X f'~ 

operários.· E isto foi feito. Gerentes e operários da R·tlh~aG S.A. 

conhecem muito bem os princípios, conceitos e mecanismos 

particulares das técnicas que adota~am. 

, b esforco realizado _pela gerência no sentido de 

implantar as técnicas, mesmo sabendo das dificuldades que seriam 

enfrentadas com· a falta de participação efetiva dos operários. 

foi efetuado no sentido de mais tarde, com alguns resultados 

positivos, convencer a Diretoria a mudar sua postura e tomar 

med~das que tornassem possível ao operário ·~vestir a camisa da 

empresa". 

Apesar de uma série de bons resultados obtidos com a 

adoção das novas técnicas, nenhuma atitude foi tomada pela 

Diretoria da empresa. Iniciativas como a estabilidade no emprego 

ou a criação de alguma forma de participação dos empregados nos 

lucros da empresa, o que provavelmente propiciaria o surgimento 
'· 

de Um clima de confian6a mdtua entre empresa e empregados, não 

foram sequer cqgitadas. 

··A émpre~a não teve, e provavelmente não terá, a ousadia 

necessária para implantar_uma política de recursos humanos que 

torn~. possi vel uma evolução em ter,mos de produ ti v idade. Foram 
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· 7,p:ro 
colocadas ã disposição da Rubrac S.A. as mais modernas técnicas 

de .Administração qa Produção, mas, como vimos, o sucesso da 

implantação da P~odução JIT não depende unicamente do 

conhecimento técnico. 

Mesmo com o relativo fracasso da implantação do Sistema 

Just in Time de Produ~ão, algumas questões importantes a respeito 

deste 
yfr'o 

sistema podem ser respondidas a partir da experiência na 

Rt:rbFa-e S.A. A primeira questão refere-se â·possibilidade de 

impl~tltar D Kanban s~m a particip~ção efetiva dos operãrios e - da 
- . 

ypro_ 
Diretoria. A R:txbrac S.A. provou que isso é possivel. A segunda 

refere-se à possibilidade de se obter algum ganho de 

produtividade mesmo q~e a técnica- seja aplicada sob tais 

condições. Mais uma --vez a resposta ié afirmativa. terceira 

questão relaciona-se aos ganhos_esperados e aqueles que realmente 
')( fT'o 

ocorrem- com a transformação. A experiência da :R:u~ra'C S. A. 

demonstrou que os ganhos de produtividade são muito menores do 

que seriam se a implantacão fosse bem sucedida.· 
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G L OS S A R.I O 

ANDON. Quadro dotado de luzes que indica a sit~ação das diversas 
estações de trabalho. 

AUTONOMACAO. Conceito que descreve máquinas que produzem 
com controle autônomo, isto é, com capacidade de suspender o 
processo produtivo se se identificar a produção de peças 
defeituosas. 

BAKA-YOKE. O mesmo que POKA-YOKE. 

CAD, COMPOTER AIDED DESIGN. (Projeto Auxiliado por Computador) 
Recurso computacional que está associado com a criação de 
gráficos e com a análise de engenharia envolvendo operações 
aritméticas, tais como análise de tensões, transferência de 
calor ou dinâmica dos fluidos . 

. 
CAD/CAM. Integração do Projeto Auxiliado por Computador com a 

Fabripação Auxili~da por Computador, com o objetivo de 
alcançar a automação desde o projeto até a fabricação. Dessa 
forma os dados criados na fase de projeto podem ser 
utilizados na fase de ~abricação com a utilização de um banco 
de dados comum. 

CAM, COMPUTER AIDED MANUFACTURING. (Fabricação Auxiliada por 
Computador) Recurso computacional utilizado para programar, 
dirigii e controlar máquinas para a fabricação de produtos. 

CCQ, CIRCULO DE CONTROLE DA QUALIDADE.Pequeno grupo organizado de 
pessoas que trabalham voluntariamente para resolução de 
problemas de qualidade, segurança, produtividade, etc, 
surgidos no interior da fábrica. 

CIM, COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING.(Fabricação Integrada por. 
Computador) Arquit~t~ra para a integração de mültiplas 
tecnologias relacionadas com automação industrial, através 
dos recursos de sistemas de informação. 

CN, CONTROLE NUMERICO. Máquina ou grupo de máquinas controladas 
pela inserção direta de dados numéricos. 

CNC, CONTROLE NUMERICO COMPUTARIZADO.Máquina de controle numérico 
controlada por um c~mpu~~dor dedicado. 

CND, CONTROLE NUMERICO DIRETO. Duas ou mais máquinas de controle 
numérico operadas por um computador digital. 

CODIGO DE BARRAS. Simbolo formado por um.conjunto de barras 
retangulares e espaços que, arranj~do~.de um modo ~s~~cificib~·· 
representam elementos de dados ou informações. · 

... . ·. 
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CWQC, COMPANY WIDE QUALITY CONTROL. (Controle da Qualidade por 
Toda a Empresa) Conceito amplo de controle da qualidade que 
objetiva assegurar a qualidade dos produtos desde o 
seu desenvolvimento. 

DAF, DETECCAO ANALITiCA DE FALHAS. Metodologia para resolução de 
problemas técnicos em grupo. 

DEFEITO ZERO. Programa de Qualidade ~ue enfatiza a necessidade de 
se produzir certo· na primeira vez. 

DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO. (também chamado Diagrama Espinha de 
Peixe du Diagrama de lshikawa) Método esquemático para 
mostrar as causas de um determinado problema especifico. 

FMS, FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS. Célula de ·produção totalmen
te automatizada, que integra o manuseio de material e o 
eqUipamento mecânico;. é u.tilizada para produzir um grupo de 
peças. 

GT, GROUP TECHNOLOGY. Veja Tecn~logia de-Grupo. 

HEIJUNKA: Nivelação da ~arga d~ produção. 

IED, · INSIDE EXCHANGE Of DIE. Parte do trabalho de troca de 
ferramentas ·onde é imprescindível 1que ~ máquina esteja parada 
para a execução da troca.· 

., 

JIDOKA. Conceito relacionado ao esforço do operârió no sentido de 
desenvolver o processo para evitar a produção de peças 
defeituosas ou paradas na linhá de montagem. 

J!T. Veja Just in Time. 

JOB SHOP. Organização funcional onde as máquinas são agrupadas de 
acordo com o . tipo de operação. Por exemplo, Setor de 
Tornearia, Setor de Fresa ou Retifica. Os produtos circulam 
entre .os diversos setores em lotes. Sinônimo de produção 
intermitente. 

JUST IN TIME. Num sentido restrito, Just in Time se refere 
~~ ao movimento cte material na quantidade certa para o local 

requerido no momento necessário. Em sentido lato. se 
refere a todas as atividades de ~abricação que viabilizam a 
movimentação Just in Time de materiai~. 

"". I . 

KANBAN. Literalmente ti:·adúzido significa "'cartão"', "'anotação 
visivel" ou "'placa visivel"'. Utilizado para sinalizar __ ao 
centro de . trabalho . anterior que o processo subseqüente 
consumiu deterriünada quantidade de peças. Técnica de controle 
do fluxo da produção através de·cartões. 

LEAD TIME. Tempo decorrido para.produçã6 de um determinadb item, 
desde a éntrada da matéri~-prima na fábrica até a liberação 
final pelo· contrble da qualidade. 
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MANUFATURA CELULAR. Veja Tecnologia de Grupo. 

MIPS, MINIMIZED INVENTORY PRODUCTION SYSTEM.(Minimo Inventário em 
Processo) Progr~ma de reduç~o de desperdicios e estoques. 

MRP, MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING. (Planejamento das 
Necessidades de Material, PNM) Conjunto de técnicas de 
planejamento de p~ioridades utilizadas para determinar que 
materiais devem ser soli6itados, quando, e em que 
quantidades. Utiliza para tanto a lista de materiais, os ní
veis de estoque e o plano mestre de produção. 

MRP II, MATERIAL RESOURCE PLANNIN.G. Processo completo de geren
ciamento para controlar os recursos de uma empresa de manufa
tura. 

MRP II EXTENDED. MRP 11 associado aos conceitos ~IT/TQC. 

NC, NUMERICAL CONTROL. Veja CN ,. Controle Numérico. 

NON-STOCK PRODUCTION. O mesmo que_Produção Just in Time. 

OED, OUTSIDE EXCHANGE OF DIE. Parte do trabalho de troca de 
ferramentas que pode ser realizado enquanto a mâquina estã em 
operação. 

i 
POKA-YOKE. (Fool proof, à prova de falhas) Conceito assoóiado â 

criação de dispositivos que interrompem a op~ração de uma 
mãquini ou processo se ele ·estiver fabricando produtos fora 
da-especificação. 

PPM (Partes Por Milhão). Unidade utilizada para indicar o n~mero 
-de defeitos em fábricas com alto nivel de qualidade. 

PRODUCliO SINCRONIZADA. O mesmo que Produção Just in Time. 

PULL SYSTEM. Sistema de produção em que o centro de trabalho 
anterior só produa o que o processo subseqüente solicita. 

PUSH SYSTEM. Sistema de produção em que um determinado centro de 
trabalho recebe uma ordem de produção, processa os produtos e 
os remete para o centro posterior. 

\ 

'RINGI. Envolvimento dos niveis mais baixos da hierarquia no 
processo de decisão das empresas. 

" SET UP TIME. Tempo ga~·to para uma máquina ou processo produ ti v o 
deixar de produzir um determinado.litem e iniciar a produção 
de outro. 

SMED, SINGLE-MINUTE EXCHANGE OF DIE. Técnica para redução do tem
po de'trocas de ferramentas (set up) para um espaço de tempo 
a principio menor que 10 minutos. 
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STOCKLESS PRODUCTION. O mesmo que Pr~dução Just in Time. 

TECNOLOGIA DE GRUPO.. Técnica de produção que objetiva 
incrementar a produtividade através da identificação e 
exploracão das similaridades existentes entre produtos e 
processos de produção. 

TOP DOWN. Decisão centralizada, de cima para baixo. 

TPM, TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE. Manutencão com envolvimento do 
operário em sua execução. 

TQC, TOTAL QUALITY CONTROL. Veja CWQC, Company Wide · Quality 
Control. 

WIP, WORK IN PROCESS. Material que já sofreu algum processamento 
na fábrica mas que ainda permanece inacabado. 

ZERO INVENTORIES. Sinônimo de Produção Just in Time e Stockless 
Production. 

'.·. 

;. . ·.· 
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. 
As empresas a seguir relacionadas utilizam o cartão 

para controle da produção 'em seus respectivos processos de 

produção. Esta lista foi construida a par~ir·de publicações da 

· área de produção, visitas pessoais às fábricas e informações de 

consultores ligados a área de implantação de programas de 

melhoria dé produtividade. 

··---

Albarus (Gravatai, SP) 

Alpargatas (São Paulo, SP) 

Andreas Stihl Moto Serras (São Leopoldo, RS) 

Baldan (Matão, SP) 

" Bambozzi (Matão, SP) 

Bravox (São Paulo, SP) 

Brigatto (Limeira. SP) 

Brosol (Ribeirão Pires, SP) 
' 
Calo i (São Paulo, SP) 

Cambuci (São Paulo, SP) 

Consul (Joinville, SC) 

Eletromar (Rio de Janeiro, RJ) 

Fiat Automóveis (Betim, MG) 

Ford do Brasil (Jaboatão, BA) 

Ford New Holland (Curi~iba, PR) 

Fundição Tupy (Joinville, SC) 

General Eletrfc CSanto André, SP), 

Gene~al Motors do Brasil (Jaboatão, BA) 

/ 

General Motors do Brasil (São Caetano e São José, SP) 

Grandene (Farroupilha, RS) 

Hering (Bluroenau, SC) 
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Honda Amazônia (Manaus, AM) 

IBM do 'Brasil (Campinas, SP) 

J. I. Case (Sorocaba, SP) 

Kodak (São José dos Campos, SP) 

Kone (São José dos Campos, SP) 

Mallory (São Paulo, SP) 

Marcopolo (Caxias do Sul, RS) 

Máquinas Agrlcolas Jacto (Pompêia, SP) 

Metal Leve (São Paulo, SP) 

Metalúrgica João Wiest (São Paulo, SP) 

Müller Conf~ccõe~ (São Paulo, SP) 

Omark (Curitiba, PR) 

National do Brasil (São·Josê dos Campos, SP) 

' 
Robert Bosch '·. 

(Campinas, SP) ,. 
' 

Saab Scania (São Bernado do Campo, SP) 

Samello (Franca, SP) 

Toyota do Brasil (Diadema, SP) 

Valer in (São Paulo, SP) 

Yalmet (São ~a';llo, SP) 

Válvulas Schrader Bellows (Jacarei, SP) 

Vil lares (Araraquara, SP) 

Volkswagen do Brasil (São Bernardo do Campo, SP) 

Westinghouse "'-(Riq.de Janeiro, RJ) 

Xerox (Resende, RJ) 

Yanmar do Brasil (Indaiatubai SP) 
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Abaixo estão relacionados os diversos sinônimos criados 

em empresas brasileiras para nomear a Produção Just in Time, o 

Kanban ou os programas de implantação da ProduÇão JIT. 

CAFIP 

CARD 

CFM 

COMA C 

CVE 

MCN 

MIEP 

PAC 

PEM 

PIM 

PIP 

POP · 

PLP 

SACAI 

SACI 

SACS 

SAMP 

SAP 

SAR 

SBP 

SEM 

SER 

SFP 

Controle Automãtico Fiasa de Produção (Fiat) 

Controle Automático de Reposição Definida (Weril) 

Contínuos Flow Manufacturing (IBM) 

Controle de Material por Cartão (Xerox) 

Controle Visual de Estoques (Prada) 

Material Conforme Necessidades 

Minimo Inventário em ProGesso (Eletromar) 

'·. · · Producão Auto-Controlada ( J. I. Case) 

Programa de Estoques Minimos (Ford Tratores) 
i 

-Programa Integrado de Manufatura (Philco) 
-,,. 

· Processo Integrado de Producão (Massey-Perkins) 

Programa Otimizado de Producão (Otis) 

Produção com Lotes Pequenos (Btosol) 

Sistema de Auto-Controle de Abastecimento e Inventário 
(Valmet) 

.. Sistema de ·Auto-Controle de Inventário (Ford) 

Sistema de Atendimento Conforme Solicitação (Scania) 

Suprimento Automático de Material para a Produção 
(Volkswagen) 

Sistema Akros de Produção (Akros) 

""' I . Sistema Automático de Reposição (Filo) 

:·Sistema Baldan de Produção (Baldan) 

. Sistema de Estóques Minimos (Tilibr~-Singer) 

· · Sistema· de Estoques Reduzidos (Villares) 

. Sistema Fujiwara de' Proddcão (Fujiwara) 
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SIGMA 

SIM 

SIMA 

. SIMPS 

SINEPRO 

Sistema de Gerenciamento da Manufatura (Kodak) 

Sistema de Inventário Minimo (Gener~l Motors) 

.Sistema Integrado de Manufatura (Scharader Bellows) 

Sistema Integrado Marcopolo de Produção Solidária 
(Marcopolo) 

Sistema de Informação ã Produção (Mallory) 

SINTEC · Sistema Integrado Triches de Estoque Controlado 
(Triches) 

SLP Sistema de Lotes Pequenos (Villares) 

SbR- . Sistema Organizado d~ Materiais (Ford) 

SPPC Sistema Participativo de Produção (Caloi) 

ZIPS Progrç.ma Zero Inventários ou "Zero Inventory Production 

System" (Omarkl 

'•. 
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