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Resumo: Trata do uso do Kanban Interno por empresas indus-

triais localizadas no Estado de S~o Paulo, analisando aspec

tos relativos a: adequa~~o a sistemas produtivos distintos, 

fase de implanta~~o, treinamento, resultados obtidos, pers-

pectivas de uso, etc ••• Aborda também aspectos da indus-

trializa~~o do Jap~o, do sistema de rela~~es industriais ja

pon~s e do JIT, procurando mostrar sua relaç~o com o Kanban. 
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Apresenta'i1'!c 

O Sistema Kanban come~ou a ser desenvolvido na Toyota 

Motor Company, no Jap~o, a 50 anos. Em 1962, já estava 

implantado em toda a comp~nhia. A ele e creditado parte da 

responsabilidade pelo SllCesso competitivo das indastrias 

japonesas. 

O Kanban é um sistema de controle de produ~~o onde 

est.~o reunidos um conjunto de técnicas e procedimentos que 

ordenam a atividade produtiva. Pode atuar tanto ao nivel do 

interior da fabrica~ neste caso é chamado Kanban Interno, 

quanto ao nivel dos for-necedores externos a empresa, e neste 

çaso·é chamado Kanban Externo. Este trabalho trata 

exclusivamente do Kanban Interno. 

Nosso objetivo é compreender como as empresas 

industriais, no Estado de S~o Paulo, est~o usando o Kanban, 

o que dà ao trabalho uma orienta~~o mais pragmática. 

No Capitulo 1, procuramos recuperar o processo de 

industrialíza~~o do Jap~o~ mostrando que seu desenvolvimento 

industrial vem sendo construido dentro de um projeto 

polj.tico coerente. No Capitulo 2~ caracterizamos o sistema 

iapones de re!açOes industriais e sua rela~~o com o JIT e o 

Kanban. 

No Capitulo 3 conceituamos o JlT~ e no Capitulo 4 o 

Kanba.n. 
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No Capi.tv.lo 5 apresentamos a met.odoloQia usada na 

pesquisa e analisamos as 3 entrevistas realizadas. Também 

apresentamos~ de forma gréfica~ o resultado da tabulaç~o de 

cada uma das 31 respostas enviadas pelas 29 empresas que 

compOem a amostra~ acompanhada da respectiva anàlise. 

.,, .·. 



O processo de industrializa~~o do Jap~o 

Este capitulo resulta da tentativa de resgatar, no 

processo de industrializaç~o japon~s, o papel desempenhado 

pela elite dirigente e pelos militares, e de mostrar que o 

desenvolvimento industrial do Jap~o vem sendo 'articulado' 

desde meados do século passado, n~o devendo ser entendido 

como um 'milagre' particular. 

A partir deste contexto, técnicas gerenciais inovadoras 

foram desenvolvidas, sendo o Kanban uma das mais interessan

tes. 

1.1 A unifica~~o politica 

O primeiro contato europeu com o Jap~o foi feito pelos 

portugueses em meados do século XVI. A presença portuguesa, 

e o que ela representa, é particularmente relevante pois tem 

relaç~o com dois momentos importantes da história daquele 

pais: sua unificaç~o politica e o fechamento de seus portos 

ao comércio internacional por quase 250 anos. 

O esforço de unificaç~o politica do Jap~o se consolida, 

após séculos de luta entre cl~s rivais, com a vitória dos 

Tokugawa, em 1600. 

cada politicam~nte. 

O Jap~o torna-se, ent~o, um pais unifi-
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O xogunato - nome dado ao tipo de governo instalado - e 

um governo militar, onde o poder está centralizado nas m~os 

de um 'general', o Xogun. Devemos ressaltar que os milita-

res est~o presentes no cenário japon~s desde o final do sé-

culo XII, quando as familias guerreiras organizaram os di-

versos cl~s. 

Na luta pela consolida~~o de seu poder politico contra 

os cl~s potencialmente rivais, os Tokugawa levam adiante uma 

verdadeira 'cruzada' contra os crist~os convertidos e todos 

a eles associados, especialmente os jesuitas e os comercian-

tes portugueses. Os holandeses, embora crist~os protestan-

tes, tornam-se seus aliados devido ao distanciamento que 

costumavam manter, em suas práticas comerciais, entre os as-

suntos 'da fê' e os 'de negócios· chegando, inclusive, a au-

xiliar os Tokugawa em sua luta, utilizando canhees para bom-

bardear posiçees costeiras de cl~s inimigos. 

Com a expuls~o dos jesuitas e comerciantes portugueses, 

os Tokugawa resolvem isolar o Jap~o do contato com outras 

culturas. Assim ,"em 1639 é promulgado o édito de Sakoku -

isolamento - através do qual somente Holanda, China e Coréia 

teriam acesso ao Jap~o através da Ilha de Dejima, em 

Nagasaki''~, pondo fim n~o apenas à 'ameaça· que o contato 

com estrangeiros representava ao xogunato, mas também a uma 

próspera e muito ativa atividade comercial. 

1 Brand~o, Marco A. Leite. Jap~6 e CCQ: uma reflex~o. 
Grupo de Din~mica de Sistemas, Departamento de Mecanica, 
EESC/USP~ 1992 (mimeo) 
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Com o objetivo de colocar as comunidades budistas sob 

controle governamental, os Tokugawa adotam como filosofia 

oficial o Neo~Confucionismo chines, escola laica e hostil a 

religiosidade e ao monasticismo dos budistas. 

As relaçees entre a vida religiosa e a vida econOmica 

s~o objeto de estudo de alguns importantes pesquisadores, 

entre os quais destacamos Max Weber. Em que medida a 

orientaç~o neo-confucionista~ por suas próprias caracteris

ticas de pragmatismo em rela~~o às quest~es da vida terrena 

- em muito semelhantes ao próprio protestantismo - contri

buiu para o surgimento das condi~~es culturais que vieram a 

favorecer o desenvolvimento do capitalismo no Jap~o, é uma 

discuss~o que foge ao escopo deste tr~balho e que, por este 

motivo~ n~o será tratada. 

1.2 O periodo Edo 

A sociedade japonesa estava dividida, basicamente, nas 

seguintes classes soci~is: samurais (guerreiros), agriculto-

res, artes~os e comerciantes. Esta divis~o consolidou-se 

durante o periodo Edo - como se convencionou chamar o pe

riodo em que o poder politico esteve nas m~os dos Tokugawa, 

que usavam a cidade de Edo, atual Tókio, como sede. 

A terra era dividida em 'hans', áreas atribuidas aos 

senhores locais, também chamados daimios, pelo Xogun. 

bilidade social era muito pequena. 

A mo-
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O periodo Edo foi marcado por centenas de rebeli~es de 

camponeses e agricultores, quase todas massacradas com muita 

viol~ncia. 

A rela~~o das elites governantes com os camponeses em 

geral era bastante violenta, chegando ao ponto de ser esta-

belecido o "direito de passar a espada (kirisute gomem), ex-

clusivo dos samurais"z. 

A história das rela~~es sociais, no Jap~o, está longe 

de se constituir em exemplo de 'harmonia', como o senso co-

mum, baseado na divulgada atitude 'cooperativa· dos traba-

lhadores japoneses em relaç~o à empresa, faz crer. 

As dificuldades internas enfrentadas durante o periodo 

Edo n~o se limitaram a rebeliOes ca~ponesas. A consci~ncia 

do perigo que representava o expansionismo europeu na re-

gi~o - que transformou a China em colOnia de diversos paises 

- bem como a ameaça do império russo, faz surgir na elite 

japonesa (principalmente nos cl~s Satsuma, Chochu e Tosa) um 

sentimento de descontentamento em relaç~o à politica de iso-

lamento. Aos poucos vai-se percebendo que o pais está atra-

sado tecnologicamente~ especialmente na tecnologia militar, 

fator que aumenta o risco à sua própria soberania. 

No plano econOmico, o aumento crescente do poder da 

classe dos comerciantes japoneses faz com que as trocas co-

merciais e culturais comecem a acontecer a revelia da proi-

biç~o do Xogun. 

2 Yamashiro, J. História dos Samurais. 
Roswitha Kempf/Editores, 1982, 297 p. 

Massao Ohno -
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Temos entao, ao longo de mais de 2 séculos, uma ele

va~~o gradativa da 'temperatura politica·, que vai acabar 

por produzir novas lutas internas. Tais lutas culminam com 

o fim do xogunato Tokugawa, em 1867, quando o imperador é 

conduzido ao poder. As lutas internas se encerram somente 

em 1868 com a derrota das últimas for~as fiéis aos Tokugawa, 

ano que se tomou como refer~ncia para o que se convencionou 

chamar de 'Restaura~~o Meiji'. 

1.3 Restauraç::Jo Meiji: o caminho da industrializaç::Jo 

5 

O projeto pol!tico que o imperador representava estava 

sustentado militarmente por 3 poderosos cl~s: Chochu, Sat

suma e Tosa, e o caminho a ser trilhado passava pela moder

niza~~o do pais a partir da industrializa~~o e da cria~~o de· 

uma força militar que fosse capaz de.fazer frente ao expan

sionismo ocidental e que, por isto mesmo, trazia embutido um 

projeto expansionista. 

Entendemos que a condu~~o da industrializa~~o a partir 

de um projeto nacionalista pode ter contribuído para organi

zar os esfor~os dos diversos setores econbmicos e segmentos 

da sociedade, potencializando o desenvolvimento ihd0strial 

em torno de um 'ideal comum· e conferindo às rela~~es de 

classe uma certa caracteristica de 'solidariedade'. 

A administra~~o das indústrias, adquiridas do europeus, 

fi~ou a cargo dos nobres da corte e das antigas familias 

guerre~ras. Este fato, como veremos no capitulo 2, terà in-

flu~ncia no delineamento das rela~~es industrias futuras. 

'•. 



A industrializa;~o do pais seguiu o que se chamou poli-

tica "Shokusan Kogio (desenvolver indústrias e promover em-

presas)"; que se baseava na "consolidaç~o do sistema 

bancário, •• na promo;~o de redes de caminhos de ferro e 

correios, na montagem de fábricas modelo, para serem 

vendidas mais tarde ao setor privado e, finalmente, no 

empréstimo de equipamentos e capital"~ . 

Tais investimentos foram feitos pelo estado japon~s com 

recursos oriundos, principalmente, da tríbuta;~o da ativi-

dade agricola e da reforma da estrutura fundiária (altera~~o 

dos antigos hans) e trouxeram como conseqO~ncia imediata o 

desenvolvimento da indústria de fia~~o de algod~o e de ener-

gia elétrica. 

Kuwarawa 4 nos diz que ''as primeiras fábricas japonesas,. 

nas principais indústrias, foram iniciadas pelo Estado, mas 

em 1880 este vendeu muitas delas a um pequeno número de fa-

milias selecionadas. Esta foi a origem do que mais tarde 

tornaram-se os poderosos zaibatsu, grupos de companhias hol-

dings, baseadas em bancos comerciais". Os zaibatsu eram 

controlados por familias coesas - tais como os Mitsui e 

Mitsubishi. Atuavam em áreas econfimicas chaves, e possuiam 

um "poder de controle .•• sobre a economia japonesa n~o .. com-

parével a qualquer outra na~~o industrial capitalista"l:'. 

3 Nakamura, T. Desenvolvimento EconOmíco do Jap~o Moderno. 
S~o Paulo, Ministério dos Negócios Estrangeiros-Jap~o, 1985. 

4 Kuwaraha, Y. Japanese Industrial Relations, pag.203 
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As empresas pertencentes a um zaibatsu estendiam-

se sobre atividades comerciais, industriais e financeiras. 

Praticamente nao havia concorrência, sequer a de tipo oligo-

polista, entre elas, já que os zaibatsu costumavam atuar em 

ramos diferenciados da economia. S~o os zaibatsu que se 

contituiram no 'bra~o econOmico' do projeto expansionista 

japonês. 

Por volta da primeira Guerra Mundial, como conseqüência 

de tal politica, o Jap~o já dispunha da base necessária à 

uma absor~~o crescente de tecnologia, trazida dos paises eu-

ropeus, para alavancar seu desenvolvimento industrial. 

Ao final dos anos 30 a indústria t~xtil dá lugar, em 

importancia, às indústrias pesada e quimica. Em 1941, to-

dos os setores importantes da economia japonesa ~st~o orien-

tados para a guerra. 

A indústria automobilistica japonesa, onde se origina o 

Kanbah, também inicia seu desenvolvimento na década de 30 

com a produ~~o de caminh~es e, só mais tarde, foi modificada 

para a produ~~o de carros pequenos, inspirados no modelo eu-

ropeu. 

A principio havia um incentivo para que as firmas im-

portassem produtos e os montassem no Jap~o. A Ford e a GM 

chegaram a possuir montadoras naquele pais. Todavia, prin-

cipalmente por influ~ncia dos militares, houve uma grande 

5 Torres Filho, E.T. O mito do sucesso: uma análise da 
economia japonesa no pós-guerra (1945-1973). Rio de 
Janeiro, Instituto de Economia Industrial/UFRJ, nov. 1983, 
p.17 
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press~o para que o governo tomasse medidas para proteger a 

indústria automobilistica local, estimular a busca de trans-

ferência de tecnologia pelas empresas japonesas e dificultar 

a permanência de empresas automobilisticas estrangeiras no 

Cusumano6 afirma que " os interesses militares no 

crescimento da indústria (automobilistica) em 1930 devem-se 

à invas~o da Manchúria em 1931 e a subseqüente expans~o das 

opera~ôes militares no continente fizeram os caminhôes ne-

cessários. Os modelos Ford e Chevrolet, requisitados das 

companhias privadas e dos cidad~os, para o transporte de 

tropas, provaram ser muito superiores aos poucos caminhôes 

japoneses que as for~as armadas possuiam e que tinham que 

consertar constantemente gra~as às quebras nas estradas n~o 

pavimentadas da Manchúria". 

Finalmente, em 1936, uma legisla~~o especifica para o 

setor automobilistico foi aprovada e inviabilizou a perma-

nência das companhias estrangeiras no Jap~o. Ainda segundo· 

Cusumano7 , foram "eliminadas, completamente, a importa~~o de 

veículos, a montagem local por firmas estrangeiras e os in-

vestimentas na indústria local por estrangeiros". 

6 Cusumano, M.A. The japanese automobile industry: 
technology & management at Nissan & Toyota. Cambridge 
(Massachusetts), Harvard University Press, 1985, p.16 

7 Cusumano, M.A. The japanese automobile industry: 
technology & management at Nissan & Toyota. pag.18 
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1.4 Depois da queda 

O projeto expansionista leva a entrada do Jap~o na Se

gunda Guerra Mundial e é contido pela vitória das for~as 

aliadas, que ocupam o pais. Os americanos s~o os únicos a 

mandarem for~as militares, o que transforma a ocupa~~o 

aliada em ocupa~~o americana. 

O eixo das medidas tomadas pelo alto comando das for~as 

de ocupa;~o foi no sentido de destruir a concentra~~o de po

der econOmico dos zaibatsu, através da cria~~o de leis que 

restringissem a a~~o monopolista. Neste sentido foi criada, 

já em novembro de 1945, uma Comiss~o de Liquida~~o das 

Empresas Holdings. Entre as medidas tomadas, além da di-

vis~o dos grandes conglomerados em firmas menores, estava 

também a desconcentra~~o da propriedade do capital destas 

empresas, através da pulveriza;~o de suas a~~es, onde um dos 

critérios adotados era o de atribuir aos empregados priori

dade na compra de a~~es das empresas em que trabalhavam. 

A nivel mundial, o rumo dos acontecimentos acaba por 

levar a uma mudan~a de postura dos americanos em relaç~o ao 

''A Guerra Fria que havia se instalado no cenário eu-

ropeu na segunda metade de 1947, se manifestava na Asia 

Oriental ..• A possibilidade da China, do Vietn~ e, poste

riormente, da Coréia se desligarem da órbita de influência 

americana, amea~ava gravemente o equilibrio de poder na 

área. Raz~es de natureza estratégica recomendavam, por-

9 



tanto~ mudanças na determinai~O punitiva da orientai~O do 

governo militar de ocupaç~o"e. 

O resultado prático foi o relaxamento, no inicio do se-

gundo semestre de 1947, da legisla~~o que pretendia eliminar 

a concentraç~o excessiva do poder econOmico ou, em outras 

palavras, desmonopolizar a economia japonesa, o que fez com 

que esta legislaç~o fosse efetivamente aplicada a um número 

reduzido de casos. Torres Filho~ fala em apenas 28 

empresas: 

" 10 firmas de eletricidade foram nacionalizadas 

e reorganizadas como companhias de utilidade 

pública 

7 outras foram liquidadas 

11 foram divididas"· 

Já Nakamura 1 <::> nos in forma que "cerca de 325 firmas f o-

ram sujeitas à divis~o, das quais apenas dezoito foram efe-

tivamente divididas d€vido à ~~~áns~o da Guerra Fria e o 

conseq~ente abrandamento por parte das autoridades ocupan-

tes .. " • 

Sem entrarmos no mérito do número exato, o fato é que 

muito poucas empresas foram efetivamente divididas e, por-

8 Torres Filho, E.T. o mito do sucesso: uma análise de. 
economia japonesa no pós-guerra ( 1945-1973). pag.35 

9 Torres Filho, E.T. o mito do sucesso: uma análise da 
economia japonesa no pós-guerra (1945-1973). pag.38 

10 Nakamur-a, T. 
p.58 

Desenvolvimento EconOmico do Jap~o Moderno 
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tanto, a est~utu~a ca~to~ial da economia japonesa se man-

teve. 

A explos~o da Gue~ra da Coréia, em junho de 1950, con-

t~ibuiu para aquecer a economia japonesa. O fato de já 

existir um pa~que industrial pesado, orientado para a 

guerra, e da grande proximidade que o Jap~o possuia da área 

do conflito, colocavam-no em condi~~es extremamente favorá-

veis para se tornar o principal fornecedor dos diversos pro-

dutos necessários aos esfor~os de guerra desenvolvidos pelos 

Estados Unidos em suas compras industriais de guerra'. 

Torres Filho 1 ~ nos informa que no periodo de 1950 à 

1954 os Estados Unidos injetaram quase 3 bilh~es de dóla~es 

na economia japonesa, assim distribuidos: 

Ano US$ (milhees) 

1950 149 

1951 592 

1952 824 

1953 806 

1954 596 

total 2.967 

Com a contenç~o dos desmontes dos grandes grupos econO-

micos, estes se reorganizaram, so que com algumas caracte-

risticas que os diferenciavam de sua estrutura anterior, 

11 Torres Filho, E.T. O mito do sucesso: uma análise da 
economia japonesa no pós-guerra (1945-1973). pag.52 
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dentre as quais podemos destacar uma maior profissionali-

za~~o dos niveis executivos e a entrada de grupos distintos 

em áreas concorrentes de mercado. Estes grupos passam a ser 

chamados de ·Keiretsu·. 

A constitui~~o de cartéis de reconstru~~o e de raciona-

liza~~o a partir dos keiretsu foi o caminho adotado para 

acelerar o processo de reorganiza~~o da economia japonesa. 

"Em meados de 1957 já existiam no Jap~o 150 cartéis legais 

(sendo a maioria - 99 grupos - concentrada nas atividades de 

exporta~~o/importa~~o) •• O segundo tipo de cartel mais im-

portante, 41 acordos autorizados, era o ·cartel de recess~o· 

de pequenas e médias empresas. Estes cartéis •• restringiam a 

concorr@ncia em pre~os, a capacidade e o nivel de produ~~o 

em setores com problemas de ociosidade indesejada •• ••az. 

O processo de reorganiza~~o da ind~stria japonesa foi 

comandado pelo MITI (Ministério da Indústria e do Comércio 

Exterior). Seu próprio nome já evidencia a percep~~o, por 

parte da elite japonesa, da importancia que o comércio in-

ternacional teria no processo de desenvolvimento econômico 

A industria do pais deveria estar preparada para 

enfrentar uma concorrência feroz. Para tanto, era necessá-

rio o fomento de novas indústrias, com novas tecnologias e a 

redu~~o dos custos através da racionaliza~~o e do aumento de 

produtividade. 

12 Torres Filho, E.T. O mito do sucesso: uma análise da 
economia japonesa no pós-guerra (1945-1973). pag.82 
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Todavia, num primeiro momento, os esforços industriais 

se voltam para o mercado interno. Como n~o era possivel 

para as empresas japonesas, concorrer com as empresas es-

trangeiras, era necessário que este mercado fosse protegido 

da concorr~ncia internacional. As elites japonesas usaram o 

conflito geopolitico instalado para conseguir aprovar todo 

um conjunto de leis que protegessem a indústria local, difi-

cultando enormemente a entrada de capitais estrangeiros que 

pretendessem controlar as empresas japonesas. 

Tais medidas tem o objetivo de garantir que o processo 

de reconstru~~o do pais se d@ sob controle do capital japo-

nés. Este fato refor~a a hipótese da exist@ncia de um 

'projeto politico' para o pais, elaborado por uma elite que, 

a bem da verdade, n~o chegou a deixar o poder desde a 

Restaura~~o Meiji 

Este 'projeto· ajuda a explicar o fato de o protecio-

nismo econOmico, largamente utilizado pelos japoneses, ter 

servido t~o somente para que a indústria japonesa tivesse 

tempo para se reestrL1turar em bases competitivas, ao invés 

de produzir uma acomoda~~o devido a existéncia de um mercado 

cativo. 

As press~es internacionais fazem com que a economia ja-

ponesa vá, gradativamente, se tornando mais aberta a partir 

da década de 60. Cusumano 1~, embora se reportando especifi-

camente é indústria automobilistica, nos dá um bom exemplo 

13 Cusumano, M.A. The japanese automobile industry: 
technology & management at Nissan & Toyota. pag.24 
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de como esta abertura se deu de forma cautelosa: "o reconhe

cido progresso da indústria e os continuados protestos de 

outras naçees, estimulou o MITI a baixar as taxas de todos 

os carros importados para 8'l. em 1972 e a eliminá-las comple-

tamente em 1978. O Ministério também permitiu investimentos 

estrangeiros em 1970, pela primeira vez, desde 1930". 

Todavia, como conseqüência do nivel de competitividade 

atingido pela indústria automobilistica japonesa, tais medi

das n~o redundaram em aumento do número de veicules importa

dos, já que a porcentagem da venda destes sobre os produtos 

domésticos foi de 1'l. em 1977 para 1,3% em 79; tendo decli

nado para 0,7% em 1981/83. 

Assim após um crescimento econOmico vertiginoso, res

paldado por elevados indices de produtividade industrial, o 

Jap~o chega à década de 90 despertando o temor dos paises 

mais industrializados. 

O caminho seguido nesta trajetória é longo e complexo, 

n~o podendo ser compreendido apenas como uma conseqüência da 

utiliza~~o de técnicas gerenciais. Estas, na verdade, 

surgem como resultado de um processo histórico, que também 

engendra um sistema de rela~~es industriais bastante 

particular, sistema este que contribuirá para a viabilizaç~o 

do JIT e do Kanban, como veremos no capitulo 2. 

14 



O sistema japonês de rela~~es industriais 

Neste capitulo pretendemos mostrar as caracteristicas 

particulares que o relacionamento entre trabalhadores e em-

pregadores/dire~~o adquiriu ao longo da industrializaç~o ja-

ponesa; suas raizes históricas e sua ligaç~o com o desenvol-

vimento de um dos aspectos 'inovadores' do sistema de con-

trole de produ~~o desenvolvido naquele pais e estudado neste 

trabalho - Sistema Kanban - qual seja, a descentraliza~~o do 

processo de tomada de decis=o no piso da fábrica (no caso, 

decis~es de emiss~o e sequenciamento de ordens de fabricaç~o 

e compra). Esta descentraliza~~o, para ser bem sucedida, 

exige uma postura 'cooperativa· por parte da m~o de obra; 

postura esta que foi sendo gradativamente construida ao 

longo da história do Jap~o. 

O sistema de relações industriais desenvolvido pelos 

japoneses é chamado 'paternalista·, sendo perceptivel a 

aplicaç~o de uma 'ideologia familial' nas rela~ôes entre a 

ger~ncia e os trabalhadores. Assim, as relaçôes de trabalho 

estruturam-se de uma forma que procura 'reproduzir" determi-

nados tipos de relaç~es de autoridade presentes na sociedade 

japonesa, reforçando a idéia da corporaç~o/empresa como uma 

extens=o da casa/familia, Kumazawa & Yamada~ 4 • 



Uma das conseqüências deste fato é o desenvolvimento, 

por parte do trabalhador, de uma preocupa~~o constante com o 

desempenho da empresa frente aos concorrentes. Monden 1 e 

nos informa que, na Toyota, o número de sugest~es oferecidas 

por funcionários, para modifica~~o dos processos de fabri-

caç~o, entre os anos de 1965 e 1976, aumentou de 9000 (com 

um indice de aceita~~o de 39%) para 380.000 (com uma acei-

taç~o de 83'1.). O número anual de sugest~es por empregados 

cresceu 15 vezes neste mesmo intervalo de tempo. 

Na mesma dire~~o, Motomura 1 õ afirma que "o indice de 

participaç~o nos programas de sugest~es no Jap~o é de quase 

70% dos funcionários (12'1. nos EUA) para uma média de 13 su-

gestbes por funcionário (0,14 nos EUA). O impressionante é 

o indice de 72'1. no que se refere a sugestbes aceitas para 

implantar (26'1. nos EUA)". 

Numa reportagem de Elio Gaspari intitulada "O Sol As-

cendente", podemos obter uma ilustraç~o precisa do que isto 

significa: " ..• o metalúrgico japonês trabalha 2200 horas 

por ano, 75 dias a mais que o operário da Mercedez-Benz da 

Alemanha .• "J. 7 • Também Hirata:.t..e, comentando o trabalho na 

14 Kumazawa, M. & Yamada, J. Jobs and skills under the 
lifelong NenkO employment practice. In the Transformation 
of Work? 

15 Monden, Y. Sistema Toyota de Produç~o. S~o Paulo, 
Instituto de Movimentaç~o e Armazenagem de Materiais - IMAM, 
1984, 141 p. 

16 Motomura, O. A eficácia da administra~~o japonesa 
mitos e fatos. In O Método Japonês. S~o Paulo, Massao Ohno 
Editor, 1984, 117 p. 
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industria de vidro, nos diz que "a qualidade do produto ja-

pon~s ••• depende estreitamente deste padr~o de grande número 

de horas efetivamente trabalhadas por ano (na indústria do 

vidro, cerca de 1900 horas por trabalhador por ano~ o que o 

aproxima do Brasil e n~o da Fran~a, onde o número de horas 

efetivamente trabalhadas no ramo é de menos de 1200 horas 

por trabalhador por ano)", (grifo nosso). 

Em resumo, o trabalhador japonês trabalha um número 

maior de horas, envolvendo-se mais com o aprimoramento da 

qualidade dos produtos fabricados e com o aumento da produ-

ti v idade. O resultado final é conhecido de todos nós: uma 

indústria muito competitiva em termos de pre~o e qualidade. 

Todavia, n~o devemos imaginar que tais atitudes sejam 

obtidas sem quaisquer tipos de práticas coercitivas. 

2.1 O surgimentos dos empreiteiros independentes (Oyakatas) 

As primeiras fábricas adquiridas pelo governo japon~s, 

a partir da Restaura~~o Meiji, foram as t~xteis. "Nestas 

fábricas, as posi~bes gerenciais eram ocupadas por oficiais 

que eram , usualmente, ex-samurais e que mais tarde ficaram 

conhecidos como 'shoku-in'. No entaMto, já que estes ofi-

ciais n~o tinham compet~ncia técnica para treinar e supervi-

sionar trabalhadores de fábricas, esta tarefa foi feita por 

17 Gaspari, E. O sol ascendente. 
40-63, 22 de julho, 1992 

Revista Veja, S~o Paulo: 

18 Hirata, H.S. Organiza~~o do trabalho e qualidade 
industrial: notas a partir do caso japonês. S~o Paulo, 
IEA/USP, 1991, 25p. 
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experts estrangeiros, trazidos para este fim, e por supervi-

sares escolhidos entre os prOprios trabaihadores, por eles 

mesmos" 1 c;o. 

Ainda que possa nos parecer estranho que os superviso-

res - portanto aqueles que receberam um treinamento mais de-

talhado e completo - tenham sido escolhidos pelos prOprios 

trabalhadores para ocupar esta posi~~o, principalmente 

quando consideramos a longa tradi~~o autoritária japonesa, é 

razoável imaginarmos que tal procedimento contribuiu para 

agilizar o processo de implanta~~o das indústrias adquiridas 

já que os 'eleitos· haveriam de ter maior lideran~a sobre 

seus pares. 

Os 'shoku-in' possuiam algumas regalias importantes, 

entre elas um contrato de trabalho permanente, um salário e 

condiçbes especiais de acomodaç~o. Já os demais trabalhado-

res, ao contrário, estavam submetidos a condi~bes bastante 

precárias e sem qualquer tipo de amparo legal, ao menos até 

1916, quando foram aprovadas as primeiras leis trabalhistas. 

Os baixos salários, os métodos coercitivos usados no 

controle do trabalho industrial e a importância que a tradi-

~~o cultural japonesa dá á vida e às rela~bes familiares 

teve, no final do século XIX, um impacto significativo na 

diminuiç~o da oferta de m~o de obra para o trabalho nas fá-

bricas, produzindo uma rotatividade muito grande desta for~a 

19 The japanese transition process: from oyakata to 
corporate paternalism. In Development of the labour 
process, p.151 
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de trabalho, que se alternava entre as fazendas e as fabri

cas, no caso dos trabalhadores menos qualificados, ou entre 

uma fábrica e outra, no caso daqueles com maior qualifica

ç~o. 

Assim, as dificuldade de recrutamento, treinamento, ma

nutenç~o e controle da m~o de obra foram as primeiras a se

rem enfrentadas pela direç~o das fábricas japonesas, a exem

plo do que ocorreu na maioria dos paises que se industriali

zou. 

O equacionamento de tais problemas foi alicerçado em 

dois conjuntos de medidas: 

a. a criaç~o do sistema de 'fábrica dormitório' 

b. a delegaç~o do recrutamento, treinamento e controle 

da m~o de obra a empreiteiros independentes 

O sistema de 'fábricas dormitórios' foi criado~ princi

palmente, nas indústrias t@xteis - onde havia uma predomi

n8ncia da m~o de obra feminina - e tinha por objetivo dar 

condiç~es de acomodaç~o aos trabalhadores temporários que 

vinham das âreas rurais e dificultar fugas ou perda de m~o 

de obra para os concorrentes, já que os custos de recruta

mento/treinamento eram altos. 

Como n~o existiam regulamentaç~es sobre as fábricas 

dormitórios, as condiçbes gerais se tornaram bastante precà

rias, fato que gerou greves e mobilizaç~es entre os traba

lhadores, levando, por um lado, o governo a tomar medidas 
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regulamentadoras - mas so em 1927 - e, por outro, os empre

gadores na dire~~o de medidas de bem estar e práticas pater

nalistas, sempre sob o 'guarda-chuva· da ideologia familiar, 

procurando acentuar a fictiva rela~~o pai-filho, a harmonia 

e a coopera~~o. 

As adapta~bes iniciadas na indústria têxtil foram, gra

dativamente, se espalhando para os demais setores, princi

palmente aquelas que objetivavam refor~ar a ideologia da em

presa como uma 'comunidade de interesses'. 

No setor metal-mecanico, o problema do recrutamento, 

treinamento e supervis~o da m~o de obra foi entregue a em-

preiteiros independentes, chamados oyakatas. Estes, muito 

provavelmente, tem sua origem naqueles supervisores inicial

mente escolhidos pelos próprios trabalhadores para auxiliar 

os experts estrangeiros na implanta~~o das primeiras fábri-

cas. Neste processo, acumularam conhecimento técnico e li-

deran~a, qualificando-se para assumir as responsabilidades 

exigidas para esta fun~~o. 

Esta solu~~o, chamada Sistema de Contrato Interno, 

também foi adotada no inicio da industrializa~~o inglesa. 

Todavia, ''a principal diferen~a (entre o oyakata e o sistema 

brit~nico de contrato) relaciona-se com a solidariedade in

trinseca às turmas de um oyakata, que estava firmemente ba

seada no tradicional modelo japonés de relacionamento. 

Aqui, o mais importante modelo é o da rela~~o oyabun-kobun. 

Trata-se de uma liga~~o simulada de parentesco baseada na 

rela~~o de pai(oya)/filho(ko). Deste modo era transmitida a 
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autoridade patriarcal exercida pelo oyabun, combinada com a 

lealdade pessoal e devoç~o mostrada pelos subordinados e se-

guidores. O poder dos oyabuns é limitado por normas comuns 

tais como o jinji, a obriga~~o de benevol@ncia ..• Uma dife-

ren~a adicional era que dentro do grupo dos oyakatas era 

usual a existência de um senso estrito de status hieràr-

quico, baseado no tempo da ligaç~o oyakata-kokata, em vez do 

valor ou da natureza do trabalho realizado":;;:::o. Os kokatas 

eram os ajudantes que pertenciam a turma de um oyakata. 

A ausência de leis trabalhistas conferia aos oya-

katas poder de determinar, de acordo com seus próprios cri-

térios, a quantia que seria paga aos kokatas, bem como a ma-

neira como estas variariam, tendo prevalecido o critério do 

tempo de servi~o, ou seja, aos trabalhadores que estavam a 

mais tempo com um oyakata, e que demonstravam maior empenho 

e dedica~~o, eram pagos salàrios mais altos. 

Todavia, em momentos de dificuldades econômicas os oya-

katas costumavam oferecer socorros financeiros aos kokatas. 

Estes empréstimos, geralmente livres de cobran~a, funciona-

vam como uma espécie de bonifica~~o, refor~ando o papel sim-

bólico de pai', exercido pelo oyakata. 

2.2 A incorporaç~o dos Oyakatas 

A partir da Primeira Guerra Mundial os conflitos de 

classe come~am a ganhar vulto no interior da sociedade japo-

20 The japanese transition process: from oyakata to 
corporate paternalism, p.149 
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nesa. Os emp~egado~es, com o objetivo de reduzi~ a influen-

cia das idéias ·~evolucionà~ias' sobre a m~o de obra, bem 

como de assumi~ o cont~ole sob~e a sua composiç~o, passam a 

inte~fe~i~ nas atividades de ~ecrutamento e t~einamento, 

até ent~o p~e~~ogativas exclusivas dos oyakatas. 

Out~o fato~ que cont~ibuiu pa~a lança~ os emp~egado~es 

cont~a o papel desempenhado pelos oyakatas foi o aumento dos 

custos com a m~o de ob~a e a necessidade de um cont~ole mais 

est~ito do treinamento dado. 

A tentativa de ~eti~a~ o cont~ole da fo~ça de t~abalho 

das m~os dos oyakatas n~o foi ~ecebida pacificamente, che

gando estes a o~ganiza~ sindicatos p~óp~ios e a aumenta~ a 

'tempe~atu~a· da luta politica no piso da fàb~ica, p~inci

palmente em deco~r~ncia do pode~ de influ~ncia que detinham 

sob~e os demais trabalhado~es. Além disso, o oyakata pos-

suia cont~ole quase que absoluto do conhecimento técnico, 

visto que também estava sob sua ~esponsabilidade o cont~ole 

do p~ocesso de t~abalho e, obviamente, ~ecusava-se a abri~ 

m~o deste conhecimento facilmente. 

A saida para o conflito se deu a pa~ti~ de uma mudan~a 

de postu~a dos emp~egadores que, ao invés de insistir na 

eliminaç~o dos oyakatas, procuraram incorporá-los de forma 

mais organica à est~utu~a da empresa, ofe~ecendo-lhes t~ata

m~nto especial, como salários regulares e garantia de em-

prego para a vida toda. Em resumo, aos oyakatas foi afere-

cido um t~atamento dife~enciado e privilégios, de maneira a 

que seu status no inte~io~ da corporaç~o passou a as-
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semelhar-se ao da categoria dos gerentes, os 'shoku-in'. 

Parte destes privilegies, principalmente aqueles que diziam 

respeito ao emprego vitalicio, foram repassados aos kokatas, 

mantendo-se e refor~ando-se as rela~ões de dependência ante-

riormente existentes. 

Podemos localizar, no interior destes grupos (oya-

kata/kokatas), os elementos do sistema de relaçôes indus-

triais japonés - chamado Sistema Nenko Seido - que favorece-

ramo desenvolvimento da 'solidariedade' entre a geréncia e 

os trabalhadores: o emprego vitalicio (shuskin koyo) e o sa-

làrio baseado na antiguidade (nenko joretsu). 

Ta~s práticas v~o se consolidando a partir das décadas 

de 20/30, sendo observadas até os dias de hoje. 

Esquematicamente: 

SISTEMA 
NENKO 
SEI DO 

~ 1) SHUSKlN KOYO: emprego vitalicio 

2) NENKO JORETSU: salário baseado na 
antiguidade 

23 



2.3 O emprego vitalicio 

Apenas parte da m~o de obra japonesa tem acesso ao em-

prego vitalicio. Motomura= 1 afirma que est~o submetidos a 

este sistema "somente 35% do contingente de trabalho .• ", já 

Tsukamoto diz que "20% da. força de trabalho do Jap~o se be-

neficia dele •• "==. Embora os dados apontem números distin-

tos, é certo que perto de um quarto dos japoneses é que efe-

tivamente desfrutam da segurança do emprego vitalicio e as-

sim mesmo, somente aqueles empregados em grandes corpo-

raçbes. 

A Figura 1, abaixo~3 , nos dá uma vis~o bastante precisa 

da estrutura tipica da composiç~o da força de trabalho nes-

tas empresas, apesar de o tamanho de cada grupo variar de 

empresa para empresa. Os autores chegam a afirmar que este 

tipo de segmentaç~o está presente na própria estrutura da 

sociedade japonesa, o que reforça a idéia de que o sistema 

de relaçbes industriais japonês reproduz, talvez de forma 

mais intensa do que no ocidente, práticas e estruturas pre-

sentes na sociedade. 

21 Motomura, O. A eficácia da administra~~o japonesa 
mitos e fatos, p.45. 

22 Tsukamoto, Y. A gest~o empresarial japonesa e o caso 
brasileira. In O Método Japonês. S~o Paulo, Massao Ohno 
Editor, 1985, 117p. 

23 Kumazawa, M. & Yamada, J. Jobs and skills under the 
lifelong NenkO employment practice, p.l!l. 

24 



FIGURA 1 

)( K ~ô 
)( )( ~f!J 

D 

)( K 
)( J( 

A: direlf~o 

B: média ger~ncia 

I 
1[ 

c 

I 

~+---~ 
J) 

§+---~ 
@]+---~ 

ITJ 

C: trabalhadores regulares ma~culinos 

D: trabalhadores regulares femininos 

E: ex-trabalhadores seniores 'screened off' de B ou 

aposentados 

F: trabalhadores subcontratadbs trabalhando dentro da 

companhia m21e 

G: trabalhadores mais ou menos especializados enviados por 

firmas fornecedoras de m~o de ob~a 

H: trabalhadores sazonais ou temporàrios 
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I, J:trabalhadores meio-periodo, principalmente donas 

de casa e estudantes 

K: subcontratadas ou fornecedores e seus trabalhadores 

L: firmas fornecedoras de m~o de obra 

M: m~o de obra estrangeira 

A primeira constata~~o é a de que existe uma nitida di

vis~o entre trabalhadores regulares (C e D) e n~o-regulares 

(F, G, H, I~ J eM). 

No Jap~o, os trabalhadores/gerentes n~o s~o contratados 

por uma categoria especifica de profiss~o ou ocupaç~o, mas 

sim como funcionários da companhia. Além dos gerentes, os 

que podem esperar ser incorporados nas práticas do sistema 

NENKO s~o aqueles limitados à área central da figura, ou 

seja, trabalhadores regulares homens (C). As trabalhadoras 

(D) s~o também membros regulares da companhias; no entanto~ 

est~o virtualmente excluidas do sistema de emprego vitali

cio. 

Esta divis~o também se manifesta nos salários, onde 

existe uma clara diferencia~~o entre os salários dos homens 

e das mulheres, mas as diferenças salariais dependem do ta

manho das firmas, sendo menores nas empresas maiores. 

Existe, entre os trabalhadores regulares, muita compe

tiç~o para alcançar o emprego vitalicio e uma grande press~o 

para que n~o seja diminuida a eficiéncia do sistema produ

tivo. de sorte que a 'harmonia' existente no corpo das em

presas japonesas é relativa. 
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Os trabalhadores nao-regulares oferecem a flexibilidade 

necessária para a adapta~~o às flutua~bes de demanda, com

pensando a 'rigidez· decorrente do emprego vitalicio. 

Esta flexibilidade n~o repousa apenas na maior facili

dade de demiss~o daqueles, mas também na maior liberdade de 

alocaç~o da m~o de obra entre os centros de trabalho. Em 

outras palavras, no Jap~o, a flexibilidade também é obtida 

pela maior mobilidade do trabalhador entre os postos de tra

balho enquanto que no ocidente verificamos que esta mobili

dade se dá nos postos de trabalho, já que as fun~Oes que um 

trabalhador vai exercer, quando contratado, est~o muito mais 

definidas. 

No ocidente, e mais especificamente no Brasil, as pró

prias empresas, talvez por exigência dos sindicatos, difi

cultam esta mobilidade quando estruturam planos de cargos e 

salários que hierarquizam as diversas carreiras profissio

nais de um dado setor, negociando niveis minimos de salário 

relativos a cada 'patamar·. 

Isto também diminui a disposi~~o do próprio trabalhador 

em exercer funçbes 'para as quais n~o foi contratado' e que, 

eventualmente, o colocariam numa posiç~o 'inferior· na es-

cala das carreiras. Por exemplo, um mandrilador, logo 

um operàrio qualificado, pode se sentir 'rebaixado' quando 

lhe for solicitado para trabalhar numa furadeira de bancada, 

equipamento muito simples, usado por profissionais no inicio 

da carreira ou com menor qualificaç~o pessoal. 
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E importante ressaltarmos que, no Jap~o, os trabalhado

res regulares também est~o incluidos nesta forma particular 

de obten~~o de flexibilidade, qual seja a polivalência da 

m~o de obra. 

Quando possivel, esta prática também deve ser usada en

tre as empresas japonesas localizadas fora do Jap~o, como 

constatado em visita realizada à Toyota do Brasil, em 1991, 

onde o ent~o gerente de produ~~o, nos informou que já havia 

sido gerente de marketing da mesma empresa; um tipo de 

'rotatividade' quase impossivel de ocorrer em empresas com 

capital de outra origem • 

A existência de um grupo constante de trabalhadores 

n~o-regulares sugere que as grandes empresas possuem um con

junto bem det~rminado de atividades de produ~~o altamente 

rotinizadas, onde s~o necessários apenas pequenos periodos 

de treinamento para a m~o de obra pouco qualificada, viabi

lizando inclusive a utilizaç~o de m~o de obra estrangeira, 

mesmo sem o conhecimento do idioma. 

2.3.1 A entrada do taylorismo no Jap~o 

As idéias de Taylor a respeito da racionaliza~~o do 

trabalho chegaram ao Jap~o já em 1912, trazidas por inicia

tiva da Kyochokai, uma entidade 'mista· - governo I setor 

privado sendo " .. rapidamente traduzidas sob o titulo de 

·o segredo de poupar os movimentos desnecessários· e quando 

foi publicada num panfleto, vendeu muitos milh~es de có-
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pias .• "24 • Uma segunda 'onda' taylorista ocorreu por volta 

dos anos 30. 

Podemos dizer que a industrializaç~o japonesa absorveu 

algumas idéias tayloristas, principalmente os aspectos rela-

tivos a análise do trabalho. Todavia "o taylorismo foi 

adaptado e integrado, de acordo com as práticas de trabalho 

e valores existentes e na medida do aumento da confiança na 

institucionalizaç~o do paternalismo no Jap~o. No piso da 

fébrica, o taylorismo foi adaptado para o fato de que o tra-

balho permaneceu organizado nos limites fluidos dos postos 

de trabalho •• alem disso, no ocidente, o taylorismo envolvia 

uma rigida separaç~o entre planejamento e execu~~o, subesti-

mando o papel dos encarregados enquanto que no Jap~o o en-

carregado/oyakata manteve várias das responsabilidades de 

planejamento da produç~o2 ~ 

A perman@ncia da pouca rigidez na separa;~o dos postos 

de trabalho contribuiu para a constituiç~o de uma m~o de 

obra disposta a exercer atividades diferentes ao longo do 

processo produtivo e certamente~ a manutenç~o desta forma de 

flexibilidade é conseqüência da resistência dos oyakatas às 

idéias tayloristas, t~o criticadas hoje em dia, de separaç~o 

rigida entre concepç~o e execuç~o. Com certeza, a posi;~o 

24 Kumazawa, M. & Yamada, J. Jobs and skills under the 
lifelong Nenko employment practice, p.156. 

25 Kumazawa, M. & Yamada, J. Jobs and skills under the 
lifelong NenkO employment practice, p.157. 
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dos oyakatas visava resguardar suas prerrogativas no piso da 

fábrica, entre as quais o controle do processo de trabalho. 

Talvez também seja devido á influ@ncia dos oyakatas que 

as empresas japonesas desenvolveram a cultura de n~o utili

zar o recurso da demiss~o com frequ@ncia, procurando refor

çar a rela~~o de confian~a existente e entendendo que é van

tajosa a manuten~~o de uma m~o de obra treinada e integrada 

ao sistema de trabalho de maneira que, mesmo nas pequenas e 

médias empresas, onde n~o existe a prática do emprego 

vitalicio, muitos trabalhadores permanecem trabalhando pela 

maior parte de suas vidas. Obviamente tais atitudes depen-

dem, em última instancia, do desempenho da economia como um 

todo. 

Voltando a figura 1 observamos que os trabalhadores 

n~o-regulares podem ser classificados nas seguintes catego-

rias: 

a) trabalhadores contratados pela empresa (F, H, I e J) 

b) trabalhadores contratados por firmas independentes (G) 

c) trabalhadores-empregados em empresas fornecedoras e sub

contratadas (K} 

d) estrangeiros 

Estar contratado em uma empresa e trabalhar em outra, 

cliente daquela que o contratou, n~o nos parece uma prática 

muito comum em nosso pais ou mesmo na indústria ocidental. 

Este procedimento de 'empréstimo· de m~o de obra re

força a idéia da parceria como um 'valor', facilitando a in-
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tegra~~o cliente/fornecedor e a supera~~o dos problemas co-

muns. 

Poderiamos imaginar uma situa~~o em que fornecedores 

fossem 'fbr~ados' a emprestar m~o de obra aos clientes maio-

res e mais poderosos. Todavia, duvidamos que uma situa~~o 

como esta se sustentaria por muito tempo e viesse a se tra-

duzir em fortalecimento das rela~ees comerciais entre as 

partes ou que estimulasse a busca continuada do aperfei~oa-

menta deste relacionamento. 

Hirata=é constata que "da apresenta~~o dos diferentes 

tipos de rela~~es inter-empresas praticadas pela empresa me-

talúrgica pesquisada, por exemplo, pode-se classificá-la em 

4 tipos: 

'kogaisha' (empresa filial) 

· kyoryoku gaisha · (empresa cooperadora) 

· kan kei gaisha · (empresa re 1 acionada •• co 1 igada) 

'shitauke gaisha' (empresa sub-contratada) 

Tais fornecedoras garantem desde insumos, partes e em-

balagens, até produtos finais e mesmo m~o de obra temporà-

ria" (grifo nosso). 

Podemos dizer que , no Jap~o, as grandes e as pequenas 

empresas convivem de uma forma bastante integrada, caracte-

rizando uma situa~~o que costuma ser chamada de Dualismo In-

dustrial e que se constitui, basicamente, na coexist~ncia de 

26 Hirata, H.S. Organiza~~o do trabalho e qualidade 
industrial: notas a partir do caso japon~s. 
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g~andes firmas intensivas em capital, e pequenas fi~mas in

tensivas em m~o de ob~a. 

Este inte~cambio facilita o diálogo ent~e ambos e o de

senvolvimento de p~og~amas de integ~a~~o visando o aumento 

da p~odutividade e da qualidade dos itens fo~necidos. 

2.4 O salàrio por antiguidade 

Ao lado do shuskin koyo existe o nenko jo~etsu ou seja, 

o salá~io po~ antiguidade. 

Em verdade, o nenko jo~etsu n~o se constitui apenas na 

manei~a de dete~mina~ o valor do salá~io, mas na fo~ma de 

~elacioná-lo com a ca~~ei~a, p~omo~~o e ~emune~a~~o, no in

te~io~ da emp~esa. 

O sistema de ~emune~a~~o está di~etamente ~elacionado 

com a idade do t~abalhado~ e com o tempo de se~vi~o p~estado 

à emp~esa e de~iva das p~áticas ve~ificadas no sistema de 

cont~ato inte~no~ existentes no inicio da indust~ializa~~o 

japonesa. 

A liga~~o do salá~io ao tempo de se~vi~o ~efor~a a pe~

man@ncia, ou mesmo a 'fidelidade· do t~abalhado~ a uma mesma 

emp~esa, principalmente po~que esta p~ática está difundida 

por toda a indúst~ia japonesa, ficando muito difícil pa~a 

alguém muda~ de emp~ego sem uma conseqtlente queda no seu ni

vel sala~ial. 

E cu~ioso que no B~asil a situa~~o é exatamente oposta, 

ou seja, a mudan~a de emp~ego é uma das opo~tunidades que se 

tem pa~a aumenta~ o nivel de ~emunera~~o. 
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Alem dos aspectos temporais, o valor da remunera~~o 

também inclui, como componente essencial, o mé-

rito/habilidade, de maneira que as pequenas diferen~as acu-

muladas ao longo dos anos de trabalho exercem um papel im-

portante no futuro de uma carreira individual. 

No sistema NenkO, parte da avalia~~o do mérito e feita 

por uma série de indicadores levantados pelos supervisores 

(numa clara rela~~o com as prerrogativas dos antigos oyaka-

tas) entre os quais destacamos: assiduidade, participa~~o no 

esfor~o de melhoria da posi~~o competitiva da companhia, em-

penho e devo~~o ao trabalho, etc ••• 

Até o usufruto integral dos 15 dias de féria a que tem 

direito por ano, é visto como falta de lealdade à empresa e 

pode afetar as perspectivas de promo~~o à longo prazo= 7 • 

Assim, a participa~~o em grupos tipo Circules de Con-

trole de Qualidade (CCQ) e Análise de Valor (AV) n~o é 

apenas uma oportunidade para o trabalhador dar 'vaz~o· à sua 

criatividade mas também é parte de um sistema de avaliaç~o 

continuada, à qual todos est~o submetidos, e que pode de-

terminar o futuro individual na companhia. 

Na Toyota=e, o salário está composto por 3 partes bà-

sicas, fora o 'bónus· anual,: 

a) salário individual 

27 Cole, R. Work and Leisure in Japan. 
Management Review, 52-63, Spring, 1992 

California 

28 Takezawa, S. Et alii. Improvements in the qualit of 
working life in three japanese industries, p.116-7, 1982, 
ILO 
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b) salério de trabalho 

c) salário de capacita~~o adquirida 

O autor estima que "a parte 'individual' do salério, 

determinada pelo supervisor, seja de 40%; o 'salério de tra

balho', determinado por um esquema de evolu~~o no trabalho, 

representa cerca de 50% do total e a 'capacita~~o adqui

rida', baseada na evolu~~o da qualifica~~o e no nivel da ha

bilidade demonstrada na execu~~o das tarefas, responde por 

10/. do total do salário". 

A separa~~o entre valor do salário e uma qualifica~~o 

objetiva dá a empresa a possibilidade de pagar salários di

ferenciados à pessoas que executam o mesmo trabalho, estimu

lando a competi~~o entre os trabalhadores; competi~~o esta 

que é orientada no sentido da melhoria do desempenho da em

presa e que é a grande responsável pelos ganhos de qualidade 

e produtividade observados na indústria japonesa. 

Em geral, o salário recebido por um trabalhador é 

acrescido de um 'bOnus' anual, pago em duas vezes. O valor 

do 'bOnus' costuma ser equivalente a 4 ou 5 meses de sa

lário, de acordo com a performance da companhia e com o mé

rito do trabalhador. 

Com a carreira estruturada desta forma, os trabalhado

res regulares acabam por assumir efetivamente parte da res

ponsabilidade pelo funcionamento do sistema produtivo, in

clusive auxiliando no controle sobre os trabalhadores n~o 
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regulares, tendo sempre como referencial a necessida0e de 

manter e/ou ampliar a posi~~o competitiva da empresa. 

2.5 Os sindicatos por empresa 

Outro elemento importante do sistema de relaçoes in

dustriais japonés é o sindicato por empresa. 

Os sindicatos japoneses sempre foram fracos e n~o che

garam a constituir empecilho efetivo por ocasi~o da consoli

daç~o das práticas paternalistas, nas décadas de 20 e 30. 

Até a Segunda Guerra Mundial, seu peso no cenário poli

tico foi pequeno, o que n~o impediu que suas lideran~as fos

sem, desde o inicio, perseguidas e presas. 

Em 1938, por conta do envolvimento direto do Jap~o na 

guerra, os sindicatos foram dissolvidos e feito um grande 

esfor~o de mobiliza~~o para a produ~~o de guerra. No ambito 

das fábricas, foram criados comit~s de produç~o, envolvendo 

gerentes e trabalhadores. 

A partir da ocupaç~o americana, os sindicatos foram re

organizados nos moldes ocidentais e a legisla~~o aprovada 

era bastante liberal, n~o havendo restri~~o quanto ao pró-

prio direito de greve. Todavia, com a retomada, pela elite 

japonesa, do controle do processo de reconstruç~o do pais, 

os procedimentos e práticas que consistiam a base do 

tradicional sistema de rela~oes industriais - sistema Nenkó 

foram recuperados. 

No esforço de reconstru~~o do Jap~o, houve uma maior 

aproximaç~o entre os trabalhadores e gerentes. Nesta apro-
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ximaÇ~o, foi importante a experi~ncia acumulada nos comit~s 

de produ~~o criados nos tempos da guerra, e as práticas 

'paternalistas' anteriormente existentes. 

No caso especifico da indústria automobilistica, "a es-

trutura do sindicalismo ••• (foi estabelecida) .. no inicio dos 

anos 50, quando militantes dos sindicatos de toda cadeia in-

dustrial automobilistica foram derrotados e aqueles (os sin-

dicatos tradicionais} subseq~entemente dissolvidos na 

seqa~ncia das duas principais disputas: Toyota (1950) e 

Nissan (1953). Nestes lugares os empregadores criaram os 

sindicatos próprios das empresas, que tem colaborado com a 

geréncia na racionaliza~~o da produ~~o, flexibilidade do 

trabalho e desenvolvimento de um sistema de pagamento que 

promove uma forma extrema de competi~~o e meritocracia entre 

a for~a de trabalho •. "= .... Cusumano·3 ':;. considera que a 

cria~~o de sindicatos por empresa teve um grande impacto em 

vários aspectos do aumento da efici~ncia da indústria auto-

mobilistica japonesa. 

A partir da década de 50 os sindicatos por empresa se 

difundiram entre as grandes companhias do Jap~o. Foram 

aceitos como membros apenas os funcionários regulares, fi-

cando os trabalhadores temporários sem representa~~o sindi-

cal. Entre os funcionários regulares est~o incluídos aque-

29 Turnbull, P.J. The limits to 'japanisation· - Just-In
Time labour relations and the UK automobile industry. New 
Technology, Work and Employment, ISSN 0268-1072, 1987 

30 Cusumano, M.A. The japanese automobile industry: 
technology & management at Nissan & Toyota 

36 



les que ocupam posi~ôes gerenciais, sendo perfeitamente 

possivel encontrarmos gerentes que, outrora, foram li

deranças sindicais. 

A organizaç~o sindical japonesa n~o está restrita às 

empresas individuais. Existem centenas de Federaçôes Seto-

riais congregando milhares de sindicatos por empresa e tam

bém 6 grande Confederaçôes Nacionais, entre as qUais podemos 

destacar a Zenminrokyo - Conselho dos Sindicatos Comerciais 

dos Setor Privado Japones; a Sohyo Conselho Geral dos 

Sindicatos do Comércio do Jap~o e a Domei - Confederaç~o Ja

ponesa do Trabalho. 

Algumas destas Confederaçees costumam apoiar candidatos 

a eleições para o Parlamento japonês, numa tentativa de au-

mentar seu poder de influência. A Sohyo privilegia os 

candidatos do Partido Sosialista Japonés e a Domei o Partido 

Socialista Democrático. 

Anualmente e perto do més de abril, as grandes 

·centrais Sindicais· procuram estabelecer um referencial co

mum para as negociaçbes salariais que ocorrem ao nivel de 

cada fábrica isoladamente a partir de um movimento denomi

nado ·ofensiva da primavera·, onde se procuram estabelecer 

ganhos de produtividade e medidas de bem estar a serem nego-

ciadas. Todavia, ainda que as Confederações Nacionais te-

nham papel importante, os sindicatos por empresa s~o muito 

mais poderosos. Estes últimos s~o autOnomos em conduzir 

suas organizaçees e em promover os interesses dos seus mem-

bros. Além disso, s~o financeiramente independentes e auto 
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sustentados. Muitas das atividades dos sindicatos ocorrem 

ao nivel da empresa ao invés da Federaç~o. 

Podemos, ent~o, esquematizar o sistema japonês de re-

lai~es industriais da seguinte maneira: 

Sistema 
Japonês 

de 
Relaç~es 

Industriais 

~- Nenko Seido 
~- emprego vitalicio 

~- salário baseado no 
tempo 

~- Sindicato por empresa 

Mas de que maneira este quadro se relaciona com o JIT e 

o Kanban? 

Como veremos em detalhes no capitulo 3, o JIT, na con-

di~~o de uma filosofia de gest~o da produç~o, pretende eli-

minar todos os tipos de desperdícios existentes a partir de 

um grande esforço de racionalizaç~o, onde a participai~O da 

m~o de obra é fundamental. Já em relaç~o ao Kanban, um sis-

tema de controle de produç~o/emiss~o e sequenciamento de or-

dens de fabricai~O e compras, o processo decisório, qual 

seja, a determinai~O 'do que', 'quanto·, 'quando' e 'onde' 

fazer um determinado item componente de um prodLtto final, 

está nas m~os dos trabalhadores do piso da fábrica, sem que 

haja a necessidade da interfer@ncia direta de algum nivel 

hierárquico superior. 

A descentralizaç~o do processo decisório caminha na di-

reç~o oposta dos preceitos tayloristas, bem como dos grandes 
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sistemas computacionais desenvolvidos para gerenciar o pro

cesso produtivo. 

Esta descentraliza~~o exige que a m~o de obra esteja 

envolvida neste processo, do contrário os riscos de que de

cis~es erradas, ou .mesmo 'boicotes', possam conturbar o 

fluxo produtivo, s~o enormes. 

Por sua vez, o envolvimento da m~o de obra no processo 

de tomada de decis~o e algo que se constrói lentamente e a 

partir de um conjunto complexo de medidas e situa~~es, mui

tas delas desenvolvidas sem este objetivo explicito. 

O tipo de sistema de rela~~es industriais que se desen

volveu no Jap~o favoreceu o surgimento do conjunto de práti

cas que comp~e o JIT, entre elas o Kanban. 

Entendemos n~o ser necessário que as práticas descritas 

neste capitulo sejam utilizadas da mesma forma, e na mesma 

propor~~o que no Jap~o, para que o JIT ou o Kanban sejam 

viáveis em empresas localizadas no Brasil; como, aliás, os 

resultados que as empresas automobilísticas japonesas vem 

obtendo fora do Jap~o vem demonstrando. 

bém refor~a esta hipótese. 

Nossa pesquisa tam-

Todavia, estamos convencidos de que o sistema de re-

la~~es industriais existente no Jap~o criou as condi~~es 

para o desenvolvimento do JIT, principalmente porque conse

guiu envolver os prOprios trabalhadores no esfor~o de racio

naliza~~o do sistema produtivo. 
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Cap.:1.tu1C) 3 

O que os japoneses est~o fazendo? 

"Nos últimos anos, fui ao Jap~o 15 vezes em missbes de 

estudo com altos executivos americanos encontrar o que as 

empresas japonesas ent~o fazendo para se tornarem lideres 

mundiais em qualidade e produtividade .•• A história do su-

cesso japon~s é assustadora ... o que os japoneses est~o fa-

zendo?" 3 J., pergunta Norman Bodek, presidente do Productivity 

Inc. 

Podemos dizer que esta curiosidade teve inicio com o 

primeiro choque do Petróleo, em 1973 e que sua resposta 

ainda n~o foi elaborada de forma definitiva. 

Naquela época, o repentino aumento do pre~o do barril 

de Petróleo fez com que houvesse uma eleva~~o nos custos de 

produç~o da quase totalidade das empresas industriais do 

mundo. No Jap~o, devido a grande depend@ncia que o pais tem 

desta fonte de energia, o impacto sobre as empresas foi 

enorme. 

Uma delas, entretanto, parece n~o ter sofrido tanto, 

alcançando resultados positivos já no final daquele ano. 

31 Canon ProductioM System. Productivity Press, Cambridge 
{Massachusetts), 1987, 229p. 
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Este fato gerou uma grande curiosidade, a principio entre as 

próprias empresas japonesas e, logo em seguida, entre 

empresas de varias partes do mundo; todas ávidas por desco-

brir o 'segredo'. O nome da empresa: Toyota Motor Company. 

3.1) Sistema Toyota de Produ~~o ou Just-In-Time ? 

O conjunto de técnicas e procedimentos desenvolvidos 

pela Toyota costuma ser chamado de Sistema Toyota de Pro-

duç~o (STP) e o principal responsável por seu desenvolvi-

menta foi Taiichi Ohno. 

Ohno3 = argumenta que, desde o seu inicio, a Toyota foi 

forçada a produzir em pequena escala porque seus produtos 

n~o podiam êoncorrer no mercado europeu e americano por 

falta de qualidade e pre~o. Já o mercado japonês n~o absor-

via grandes quantidades de veiculas, de sorte que tudo foi 

movido pela necessidade de produzir lotes menores de uma 

maior diversidade de produtos ou seja, pela necessidade de 

aumento de flexibilidade da produç~o. 

Podemos dizer que a Toyota, pressionada por suas difi-

culdades, encontrou uma forma particular de organizar e ge-

renciar o trabalho e os equipamentos no interior de uma f~-

brica, que se caracteriza por um esforço grande de reduç~o 

de custos através da eliminaç~o dos desperdicios. 

32 Ohno, T. The origin of Toyota Production System and 
Kanban System. In Monden, Y. Applying Just-In-Time: the 
american/japanese experience. Industrial Engineering and 
Management Press, 1986, p.3-8 

41 



Po~ despe~dicio é entendida toda e qualque~ atividade que 

n~o agregue valor ao produto. 

O sistema desenvolvido pela Toyota também costuma ser 

chamado de "Ohnoismo". Fe~~o:::::o; argumenta que as bases do 

"Ohnoismo" s~o: 

JIT: sinc~oniza~~o da produ~~o 

KAIZEN: melho~amento continuo 

MUDA: eliminaç~o de despe~dicios 

Ohno34 identifica os seguintes tipos de despe~dicios: 

- de supe~p~oduç~o 

- de tempo de espe~a 

- de tempo de t~anspo~te 

de tempo de p~ocessamento 

de movimentos 

- de fab~icaç~o de p~odutos defeituoso 

de estoque em m~os 

33 Fer~o, -J. R. Aprendendo com o "Ohnoismo" ( prodw;g(o 
flexivel em massa): li~~es pa~a o 8~asil. Revista de 
Administraç~o de Empresas, S~o Paulo, 30(3) 57-68, jul/set., 
1990 

34 Ohno,T. 
production. 
1988, 143p. 

Toyota Production System: beyond large-scale 
Cambridge (Massachusetts), Productivity P~ess, 
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Para analisar o primeiro tipo de desperdício citado por 

Ohno, vamos recorrer a Shigeo Shingo~~, coadjuvante de Ohno 

no desenvolvimento do STP e o principal responsável pelo 

desenvolvimento do conceito ~ das técnicas de troca rápida 

de ferramentas. 

Ele dá grande import~ncia à elimina~~o do desperdicio 

de superprodu~~o, e o subdivide em duas partes: 

superprodu~~o no sentido de quantidade 

superprodu~~o no sentido da escolha do momento 

(produ~~o antecipada) 

Shingo nos explica que quando se faz um lote com quan-

tidade superior ao efetivamente vendido prevendo-se, por 

exemplo, perdas, e estas n~o ocorrem óu s~o menores do que o 

previsto, a parte que foi produzida e n~o foi consumida é 

considerada superprodu~~o de quantidade. Da mesma forma, se 

um lote de produ~~o fica pronto antes da data em que será 

vendido, temos uma superprodu~~o devido ao tempo ou ao mo-

mento. 

Para o autor, a enfase da Toyota está na redu~~o do 

desperdício devido a produ~~o antecipada, o que significa um 

esfor~o de produzir no momento exato em que a necessidade 

ocorre ou seja, produzir just-in-time. 

35 Shingo, S. Study of 'Toyota· Production System from 
industrial engineering viewpoint. 6a. ed, Tokio, Japan 
Management Association, nov.1986, 357p. 
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O desperdicio de espera (também chamado desperdicio de 

fila) consiste no tempo em que um produto fica aguardando 

numa esta~~o de trabalho até o momento de ser processado. O 

de tempo de transporte, no tempo em que um produto demora 

para ir de uma esta~~o de trabalho a outra. O de tempo de 

processamento é o tempo 'adicional' que um produto leva no 

processamento, incluindo o tempo de setup, em rela~~o ao 

tempo Otimo. 

O desperdicio de movimentos diz respeito ao tempo gasto 

com movimentos 'desnecessários', bem dentro do espirito tay-

lorista. Já o de fabric~~~o de produtos defeituosos é a 

perda pura e simples de todo o investimento feito na fabri

ca~~o do produto. 

Ao analisarmos mais detidamente cada um destes tipos de 

desperdicio notamos que os de movimentos e de processamento 

derivam de uma baixa racionaliza~~o do trabalho. O desper-

dicio de transporte é gerado por làyouts inadequados e o de 

tempo de espera é conseq0ência dos anteriores. Todos difi-

cultam o balanceamento do fluxo de produ~~o, entendido como 

a sincroniza~~o das atividades realizadas em diferentes es

taçbes de trabalho com o objetivo de garantir que os itens 

necessários cheguem, no instante necessário, nos setores de 

submontagem e montagem final. 

O balanceamento da capacidade é entendido como a dis

tribuiç~o equilibrada de carga entre as diversas estaçees de 

trabalho, de maneira a evitar gargalos ou ociosidades, e n~o 

possui compromisso com a sincronizaç~o exigida pela monta-
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gem final e submontagens. Esta diferença conceitual fica 

evidente em ambientes 'job-shop·, mas em ambientes 'flow

shop', principalmente devido ao tipo de layout adotado, os 

dois conceitos se aproximam bastante. 

O desperdicio decorrente da fabrica~~o de produtos de

feituosos origina-se em problemas de capabilidade, tanto da 

m~o de obra quanto dos equipamentos. O de estoque .. bem, o 

desperdicio de estoque, a menos o estoque de matéria prima, 

é o resultado visivel da ocorr@ncia de todos os demais. 

Notemos que a literatura ocidental costumava considerar 

os estoques como necessários para amortecer as flutua~ôes da 

demanda, e n~o exatamente como desperdicio, tanto é que de

senvolveu todo um conjunto refinado de técnicas para aprimo

rar a administraç~o de materiais. 

A eliminaç~o dos desperdicios de tempo de espera, de 

transporte, de movimentos, de processamento e de fabrica~~o 

de itens defeituosos, conduz a um melhor balanceamento do 

fluxo de produ~eo, ou seja, uma maior sincroniza~eo entre a 

fabrica~~o dos diversos itens que compôe um produto. 

Podemos agrupar os desperdicios em dois grandes grupos: 

primeiro, aqueles que dificultam a obtenç~o dos produtos nas 

quantidades e no momento necessários e segundo, aqueles que 

impedem a fabricaç~o de produtos com a qualidade necessária. 

Considerando-se que, em algumas definiçôes, o JIT é 

justamente a obtenç~o dos produtos necessários, na quanti

dade necessária e no momento necessário, podemos dizer que o 

STP procura viabilizar uma produç~o organizada de forma a 
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conseguir fabricar produtos JIT e com QUALIDADE, como cami-

nho para atingir seus objetivos de reduç~o de custos e eli-

mina~~o de desperdicios. 

No que diz respeito a QUALIDADE, precisamos abrir um 

pequeno parénteses e fazer algumas considera~~es adicionais. 

Toledo36 argumenta que a QUALIDADE pode ser dividida 

em: QUALIDADE DE PROJETO E QUALIDADE DE CONFORMAÇAO. Neste 

sentido, a fabrica~~o de produtos defeituosos pode ser cri-

ginada num projeto de produto inadequado, passando por pro-

blemas de capabilidades e de sistemas ineficientes de con-

trole. 

Nossa argumentaç~o enfoca mais os aspectos relacionados 

com as capabilidades exigidas para a fabrica~~o de produtos; 

ou seja, estamos dando maior énfase aos problemas relativos 

a QUALIDADE DE CONFORMAÇAO, sem desconsiderar, obviamente, 

aqueles decorrentes da QUALIDADE DO PROJETO. 

Hayashida~7 identifica como principies básicos do STP o 

Just-in-Time (JITl e o Jidoka.; sendo o Kanban o caminho 

para viabilizar o JIT e estimular ganhos no Jidoka. 

Jidoka, ou Autonoma~~o, significa a "parada automática 

dos equipamentos quando uma situa~~o anormal é percebida. 

Jidoka também se refere à autoridade dos trabalhadores em 

36 Toledo, J. C. Qualidade Industrial: conceitos, sistemas 
e estratégias. S~o Paulo, Ed.Atlas, 1987, 182p. 

37 Hayashida, H. & Kondo, T. Kanban system in practice. In 
Monden, Y. Applying Just-In-Time: the american/japanese 
experience. Industrial Engineering and Management Press, 
1986, p.13-17 
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parar a linha de montagem quando defeitos ou ~roblemas sa 0 

encontrados"::se. Portanto, o objetivo do Jidoka/Autonomaç~o 

é evitar a produ~~o de pe~as defeituosas ou, em outras pala-

vras, garantir a produç~o de peças com qualidade. 

Em várias fàbricas, recorre-se à visualiza~~o da infor-

maç~o para informar a todos, e a um só tempo, que problemas 

est~o ocorrendo numa determinada se~~o. Podemos dizer que 

esta é uma das caracteristicas do Sistema de Produ~~o desen-

volvido pela Toyota. Isto é feito de duas maneiras: 

a) através de quadros luminosos colocados no centro da 

fábrica, ao qual est~o ligados as principais linhas/esta~bes 

de trabalho, chamados de ANDON 

b) lampadas amarelas e vermelhas colocadas nas esta~bes 

de trabalho e ao longo da linha de montagem 

Os dois tipos coexistem, n~o s~o excludentes e est~o 

orientados para indicar a ocorr@ncia de problemas em linhas 

de montagem. 

Nas esta~bes de trabalho que n~o fazem montagem, cos-

tuma-se usar dispositivos de verificaç~o automática de de-

feitos e dispositivos de preven~~o automática de defeitos. 

A idéia da constru~~o de dispositivos que impedissem 

que peças defeituosas fossem fabricadas " .. originou-se com a 

38 Thompson, P.R. The NUMMI production system. In Monden, 
Y. Applying Just-ln-Time: the american/japanese experience. 
Industrial Engineering and Management Press, 1986, p.94-97 
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invenç~o, por Sakichi Toyoda (1867-1930), de uma máquina 

auto-ativada de tecer ••• O tear parava instantaneamente ••• 

devido a um dispositivo que podia distinguir entre condiç~es 

normais e anormais, construido no interior da máquina"~~. 

Precisamos fazer uma diferenciaç~o entre a identifi-

caç~o dos problemas e o impedimento de que eles ocorram. 

Embora os dois conceitos estejam intimamente relacionados, 

s~o estruturalmente distintos pois o primeiro é um instru-

menta de preven~~o, aos quais é dado o nome de Poka Yoke, ou 

dispositivos à prova de 'bobeira· e o segundo de decis~o. 

Tivemos a oportunidade de observar um Poka Yoke em fun-

cionamento numa visita feita a Yanmar em meados de 1990, e 

ficamos admirados por sua simplicidade e eficiência. 

Uma certa pe~a fundida precisava receber 2 furos de 

diametros distintos. O furo menor precisava, necessaria-

mente, ser feito em primeiro lugar. Eram comuns as dis-

tra~ees que levavam a perda de pe~as, até que um dos operá-

rios teve a idéia de colocar, na furadeira que fazia o furo 

maior, um pequeno dispositivo que possuia um arame guia 

que estava centralizado no furo menor, de maneira que quando 

o furo maior era feito, .o arame guia deslizava pelo furo 

menor. 

Caso o operador tentasse fazer o furo maior antes do 

menor, o arame guia impediria a operaç~o, pois n~o tinha 

por onde deslizar. Este pequeno engenho reduziu, segundo o 

39 Ohno,T. 
production 

Toyota Production System: beyond large-scale 
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gerente de qualidade que nos recebeu, a zero o numero de pe-

ças 'mortas' por aquele tipo de defeito. 

Do exposto até o momento, fica claro que o "modelo" 

japon~s de gerenciamento da produ~~o, e uso "modelo" entre 

aspas para resgatar uma reflex~o feita por Hirata4 Q acerca 

da necessidade de "universalidade e transferibilidade", para 

que um sistema estruturado seja caracterizado de modelo, de-

veria ser chamado de STP. 

Todavia, a maior parte da literatura usa o termo Just-

in-Time (JIT) para se referir ao sistema de gestao da pro-

duç~o desenvolvido pela Toyota; havendo ainda aqueles que 

usam os dois termos indistintamente: "Depois de vir para a 

Kawasaki, eu me familiarizei com o sistema de produç~o da 

Toyota, também chamado Just-In-Time •• " 4 .l. 

A express~o Just-in-Time possui, na realidade, um duplo 

significado. De um lado representa um "estado" particular 

que um dado sistema produtivo atinge; um estado onde os 

itens s~o produzidos nas quantidades necessárias e nos mo-

mentes necessários ao seu consumo. 

Este estado, ao menos em hipoteticamente, pode ser 

atingido das mais diversas maneiras, n~o sendo necessário o 

uso dos procedimentos e técnicas associados aos japoneses. 

40 Hirata, H.S. Organizaç~o do trabalho e qualidade 
industrial: notas a partir do caso japonês. 

41 Butt, D. Just-In-Time in Lincoln, Nebraska: why and how. 
In Monden, Y. Applying Just-In-Time: the american/japanese 
experience. Industrial Engineering and Management Press, 
1986, p.Bl-88 
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Alias, n~o é outra a inten~~o dos sistemas computacionais de 

gerenciamento da produ~~o existentes hoje no mercado. 

Por outro lado, JIT também pode ser tratado "como uma 

filosofia que eniatiza vários principias fundamentalmente 

diferentes das pr~ticas tradicionais da administra~~o da 

Ou ainda uma filosofia" •• baseada em me-

lhorias constantes na dire~~o de um ideal de zero defeitos e 

:zero estoques "·"F=· 

Estas formas de conceitua~~o s~o predominantes na lite-

ratura. 

No ambito deste trabalho, JIT será entendido como uma 

filosofia de gerenciamento desenvolvida pelos japoneses e 

que, para ser realizada, exige o uso de um conjunto de tec-

nicas e procedimentos especificas, os quais ser~o apresenta-

dos no decorrer deste capitulo. Para nós, JIT e STP s~o si-

n0nim6s. 

3.2 Just-in-lime: principias e elementos constitutivos 

Com toda certeza, uma das maiores vantagens decorrentes 

do JIT é o aumento da flexibilidade. Turnbul argumenta que 

o JIT •· .. é um sistema de produ~~o qualitativamente diferente 

capaz de reverter o processo de desqualificai;o inerente 

42 Alliprandini, O. & Toledo, J.C. Proposta para integra~~o 
da manufatura através do TQC, JIT e CIM. In XI! Encontro 
Nacional de Engenharia de Produç~o - ENEGEP, Sào Paulo, set. 
1992 

43 Sepehri, M. How Kanban system is used in an American 
Toyota Motor Facility. Industrial Engineering, feb. 1985 
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ao sistema fordista •• um metodo importante de elimina~~o de 

imperfei~ees , internas ao sistema fordista, tornando possi-

vel combinar diversifica~~o de produto com produ~~o em massa 

sem significativo retreinamento da m~o de obra." 44 

O autor também identifica como fundamental o papel das 

rela~ees industriais na operacionaliza~~o do sistema, já que 

se exige uma maior participa~~o do trabalhador na busca de 

soluçees, o trabalho num número maior de equipamentos 

diferentes, etc •• 

Golhar & Stamm4 ~ acreditam que '' ••. o sucesso da fi-

losofia JI1 depende da implantaç~o de 4 principio básicos: 

(a) eliminaç~o de desperdicio 

(b) envolvimento dos empregados no processo de 

decis~o 

(c) participa~~o dos fornecedores 

(d) controle total da qualidade " 

Neste trabalho, os autores analisaram 211 artigos es-

critos a partir de 1970 na imprensa especializada norte ame-

ricana, de um total de 860 inicialmente selecionados. Entre 

os 211, 180 foram classificados numa categoria a que deram o 

nome de 'prdticas J!T'. 

44 Turnbull, P.J. The limits to 'japanisation· - Just-In
Time labour relations and the UK automobile industry. 

45 Golhar, D.Y. & Stamm, C.L. The just-in-time philosophy: 
a literature review. International Journal of Production 
Research, vol.29 (4): 657-676, 1991 
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A partir de entao, estes 180 artigos foram distribuidos 

entre os 4 principio básicos do JIT, jà citados e, como a 

maioria deles tratava de mais de um dos 4 principies simul

taneamente, os autores acabaram criando uma 5a. categoria 

chamada "Implementaç:~o na Manufatura". 

Assim distribuidos puderam observar que a maioria dos 

artigos 180 artigos tratavam de: 

(a) implementaç:~o na Manufatura 

(b) compras 

(c) kanban 

Os artigos sofreram uma outra classificaç:~o que procu

rava identificar se eram "conceitu~is", ·empiricos', 

"simulaç:ôes", ou "modelagens matemáticas·. Os autores per-

ceberam que quase 60/. dos artigos s~o conceituais, indepen

dentemente da categoria em que estejam. 

Entre os 22 artigos que apresentam estudos empiricos, 1 

enfoca o problema da ·administraç:~o de recursos humanos", 11 

tratam de compras e 10 s~o estudos de "implementaç:ôes de 

JIT em manufaturas·. Nenhum dos trabalhos empiricos tratava 

de Kanban. 

O autores observaram que, entre os artigos clas

sificados na categoria "implementaç;;o em manufatura", o l<an-

ban é o tema mais citado. Também foram muito citados os as-

pectos relacionados com reduç;;o de desperdicio e de setup, 

melhorias continuas em qualidade, estabilidade da produç:~o, 
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treinamento cruzado da mao de obra, célula U, redu~~o do ta-

manho dos lotes, processo de decis~o em grupo etc •• 

Gilbert4 b, após uma pesquisa em 134 empresa, conclui 

que a filosofia just-in-time é compreendida por: 

(a) gerenciamento JIT da produ~~o 

(b) qualidade assegurada total 

(c) manuten~~o preventiva total 

Para ele os esforços de administra~~o do JIT, nos EUA, 

·~enfatizam, em primeiro lugar, a transiç~o da produ~~o 'job-

shop· para processos de manufatura repetitivos e com alto 

volume, através de uma severa redu~~o de desperdicios". 

Suzaki 47 considera como mais importantes na implemen-

taç~o de JIT: 

(1) eliminaç~o de desperdicios 

(2) reduç~o de setup 

(3) fluxo de produç~o suavizado 

(4) participaç~o dos trabalhadores no processo de 

decis~o 

(5) controle total da qualidade 

46 Gilbert, J.P. The state of JIT implementation and 
development in the USA. International Journal of Production 
Research, vol.26 (6): 1105-1118, 1988 

47 Suzaki, K. The New Manufacturing Challenge: Techniques 
for Continuous lmprovement. London, The Free Press, 1987, 
255p. 
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(6) manutenç~o p~eventiva total 

( 7) kanban 

(8) fo~necedo~es 

Sepeh~i46 afi~ma que a implementaç~o do sistema JIT em 

escala total exige: 

(a) muita disciplina no cont~ole de estoques 

(b) qualidade assegu~ada 

(c) p~ocedimentos de setup 

(d) um plano de p~oduç~o nivelada 

(e) est~eitos ~elacionamentos com os fo~necedo~es 

Ja Allip~andini & Toledo4~ conside~am que as técnicas 

mais comuns emp~egadas em um sistema Just-in-Time s~o: 

(a) kanban 

(b) ~eduç~o dos tempos de setup 

(c) ~edu~~o do tamanho dos lotes 

(d) "layout" pa~a g~upos de t~abalho 

(e) p~ojeto voltado para a fab~ica~~o e montagem 

(f) ope~a~ios multifuncionais 

(g) manutenç~o p~editiva e p~eventiva 

48 Sepehri, M. Mic~o Kanban: a cont~ol supplement to MRP. 
P&M Review, jan.1985 

49 Allip~andini, D. & Toledo, J.C. P~oposta pa~a integ~aç~o 

da manufatu~a at~avés do TQC, JIT e CIM 
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Para Lubben~o o JIT esta baseado em quatro principias: 

(a) kanban 

(b) controle total da qualidade 

(c) controle estatistico de processo 

(d) tecnologia de grupo 

Fernandes~~ , argumenta que os principio do JIT s~o: 

(a} kanban 

(b) nivelamento da produ~~o 

(c) células de manufatura 

(d} participa~~o da m~o de obra 

Para Monden~~ o JIT se estrutura a partir da: 

(a) padronizaç~o das opera~bes 

(b) nivelamento da produ~~o 

(c) redu~~o do setup 

(d) células de Manufatura 

50 Lubben, R.T. Just-In-Time: uma estratégia avan~ada de 
produ~~o. S~o Paulo, Editora McGraw-Hill, 1989, 290p. 

51 Fernandes, F.C.F. Concepç~o de um sistema de controle da 
produç~o para a manufatura celular. S~o Carlos, Escola de 
Engenharia de S~o Carlos/USP, 1991, 239p. (Tese de 
Doutorado) 

52 Monden, Y. Sistema Toyota de Produç~o. 
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(e) kanban 

(f) Controle da qualidade 

E Shingo03 acredita ser o JIT: 

(a) 801.-elimina~~o de desperdicio 

(b} 151.-um sistema de particular de produ~~o 

(c) 51.-kanban 

Devemos ressaltar que Shingo sempre se refere ao STP e 

que Monden usa as duas siglas indistintamente. 

Gunn° 4 argumenta que as firmas que assumir~o a lide-

ran~a da competi~~o mundial ser~o aquelas que se tornarem 

"Fabricantes Classe Universal" (FCU). Para ele, s~o 3 os 

pilares de uma estrutura de manufatura tipo FCU s~o: o CIM 

(Manufatura Integrada por Computador), o TQC (Controle Total 

da Qualidade) e o JI1 (Just-in-Time). 

Para analisar cada um destes pilares, Gunn divide a ma-

nufatura em 3 elementos principais. No caso do JIT, o autor 

considera como fundamentais: 

(a) projeto do produto e do processo 

- engenharia do produto e do processo feita 

simultaneamente 

53 Shingo, S. Study of 'Toyota· Production System from 
industrial engineering viewpoint. 

54 Gunn, T.G. Manufacturing for Competitive Advantage: 
Becoming a World Class Manufacturer. Ballinger Publishing 
Company, 1987, 224p. 
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- projeto para fabricabilidade 

(b) planejamento e controle 

planejamento 

nivelamento 

sistema de puxar 

minimo tamanho de lote 

envolvimento dos fornecedores 

visualiza~~o das informa~ôes 

(c) processo de fabrica~~o 

trabalhador 

- multifuncional 

envolvido no processo de decis~o 

setup minimo 

containers padronizados 

manuten~~o preventiva 

arruma~~o das esta~ees de trabalho 

Também Schonberger~~, dissertando sobre o perfil das 

empresas tipo "classe universal", sustenta que e:.tas devem 

seguir 4 principias básicos: 

(a) controle total da qualidade 

(b) produ~~o JIT 

55 Schonberger, R. Fabrica~~o Classe Universal. 
Editora Pioneira, 1988 

S~o Paulo, 
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(c) manuten~~o preventiva total 

(d) envolvimento da m~o de obra 

Podemos perceber que a literatura especializada ainda 

n~o chegou a um consenso a respeito dos principias básicos 

do JIT. Além disso n~o existe uma uniformidade na termi-

nologia usada, o que, muitas vezes, dificulta compara~ões 

entre autores. 

Por outro lado, observamos ser consensual que o JIT 

possui uma orientaç~o básica que vai na dire~~o do aumento 

da racionalizaç~o do processo produtivo, obtida com a parti

cipaç~o do próprio trabalhador, e orientada para a redu~~o 

dos custos e para a eliminaç~o de toda forma de desperdicio, 

bem como de uma completa integraç~o de todas as etapas por 

que passa o produto: do projeto ao consumidor. 

Através da racionaliza~~o o JIT também objetiva uma in

tensificaç~o do trabalho, residindo ai uma das principais 

responséveis pelo aumento de produtividade a ele associado. 

Esta intensificaç~o do trabalho n~o ocorre apenas a partir 

da intensificaç~o do ritmo do trabalho mais sim a partir da 

dimin0iç~o do trabalho 'morto' ou trabalho n~o produtivo ou 

ainda do desperdicio associado ao trabalho. E a partir de 

dispositivos simples de automaç~o de opera~ôes que o operá

rio fica 'livre' para realizar outras tarefas, alimentar ou

tra máquina, retirar peça de uma terceira, etc •• 
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Este aspecto e observado com bastante clareza por 

Ohnoeé "Na Toyota, a produ~~o dos operários e a produ~~o das 

máquinas s~o estritamente separadas. Enquanto as máquinas 

est~o operando, os operários fazem o trabalho designado ~s 

pessoas (no inicio, enquanto as máquinas estavam operando, 

os trabalhadores ficavam apenas olhando as opera~~es). 

Atualmente, este sistema tornou-se firmemente estabele-

cido nas companhias do grupo Toyota como um trabalho padre-

nizado do sistema de produç~o da Toyota. O sistema objetiva 

ganhos de produ~~o pela coordena~~o de homens e máquinas.'' 

A análise das diversas defini~ees dadas, acerca da 

constituiç~o do JIT, converge para os seguintes tópicos: 

(a) Kanban 

(b) Redu~~o de setup 

(c) Qualidade assegurada 

(d) Nivelamento da produç~o 

(e) Células de manufatura: 

(f) Envolvimento da m~o de obra no processo de decis~o 

(g) Manutenç~o preventiva total 

(h) Participaç~o dos fornecedores 

Analisaremos cada um deles, procurando relacioná-los 

entre si. O Kanban sera estudado no capitulo 4. 

56 Ohno, T. The origin of Toyota Production System and 
Kanban System 
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Reduç~o de setup: o esfor~o de redu~~o de setup, também 

chamado 'Troca Rápida de Ferramenta' é, após o Kanban, o 

componente do JIT mais citado na literatura consultada. Sua 

importancia decorre do fato de que a redu~~o de setup se 

constitui numa maneira segura de se conseguir aumentar a 

flexibilidade da produ~~o, onde flexibilidade é entendida 

como a capacidade de se fazer uma quantidade maior de produ-

tos diferentes com um mesmo equipamento, sem perda da 

dutividade. 

pro-

Costuma ser muito dificil que programas deste tipo d~em 

bons resultados sem a participa~~o da m~o de obra direta, 

isto porque as modificaç~es que precisam ser feitas, além de 

envolverem um número enorme de equipamentos, dispositivos e 

peças, necessitam de um amplo conhecimento das opera~~es 

executadas em cada tipo de trabalho; conhecimento este que 

n~o é possivel ser registrado pelo staff de engenharia in

dustrial. 

Por outro lado, é muito importante que à envolvimento 

da m~o de obra direta esteja sendo supervisionado por técni

cos bem formados e que a própria m~o de obra receba treina

mento adequado. 

Estes aspectos aumentam a importancia do papel da ge-

réncia, em sua rela~~o com a m~o de obra direta. E necessé-

rio o desenvolvimento de alguma sinergia entre o trabalhador 

e a empresa, para que seu envolvimento na busca de solu~ôes 

dos problemas apresentados se dé de fato. N~o se descartam 
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fo~mas de coe~r~o como as usadas pelas emp~esas japonesas em 

sua ~ela~~o com a m~o de ob~a e comentadas no capitulo 2. 

Os ~esultados mais divulgados em ~ela~~o ao uso de 

t~oca ~ápida dizem respeito a minimiza~~o de estoques e ao 

aumento da velocidade de resposta às va~ia~~es de demanda. 

Além disso, é at~avés da ~edu~~o de setup que se viabi-

lizam out~os impo~tantes componentes do JIT, como o p~óp~io 

Kanban e o nivelamento da p~odu~~o, isto po~que setups meno-

~es pe~mitem a ~eduç~o do tamanho dos lotes de fab~ica~~o. 

Es~ock~7 faz ~ma análise bastante consistente do im-

pacto da ~eduç~o de setup no p~ocesso de manufatura, che-

gando a afirma~ que " •• os tempos de setup tem grande in-

fluência nas ope~a~Bes de manufatura. Enfoca~ o setup como 

uma va~iável que pode ser modificada e melho~ada abre a 

po~ta pa~a um conjunto de beneficios .. ". 

Em sua análise, dive~sos elementos s~o relacionados, 

ent~e os quais destacamos: 

- Custos unitá~io de setup: é imediata a pe~cep~~o de 

que qualque~ ~eduç~o no te•mpo de setup reduz di~etamente o 

custo total po~ setup. 

- Diminuiç~o do tamanho dos lotes: a pa~ti~ da análise 

do lote econOmico de fab~ica~~o, percebemos que uma redu~~o 

~7 Es~ock, Y.P. The impact of reduced setup time. 
P~oduction and lnvento~y Management: 94-101, fou~th qua~te~, 

1985 
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do tempo de setup resultara num lote econômico menor. Em 

seu artigo, o autor constata que uma redu~~o de 75/. nos tem

pos de setup resulta numa reduç~o de 50/. no tamanho do lote 

económico. 

- Reduç~o do Custo Anual Total de Setup: o efeito da 

reduç~o do custo anual total de setup a partir da redu~~o do 

tempo de setup n~o é óbvio já que, para um mesmo volume de 

produç~o, o número de setups/n0mero de lotes aumenta a par-

tir da reduç~o do tempo de setup. A quest~o a ser respon-

dida é: um número maior de setups a um custo unitàrio menor 

aumenta ou diminui o custo total? 

A análise de Esrock mostra que o custo total anual de 

setup é reduzido na mesma proporç~o da redu~~o do custo uni

tário de setup, quando se reduz o tempo de setup. 

- Custo do estoque: como a reduç~o do tempo de setup 

permite à redu~~o do tamanho de lotes, verificamos que o 

giro dos produtos acabados aumenta e, consequentemente, o 

tamanho médio do estoque armazenado diminui. 

uma reduç~o no custo de estoque. 

Isto leva a 

- Capacidade produtiva: como jà observamos, a redu~~o 

do tempo de setup reduz o número total anual de horas de 

setup. Como o tempo de uso da capacidade produtiva está 

preferencialmente dividido entre tempo de processamento e 
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tempo de setup, a reduç~o do tempo de setup implica no ime-

diato aumento da capacidade produtiva. 

- Tempo de processamento: a reduç~o do tempo de setup 

por lote leva a reduç~o do tamanho dos lotes fabricados. 

Consequentemente, o tempo total de processamento também di-

minui. 

Tempo de fila: para um lote, o tempo total de fila é 

a soma dos tempos de setup e de processamento para todos 

aqueles lotes que est~o, anteriores a ele, no centro de tra-

balho, a reduç~o de ambos diminui a média do tempo para as 

peças que esperam na fila. Gon~alves Filho~e afirma que 

isto é significativo pois existem estudos que mostram que, 

em muitas plantas, o tempo de movimentaç~o, mais o tempo de 

fila, chega a representar 95% do lead time total. 

Tempo de espera/transporte: o tempo de espera e o 

tempo que as pe~as aguardam para serem movimentadas até o 

centro de trabalho que realizará a próxima opera~~o. Já o 

tempo de transporte é o tempo decorrente do carregamento, 

translado propriamente dito e descarregamento do lote de pe-

~as. 

58 Gonçalves Filho, Eduardo Vila. Tecnologia de Grupo: 
conceitos básicos e modos de aplica~~o. Cadernos da 
Engenharia de Produç~o, ano VI, nro.15, Departamento de 
Engenharia de Produç~o-UFSCar, 1990 
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A reduç~o do tempo de setup só tem impacto sobre o 

tempo de espera/transporte quando é associada a uma corres

pondente reduç~o do tamanho dos lotes fabricados, na medida 

em que se reduz o tempo de carregamento e descarregamento. 

Em situa~Oes especiais onde o lote precisa ser trans

portado em duas ou mais vezes, geralmente devido ao tamanho 

das peças, a redu~~o do tamanho do lote (devido a redu~~o do 

setup) pode fazer com que o transporte seja feito de uma 

única vez, o que reduzirá os tempos envolvidos nas ope

ra~~es. 

-Lead time: a redu~~o do tempo de setup contribui para 

reduç~o do lead time na medida em que s~o reduzidos todos 

tempos que o compOe (de processamento, de fila, de es-

pera/transporte, etc •. ). Por outro lado, a reduç~o do lead 

time faz com que a fábrica possa atender a demanda do mer

cado em menor tempo, tornando-a mais flexivel e aumentando 

sua competitividade. 

Estoque em processo: a redu~~o do estoque em processo 

possui uma relaç~o direta com a redu~~o do tempo de seutp, 

já que o nivel médio de estoque em processo estê associado 

ao tempo decorrente entre um dado pedido ser colocado na fá

brica e estar pronto para ser entregue ou seja, ao lead time 

(descontando-se a parcela de "tempo burocrêtico· do lead 

time). Como a redu~~o do setup viabiliza a redu~~o do lead 
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time, podemos perceber que o estoque em processo tambem será 

reduzido. 

- Estoque de segurança: o impacto da redu~~o do setup 

na reduç~o do estoque de seguran~a também decorre da dimi

nuiç~o dos lead times, pois as previsôes passam a ser feitas 

com horizontes menores, o que as torna sujeitas a erros me-

nores. 

A reuni~o de todos estes beneficios tem impacto posi

tivo sobre a produtividade e a lucratividade das empresas. 

Este impacto, embora dificil de ser medido, está associado a 

diminuiç~o do capital de giro necessário para financiar os 

estoques e ao aumento da competitividade da empresa em de

corrência de uma estrutura produtiva mais flexivel, capaz de 

operar com prazos de entrega pequenos. 

Podemos dizer que n~o se pode pensar em JIT sem pensar 

em reduç~o de setup. 

Qualidade assegurada: do ponto de vista do JIT, seus 

principais elementos s~o: 

- Melhorias continuadas de qualidade: talvez uma das 

importantes contribuiçbes do JIT diga respeito é maneira de 

ver a qualidade dos produtos. N~o faz muito tempo, costu-

m&vamos dizer que 'qualidade é adequa~~o ao uso , ou seja, 
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um produto tem qualidade se esta adequado ao uso a que se 

prop~e. 

Este conceito, embora motivado por uma an~lise bastante 

realista de custo-beneficio, conduz a m~o de obra , e até 

mesmo a ger~ncia, a um certo 'conformismo' na medida em que, 

para cada produto, existe uma configuraç~o limite que, uma 

vez atingida, n~o precisaria mais ser aperfei~oada. 

blema está em identificar esta configura~~o. 

O pro-

O enfoque de 'busca constante de melhorias· amplia 

aquele conceito na medida em que cria um movimento no sen

tido de melhorar sempre, um movimento que, obviamente, tam

bém é guiado pelo custo-beneficio da melhoria proposta. Sua 

vantagem é a de criar uma vetor orientado para o aumento da 

competitividade da empresa. 

S~o nos Circulas de Controle de Qualidade (CCQ's) que 

os esfor~os de aprimoramento da qualidade, empreendidos pela 

m~o de obra, encontram uma estrutura organizativa para se 

materializarem em propostas objetivas. 

- Empregados inspecionando seu próprio trabalho: a par

ticipaç~o integral dos trabalhadores no processo de produ~~o 

exige que lhes seja delegada, e exigida, maior responsabili-

dade em relaç~o aquilo que fazem. A tradicional vis~o: 

'quem faz e quem controla devem ser pessoas distintas· tem 

se mostrado inadequada para resolver os problemas da gest~o 

da produ~~o, especialmente os de qualidade. 
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Num ambiente JIT deve-se delega~ ao t~abalhado~ a ~es-

ponsabilidade pela inspeç~o do trabalho realizado, dimi-

nuindo-se a presença dos t~adicionais inspetores de quali-

dade (m~o de obra indireta) no piso da f~b~ica. 

Parada da linha (Jidoka): a plena realizaç~o do JIT, 

bem como o funcionamento do Kanban, exige que sejam fabrica-

das peças completamente liv~e de defeitos. 

Para que isto seja obtido é necessá~io que os defeitos 

sejam identificados e o p~ocesso de produç~o imediatamente 

co~~igido. Muitas vezes, pa~a que isto oco~ra, deve-se in-

terromper a produç~o, situaç~o que n~o costuma se~ vista com 

'bons olhos' pelos ge~entes de fábrica. 

Waters~~ nos dá um depoimento interessante a este res-

peito: " 'T~adicionalmente, as indústrias americanas con-

sideram que a pa~ada da li~ha é uma das piores coisas que 

podem acontece~· a~gumenta o s~. Hay, um consulto~ de JIT 

nos EUA. 'Os japoneses nos ensinaram que esta e a te~ceira 

delas. A pior coisa que pode ocorrer é a fabrica~~o de pro-

dutos ~uins, a segunda pio~ é que os inventários escondam os 

problemas e as inefici~ncias e a terceira é que o fluxo da 

linha seja interrompido". 

Na manufatura JIT o próp~io trabalhador possui autori-

dade para pa~a~ a linha quando ano~malidades s~o percebidas. 

Estas paradas criam uma grande p~ess~o, ent~e todos, para 

59 Waters, C.R. Why everybodi's talking about "Just-In
Time". NC Magazine, mar.1986 
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que os problemas sejam resolvidos imediatamente, pois o 

tempo de parada se constitui em elemento de avalia~~o de de

sempenho. 

Pudemos verificar esta situa~~o muito claramente em vi-

sita que fizemos a Yanmar. Lá observamos que existiam gran-

des relógios de parede colocados no final de cada linha de 

montagem. Estes relógios eram disparados automaticamente no 

momento em que a linha parava. Assim, diariamente, eram 

computados os tempos de parada de cada linha e os motivos 

das paradas exaustivamente discutidos. 

Chamou-nos a aten~~o um comentário feito por um dos ge

rentes que nos recebeu: "no Jap~o estes relógios tem apenas 

um ponteiro". 

Embora o conceito de autonoma~~o e jidoka possam ser 

tomados como sinOnimos, na medida em que dizem respeito a 

parada de um trabalho que está gerando produtos defeituosos, 

preferimos separá~los para explicar melhor as diferente for

mas de parada. 

A autonoma~~o diz respeito a parada automática de equi

pamentos no instante em que nao conformidades forem identi-

ficadas. Para tanto a m~o de obra deve desenvolver disposi-

tivos que 'evitem' que n~o conformidades sejam produzidas 

(os chamados Poka Yoke) e 'automatizem' as inspeç~es. Esta 

participaç~o costuma ser organizada através dos CCQ's. 

Já o jidoka diz respeito a autoridade do operário para 

parar a linha de produç~o. 
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Controles visíveis: os controle$ visiveis tem a 

fun~~o de divulgar a todos as informa~ees tidas como neces-

sérias para o bom andamento da manufatura. Pode-se dizer 

que esta é uma forma de dividir as responsabilidades 

relativas a fabrica~~o. 

- Redu~~o da variancia: o JIT ressalta a importancia da 

padroniza~~o das atividades e produtos como maneira de se 

aumentar a qualidade. 

A produ~~o em pequenos lotes é desejada no ambiente JIT 

na medida em que facilita a identifica~âo dos problemas, 

contribuindo para a diminuiçâo da variancia entre os produ

tos produzidos. 

Além dissb, a produ~âo em pequenos lotes contribui para 

a redu~âo dos niveis de estoque. Podemos dizer que os esta-

ques fazem com que todos os trabalhadores e a ger@ncia dimi

nuam sua consciência em rela~~o à qualidade dos produtos que 

fabricam. 

O Controle Estatistico de Processo é um recurso impor

tante para se reduzir a vari~ncia do processo de fabrica~~o. 

Nivelamento da produ~~o: nivelar a produ~~o significa 

uniformizar o ritmo de trabalho, de maneira que a capacidade 

e o fluxo de produ~~o sejam balanceados, e a varia~~o nas 

quantidades retirada~, de cada peça produzida, seja 

minimizada. 

· ... · -~ 
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No JI1, o nivelamento e feito através do sequenciamento 

das ordens de fabrica~~o na linha de montagem final e seus 

efeitos s~o 'repassados' às demais esta;ees de trabalho 

através do Kanban. 

Ferro~0 argumenta que com o nivelamento da produ;~o 

"n~o se acumulam estoques, a programa;~o da produ;~o pode 

ser mais facilmente mudada, no dia anterior se for o caso, 

economiza-se espaço porque se pode ter uma linha ao invés de 

dL1as e n~o se requerem tantos supervisores". 

Embora sua conceitua~~o seja simples, sua operacionali-

za~âo é bastante complexa, pois exige um alto grau de racio-

naliza~~o do sistema produtivo: roteiros de fabrica;~o esta-

bilizados, tempos de fabrica~~o corretos, setups pequenos, 

operários bem treinados, etc .•. 

Mondenó 1 nos adverte que" .. o ponto mais dificil na 

promo~~o da produ;~o nivelada é a prepara~=o··- porque o ni-

velamento produz o aumento da necessidade do número de tro-

cas de ferramentas. 

Para se realizar o nivelamento da produç~o é necessá-

rio que os produtos finais sejam montados em layout line~r 

ou em ceiulas de manufatura com padr~o 'flow-shop·. 

E também recomendado que o número de produtos finais 

diferentes montados na linha n~o seja muito grande ou, se 

for, que a diferenciaç~o entre eles seja pequena. 

60 Ferro, J.R. Aprendendo com o "Ohnoismo" (produ;~o 

flexivel em massa): liç~es para o Brasil 

61 Monden, Y. Sistema Toyota de Produçâo. 
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Estes cuidados s~o importantes pois o aumento da va-

ria~~o de modelos montados numa mesma linha aumenta a difi-

culdade de se conseguir sequencià-los na ordem adequada, uma 

vez que a varia~~o dos tempos de montagem tendem a aumentar 

muito. 

Células de manufatura: Gon~alves Filho~~ diz que uma Célula 

de Manufatura ou Célula de Fabrica~~o é definida como '' •. um 

conjunto de máquinas diferentes colocadas prbximas uma das 

outras e dedicadas à manufatura de uma familia de pe~as ••. " 

e seu objetivo bàsico é o de " •• diminuir o tempo total de 

fabricaç~o de pe~as através da redu~~o dos tempos de 

movimenta~~o, espera e de prepara~~o de máquinas (setup)". 

Uma familia de pe~as é constituida pela reuni~o de com-

ponentes que possuem formas geométricas ou um processo de 

fabricaç~o, semelhantes. 

As Células de Manufatura resultam da aplica~~o da Tec-

nolog1a de Grupo a fabrica~~o propriamente dita. 

Gonçalves Filho03 também define Tecnologia de Grupo 

como ''uma técnica que identifica e explora as similaridades 

de projeto e de processos de fabricaç~o dos componentes pro-

duzidos por uma empresa .• (onde) •• A idéia principal .. é o 

62 Gonçalves Filho, E.V. Células de Fabrica~~o: projeto e 
implantaç~o. Cadernos da Engenharia de Produ~~o, ano VI, 
nro.l5, Departamento de Engenharia de Produç~o/UFSCar, 1990 

63 Gonçalves Filho, Eduardo Vila. Tecnologia de Grupo: 
conceitos básicos e modos de aplica~~o. 
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agrupamento de componentes de acordo com as similaridades 

geometricas e/ou de processos de fabrica~~o" 

Fernandesé4 afirma que " para fins de controle de pro-

du~~o, a caracteristica mais importante de uma célula é o 

p~dr~o de fluxo que ocorre na mesma". Ele argumenta que 

existem dois tipos básicos de padr~o de fluxo: 'job-shop' e 

· flow-shop'. Por- 'job-shop' entende-se" um tipo de insta-

laç~o fabr-il par-a pr-odu~~o em lotes (inter-mitente) onde o 

ar-r-anjo fisico é do tipo funcional e, na gr-ande maior-ia das 

vezes a pr-odu~~o é sob encome~da; pode significar- ainda o 

tipo de padr-~o de fluxo onde cada pe~a tem um roteiro de fa-

brica~~o que pode ou n~o ser o mesmo de outr-as pe~as fa-

br-icadas na instalat;:~o". Já o padr~o 'flow-shop' diz res-

peito a um "tipo de instalat;:~o ou de padr~o de fluxo onde 

todas as tar-efas executadas t~m o mesmo roteiro de fabri-

ca<;:~o (passam pelas mesmas máquinas e na mesma or-dem)''. 

Desta maneira, o padr-~o de fluxo e lay-out est~o inti-

mamente r-elacionados, determinando a for-ma como os pr-odutos 

·caminham· de uma esta~~o de trabalho par-a outra. 

Certamente um dos gr-andes pr-oblemas associados ao fluxo 

de pr-oduç~o é o seu balanceamento. As células de manufatur-a 

contr-ibuem para facilitar- o balanceamento do fluxo porque 

reduzem os tempos de transporte, de filas, permitem um me-

lhor aproveitamento das prepar-aç~es, etc •.. Exist 

.em diversas for-mas de se classificar células de manufatura. 

--

64 Fer-nandes, F.C.F. Concep~~o de um sistema de controle da 
pr-oduç~o par-a a manufatura celular-
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Uma classificaç~o particularmente útil para nosso trabalho, 

porque usa corno critério o tipo de lay-out adotado pela em-

presa, associando-o ao padr~o de fluxo predominante na cé-

lula, e feita por Arnõ~ e divide os tipos de células em 3 

categorias: 

(a) linha de produç~o de Tecnologia de Grupo 

(b) célula de Tecnologia de Grupo 

(c) centro de Tecnologia de Grupo 

Na classe (a), o padr~o de fluxo é 'flow-shop· enquanto 

que nas classes (b) e (c) predomina o padr~o 'job-shop'. O 

autor argumenta que a maioria das células de manufatura ope-

ram em padr~o 'job-shop·. 

Schonbergerõõ~ afirma que o JIT costuma ser melhor su-

cedido "quando seu foco está em mover as estaç:fles de tr-aba-

lha par-a tr-abalhar-em juntas". Este ato reduz muitas for-mas 

de desper-dicio e custo. Estas incluem: 

- tempo de transpor-te 

tempo de fila 

estoque em trênsito 

espaç:o 

tempo entr-e a ocor-r-ência e a descoberta de um defeito 

65 Arn, E.A. 
1975 

Group Technology. Spr-inger--Ver-lag, New Yor-k, 

66 Schonberger, R.J. Just-ln-Time Production System: 
replacing complexity with simplicity in manufactur-ing 
management. Industr-ial Engineering, oct.1984 
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ambiente desmotivado para a resolu~~o de problemas 

ambiente desmotivado para a comunicaç~o no piso da 

fábrica 

- trabalho em grupo 

Na loyota, o agrupamento de máquinas, com vistas a au-

mentar a produtividade, teve inicio com Ohno: "Em 1949-

1950 ••. eu dei o primeiro passo na direç~o da idéia de just-

in-time. Assim, para estabelecer o fluxo de produç~o nós 

rearranjamos as máquinas e adotamos o Sistema de multi-pro-

cesso, designando um operador para 3 OLI 4 máquinas " 07 • 

O uso de células de manufatura n~o está necessariamente 

associado ao enriquecimento do trabalho. Dependendo do tipo 

de layout predominante, antes do uso de células, podemos ter 

uma situaç~o onde se verifica algum enriquecimento, até si-

tuaç~es onde a desqualificaç~o é evidente. 

Quando as células de manufatura substituem um layout 

linear, existe um enriquecimento do trabalho, resultado de 

u~.ampliaç~o do conjunto de operaç~es realizadas; já quando 

uma célula de manufatura substitui um layout funcional, a 

desqualificaç~o do trabalho é evidente, na medida em que 

existe todo um esforço de simplificaç~o e rotinizaç~o das 

atividades desenvolvidas, co~ o operador atuando mais como 

alimentador de máquinas. 

67 Ohno,T. 
production 

Toyota ProductioG System: beyond large-scale 
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Devemos destacar que mudan~as desta natureza costumam 

encontrar resist~ncia por parte dos sindicatos, especial-

mente no caso de manufatura 'job-shop'. A este respeito, 

Ohno nos oferece um depoimento interessante: "Nunca foi fã-

cil mudar a tradiç~o da fábrica onde os operários est~o fi-

xos por trabalhos, por exemplo, torneiros nos tornos e sol-

dadores nas áreas de solda. Isto aconteceu no Jap~o somente 

porque nós estávamos dispostos a fazer isto"ee. 

Envolvimento da m~o de obra no processo de decis~o: este 

ponto é muito citado na literatura, geralmente relacionando 

o alto grau de envolvimento do trabalhador japon~s; todavia, 

este envolvimento n~o se dá sem qualquer tipo de coer~~o, na 

medida em que na estrutura salarial e de carreira do traba-

lhador japon~s, sua participa~~o é considerada e pode deter-

minar aumentos salariais distintos e ascens~o na carreira 

feito com maior ou menor velocidade. 

Tomemos como exemplo o fato de o trabalhador japonês 

n~o usar todos os 15 dias de férias anuais a que costum~ ter 

direito. Para muitos isto é uma demonstra~~o de devo~~o ao 

trabalho, entretanto alguns n~o vêem desta forma. Cole ar-

gumenta que, do ponto de vista do trabalhador, "O aumento do 

numero de dias de férias que você usa, aumenta a tend@0cia 

de voe~ ser visto com desleal e a avalia~~o de sua perfor-

mance anual será depreciada. Isto se transfere para o tama~ 

68 Ohno,T. 
production 

Toyota Production System: beyond large-scale 
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nho de seu aumento salarial e afeta suas perspectivas de 

promo~~o à longo prazo. Ent~o, existem penalidades reais em 

usufruir todo o tempo das férias a que voe@ legalmente tem 

direito"e"'. 

O sucesso do JIT depende do compromisso e do apoio da 

alta gerencia, bem como do entendimento e total dedica~~o de 

todos os envolvidos no processo já que, por sua estrutura, o 

J!T é muito mais sucetivel aos problemas criados por quebra 

de máquinas, produ~~o de partes defeituosas ou falta de ma-

teriais. Mas esta sucetibilidade pode ser tomada como uma 

virtude porque for~a os trabalhadores a retificarem os pro-

blemas imediatamente quando eles ocorrem, dai a importancia 

de seu envolvimento na busca de solu~bes. 

Por sua vez, a obtenç~o do envolvimento da m~o de obra 

exige uma atitude que depende da cultura predominante na or-

ganizaç::~o. O enfoque de grupo deve ser refor~ado, os niveis 

hierárquicos diminuidos e as diferen~as aparentes diluidas. 

Em pesquisa conduzida entre 39 empresas que implantaram 

JIT, Crawford et alii 70 classificaram os problemas relativos 

a implanta~~o do JIT em duas grandes categorias: 

a. problemas com pessoas 

b. problemas técnicos 

69 Cole, R. Work and Leisure in Japan. 

70 Crawford, K.M. et alii. A study oi JIT implementation 
and operating problems. lnternational Journal of Production 
Research, vol.26 (9): 1561-1568, 1988 
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Na primeira categoria os autores ressaltam as resist@n-

cias culturais a mudan~as, o que nos mostra a import~ncia do 

compromisso da alta gerência com o JIT. 

Existem também depoimentos eufóricos com a mudan~a de 

atitudes das pessoas a partir da implanta~~o do JIT. Para 

Sepehri 7 ~ " A melhoria mais evidente foi nas atitudes e na 

conscientiza~~o dos trabalhadores. Eles est~o orgulhosos de 

seu trabalho e satisfeitos com as mudan~as. Existe um sen-

timento de unidade e participa~~o •. ", o autor declara que 

foi o JIT que propiciou a mudan~a de atitude dos trabalhado-

res. 

O envolvimento da m~o de obra na busca de solu~bes que 

viabilizem o uso do JIT em toda a sua dimens~o exige muito 

treinamento e uma forte identifica~~o do trabalhador com a 

empresa. 

Manuten~~o preventiva total: a parada de máquinas, que n~o 

seja motivada pelos próprios funcionários (jidoka), causa 

grandes problemas és fábricas organizadas segundo os 

parêmetros do JIT, principalmente porque os niveis de esto-

que de seguran~a s~o baixos e lotes de fabrica~~o pequenos. 

Logo, é fundamental que os equipamentos estejam em funciona-

mento no momento em que for exigido. Para tanto, a atitude 

em rela~~o à manuten~~o ganha importancia. 

71 Sepehri, M. How Kanban system is used in an American 
Toyota Motor Facility 
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Segundo Nakajima72 a Manuten~~o Preventiva Total (TPM) 

se constitui numa forma de conduzir a manutenç~o dos equipa-

mentes com a participaç~o de todos, desde os elementos da 

alta administraç~o até os operários, com o objetivo de se 

maximizar o rendimento operacional das máquinas e equipamen-

tos. 

Ribeiro73 considera que para se obter a maxima 

disponibilidade dos equipamentos, é necessário: 

um programa rigoroso de manutenç~o preventiva 

que a manutenç~o e lubrificaç~o sejam executadas 

pelo operador 

- uma operaç~o cadenciada, sem forçar o 

equipamento 

- que a manutenç~o seja proporcional ao tempo de 

uso do equipamento 

Participaç~o dos fornecedores: a vis~o tradicional do 

relacionamento cliente-fornecedor, privilegia os aspectos 

econOmicos. Este enfoque reduz muito as possibilidades re-

ciprocas de ganho. 

O fornecedor deixa de fazer contratos com horizontes 

maiores, o que lhe daria maior estabilidade no fluxo de pro-

72 Nakajima, S. Introduç~o ao TPM - Total Production 
Maintenance. S~o Paulo, IMC Internacional Sistemas 
Educativos, 1989, 108p. 

73 Ribeiro, P.D. Kanban: resultados de uma experi~ncia bem 
sucedida. Rio de Janeiro, COP. Editora, 1984, 133p. 
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duçâo. Já do lado do cliente, as va~ia~Bes de qualidade e 

irregularidade dos tempos de entrega aumentam com a mudan~a 

constante de fornecedores. 

O JIT ve a rela~~o cliente-fornecedor como uma rela~~o 

de parceria. Considera importante que as entregas sejam 

feitas com maior frequencia, que os lotes sejam menores, 

que as pe~as tenham um nivel de qualidade tal que dispensem 

a necessidade de inspe~Bes de recebimento, que haja uma in

tensa e clara comunica~âo entre as partes e que os contratos 

de fornecimento sejam de longo prazo. 

Em locais onde os fornecedores est~o fisicamente dis

tantes dos clientes, entregas frequente e em lotes pequenos 

s~o dificeis de ocorrer. Este é um problema tipico de pai-

ses com dimensbes continentais, como o Brasil. 
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Capitu1~ 4 

Kanban: revis~o da literatura 

4.1 Os tipos de Sistemas de Produç~o e o Kanban 

Antes de iniciarmos nossa discuss~o sobre o sistema 

Kanban, consideramos adequado estabelecermos uma classifi-

ca~~o dos Sistemas de Produ~~o. 

Os Sistemas de Produ~~o s~o classificados de muitas ma-

neiras distintas na literatura. Fernandes74 analisa várias 

delas e propbem uma classifica~~o alternativa, que sintetisa 

as demais. Em sua classificaç~o, um conceito particular ga-

nha importancia: a repetibilidade, entendida como o tempo 

médio que decorre entre ~ fabrica~~o de dois lotes consecu-

tivos de um mesmo item. Portanto, itens com repetibilidade 

alta s~o aqueles feitos com maior frequéncia e itens com re-

petibilidade baixa tem lotes de produç~o mais 'espa;ados· no 

tempo. 

Com base nisto, o autor nos apresenta a seguinte elas-

sificaç~o: 

( i ) sistema continuo puro. Por exemplo, refinaria de 

petróleo 

74 Fernandes, F.C.F. Concep~~o d~ um sistema de controle da 
produç~o para a manufatura celular 
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(ii) sistema de p~oduç~o em massa: pelo menos 90/. dos 

itens têm alta ~epetibilidade. 

(iii) sistema de p~oduç~o ~epetitivo: pelo menos 75/. 

dos itens tem alta repetibilidade 

(iv) sistema de produç~o semi-repetitivo: pelo menos 

25% dos itens tem alta repetibilidade e pelo menos 25% 

dos itens tem baixa ~epetibilidade 

(v) sistema de p~oduç~o n~o ~epetitivo: pelo menos 75/. 

dos itens tem baixa ~epetibilidade 

(vi) sistema de g~ande projeto 

Esta classificaç~o ~elaciona os sistemas cuja ~epetibi

lidade é 'infinita·, na medida em que o tempo que deco~~e 

ent~e a p~oduç~o de dois lotes distintos de um mesmo produto 

é zero; até aqueles em que a ~epetibilidade é zero, já que o 

tempo que deco~~e ent~e os dois lotes é 'infinito' (em tese 

n~o existem dois 'grandes projetos' iguais). 

Como já descrito ante~io~mente, os conceitos de 'flow

shop' e 'job-shop' dizem respeito à meno~ ou maio~ varia~~o 

na seqU@ncia de ope~a~ôes de um mesmo item. Podemos combi-

nar este conceito com a classificaç~o anterior. Fazendo 

isto~ identificamos que o sistema 'flow-shop' é coberto pe-
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las classes (i), (ii), (iii); o sistema 'job-shop· pelas 

classes (v) e (vi); estando a classe (iv) sujeita aos 2 pa-

dra~es de fluxo. 

A classifica~~o apresentada reconhece que as empresas 

costumam fabricar itens em que a repetibilidade é alta e ou-

tros em que é baixa; em outras palavras, que itens com repe-

tibilidades diferentes coexistem dentro de um mesmo Sistema 

Produtivo, sendo relevante, ent~o, identificar o Sistema 

Produtivo predominante na empresa. Se mais de 901. dos itens 

fabricados possuem alta repetibilidade, ent~o predomina a 

produ~~o em massa. Se, ao contrério, a maioria absoluta dos 

itens fabricados pela empresa tem baixa repetibilidade, 

ent~o predomina uma pradu~~a n~a-repetitiva. 

Ribeiro7 ~ desenvolve uma esforço de quantificaç~a da 

repetibilidade, definindo o 'coeficiente de repetibilidade', 

como senda a relaç~a entre o valor médio de consumo da peças 

(Xmed) em 10 dias, e o valor do lote econômico de produç~o 

( Qat) : 

(Xmed) 

CR = ---------------

(Qot) 

Este coeficiente mede a número de lates ecanómicos 

(Qot) que precisar~o ser feitas, num intervalo de tempo de 

75 Ribeira, P.O. 
sucedida 

Kanban: resultadas de uma experiência bem 
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10 dias, pa~a atende~ ao consumo médio (Xmed) de um determi-

nado item. Pa~a ele, CR's maio~es que 1 s~o altos, ou seja, 

se um lote de pe~as e feito pelo menos 1 vez a cada 10 dias, 

ent~o sua repetibilidade e alta. 

Suponhamos que o consumo médio, em 10 dias, de um certo 

produto A, seja Xmed = 1000 unidades. Suponhamos ainda que o 

lote econOmico seja Qot = 2000 unidades. O coeficiente de 

repetibilidade deste item é CR = 0,5; o que significa que o 

tempo que deco~re entre a fabricaç~o de dois lotes consecu-

tivos (Repetibilidade = 10/CR) é de 20 dias. 

Caso, devido a melhorias de setup, o lote econOmico 

possa ser reduzido para Qot = 1000 unidades, a repetibili-

dade será de R = 10, o que significa fabricar um lote a cada 

10 dias. 

Usando a express~o do lote econOmico, percebemos que se 

a demanda deste item dobrasse, o novo coeficiente de repeti

bilidade (CR~) se~ia de 0,7 e n~o de 1 (o que significa que 

a repetibilidade passaria de 20 para 14 dias). Isto 

acontece porque o aumento da demanda implica num novo lote 

econOmico (Qot: = 1,4 Qot = 2800 unidades), mostrando que 

aumentos significativos na repetibilidade de um dado item 

dependem, fundamentalmente, da diminuiç~o do lote econOmico, 

e n~o o aumento da demanda. 

Outro conceito importante, usado pelo autor, é o Coe

ficiente de Variaç~o (CV), que é a rela~~o entre o valor do 

desvio padr~o do consumo das peças em 10 dias IS) e o valor 

médio deste mesmo consumo (Xmed); 
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( s) 

cv = ------

(Xmed) 

Assim, um item com coeficiente de variaç~o maior que 1, 

indica que o consumo médio, em 10 dias, varia muito. 

Estes conceitos s~o relevantes pois auxiliam a escolha 

dos itens mais adequados para serem controlados pelo Kanban. 

Para o autor, o Kanban é mais recomendado para aqueles 

itens em que o coeficiente de repetibilidade é maior que 1 e 

o coeficiente de varia~~o é menor que 1. Em outras pala-

vras, itens que s~o feitos com maior frequ@ncia e menor va

ria~~o nas quantidades fabricadas. 

Isto significa que o Kanban se adapta melhor aos siste-

mas de produ~~o em massa e produ~~o repetitiva. Em determi-

nadas condi~ôes - elevado número de itens com alto coefi

ciente de repetibilidade - sua adaptaç~o ao sistema de pro-

du~~o semi-repetitiva também pode ser grande. Já sistemas 

de produ;~o n~o repet1tivos podem possuir uma parte pequena 

de seus itens controlados pelo Kanban. 

Isto significa que o Kanban adapta-se melhor ao padrao 

de fluxo 'flow-shop' ~ do que ao padr~o 'job-shop', embora 

Garvel 7 Q relate um caso onde o Kanban produziu resultados 

satisfatOrios em uma empresa com ambiente 'job-shop'. 
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4.2 Conceituaç~o do Sistema Kanban 

A forma tradicional de planejar a produ~~o procura es-

tabelecer controle sobre todo o sistema produtivo a um só 

tempo, numa tentativa de garantir a sincronicidade - balan-

ceamento do fluxo - de todas as ordens emitidas. 

Para tanto, exige-se que as ordens necessárias ao cumpri-

menta do Plano Mestre sejam identificadas, definidas suas 

quantidades, resgatados seus roteiros de fabrica~~o e deter-

minadas as datas de inicio e término - geralmente dadas em 

per iodos de cada uma delas. 

Aos funcionários do Controle de Produç~o cabe lutar ar-

duamente para que o que foi planejado, ocorra. Para tanto, 

é necessário que as ordens sejam "empurradas'' de uma esta;~o 

de trabalho para outra e que, constantemente, seja feito um 

'follow up' que ajuste estas ordens com as necessidades da 

montagem final. E por isto que este sistema costuma receber 

o nome de "Sistema de Empurrar". 

Quando o Plano Mestre sotre alguma altera;~o, e devemos 

admit1r que as altera~bes do Plano Mestre s~o frequentes, é 

necessário que se reprogramem todas as ordens inicialmente 

geradas, a fim de que se mantenha a coerencia necessária ao 

balanceamento do fluxo e ao atendimento da demanda. 

76 Gravel, M. & Price, W.L. Using the Kanban in an job shop 
environment. lnternational Journal of Production Research, 
vol.26 (6):1105-1118 
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Se parte das ordens ja tiver sido emitida é necessério 

que sejam dadas contra ordens às esta~ôes de trabalho e que 

lhes seja fornecido novo conjunto de ordens. Se parte dos 

materiais já tiver sido processado, ou os itens ser~o con

cluidos e armazenados, aguardando o momento em que haja de

manda para eles; ou ainda, sua fabricaç~o será interrompida 

em alguma estaç~o de trabalho e os itens ficar~o lá até o 

momento oportuno. Em ambas as situaç~es temos a produç~o 

desnecessária de estoques. 

O Kanban é um sistema alternativo a este e costuma ser 

chamado de "Sistema de Puxar". Nele, as estaç~es de traba-

lho relacionam-se como 'clientes' uma das outras, de maneira 

que o processo subseqüente procura satisfazer sua necessi

dade de materiais junto ao processo precedente. 

Assim, a partir do Plano Mestre, n~o s~o geradas ordens 

de produç~o para todo o sistema produtivo, mas sim apenas 

para a montagem final, com os processos anteriores sendo 

ajustados a partir da retirada de materiais feita pelos pro

cessos posteriores. 

E importante percebermos que o Kanban é uma maneira de 

viabilizar a produç~o de forma ágil e flexivel pois, na me

dida em que se produza o que está sendo consumido, há uma 

maior aproximaç~o entre a montagem final e as outras áreas 

da fabricaç~o, o que aumenta a utilizaç~o eficiente dos re

cursos produtivos (máquinas e m~o de obra) além de fêcilitar 

a sincronizaç~o do fluxo de produç~o. 
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Taiichi Ohno é o inventor do Sistema Kanban, e extraiu 

a idéia dos supermercados americanos: " Do supermercado nós 

tiramos a idéia de observar o estoque precedente na linha de 

produç~o como um tipo de loja. O processo subseqtlente 

(cliente) vai ao processo anterior (supermercado) para ad-

quirir partes (mercadorias) no momento e na quantidade ne-

cessá r-ia. O processo anterior imediatamente produz a exata 

quantidade r e ti r a da (reabastecimento das pra te 1 e i r as)'' 77
• 

Ele declara ainda que o sistema de supermercado foi 

adotado na fábrica por volta de 1953 e que "para fazê-lo 

funcionar nós usamos pedaços de papel onde estavam registra-

dos códigos de peças e outras informaç~es relacionadas com 

as operaç~es do processo. N6s chamamos isto de 'Kanban'" 7 e. 

Nove anos depois, em 1962, o sistema já estava implantado em 

toda a Toyota. 

A idéia do Kanban é uma conseqüência da idéia de se 

pensar o planejamento de produ~~o do fim para o come~o, o 

que é uma inovaç~o. 

O Kanban nasce como um sistema de informaç~es entre 

centros de trabalho, objetivando informar o que foi consu-

mido e, portanto, deve ser reposto pelo centro de trabslho 

responsêvel; em outras palavras, é um sistema de informa~~es 

77 Ohno,T. 
production 

78 Ohno,T. 
production 

Toyota Production System: beyond large-scale 

Toyota Production System: beyond large-scale 
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relativas a emissao e ao sequenciamento de ordens de fabri

ca~~o e compras. 

Além disso, o Kanban pressupôe que exista certa quanti

dade de pe~as no supermercado, fornecidas pelo processo an-

terior. Este estoque é necessário para garantir a flutua~~o 

da retirada de pe~as no centro de trabalho. 

Existem dois tipos básicos de sistemas de retirada de 

pe~as nos supermercados: 

(a) sistema de quantidade constante e ciclo de re

tirada inconstante: onde o processo posterior retira sempre 

a mesma quantidade de peças, mas a frequ~ncia de retirada é 

variável, resultado da varia~~o da demanda dos produtos aca

bados 

(b) sistema de ciclo constante e quantidade in

constante de retirada: onde o processo subseqdente mantém a 

frequéncia de retirada das peças, mas as quantidades retira

das variam, também como resultado da varia~~o na demanda dos 

produtos acabados 

Em verdade, existem duas outras alternativas: 

(c) quantidade e ciclo de retirada constante 

(d) quantidade e ciclo de retirada inconstantes 
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O caso (c), por ser mais simples que (a) e (b), acaba 

sendo absorvido por eles. Já no caso (d), se as alte-

raç~es, quer na quantidade quer no tempo, n~o ultrapassarem 

10-15% do previsto, a fabricaç~o também poderà ser atendida 

através do sistema Kanban, principalmente se for executado o 

nivelamento da produç~o, pois através do nivelamento é pos

sivel se distribuir, de maneira mais equilibrada, as alte

raç~es do programa de produç~o. 

Portanto o Kanban é, a um só tempo, um sistema de in

formaç~es (onde as informaçees referem-se a emiss~o e ao se

quenciamento de ordens), um cart~o (a própria ordem) e um 

sistema de controle de estoques (principalmente estoques in-

termediàrios). Caso o Kanban ~eja usado para mediar a en-

trega de materiais dos fornecedores externos (Kanban ex

terno), ent~o ele também se constitui em instrumento de di

mensionamento do estoque de matérias primas. 

Thompson 7 •, relatando a mais divulgada experiência de 

implantaç•o de JIT nos Estados Unidos, uma joint venture en

tre a Toyota e a General Motors, onde um dos objetivos bási

cos era demonstrar a possibilidade de transferibilidade do 

JIT - mesmo que adaptaç~es precisassem ser feitas -e que 

ficou conhecida como NUMMI (New United Motor Manufacturing), 

declara que ''as formas e os formatos dos kanbans variam de 

acordo com a necessidade. Um sinal eletrOnico de computador 

para computador funciona como um kanban entre a NUMMI e seus 

79 Thompson, P.R. The NUMMI production system. 
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fornecedores no Japa 0 ". Isto nos mostra que o que é rele-

vante nesta discuss~o é a maneira de operacionaliza~~o do 

sistema. 

que: 

Para que o Kanban funcione adequadamente, é necessàrio 

1. O processo subseqüente sempre retire, do pro 

cesso precedente, as quantidades de peças que 

necessita (kanban funcionando como distribuidor de 

materiais); 

2. O processo precedente produza apenas o que foi 

retirado (kanban funcionando como sistema de 

emiss~o de ordens; como ordem de produç~o e 

como critério de sequenciamento); 

3. O processo precedente só produza com o kanban 

em m~os (kanban funcionando como ordem de 

produç~o) ; 

4. Cada kanban esteja associado a um único 

produto; 

5. Os produtos n~o tenham defeito; 

6. O número de kanbans seja reduzido 

gradativamente ( o objetivo é o de reduzir a 
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quantidade de estoque em processo e intensificar o 

ritmo de trabalho) 

Quando se usa o Kanban, a ocorrencia de pe~as defeituo-

sas leva ao aumento do estoque intermediário, colocado nos 

supermercados, e do número de paradas da linha de montagem 

final (Jidoka.). A melhoria da qualidade dos itens fabrica-

dos reduz os estoques intermediários e aumenta a velocidade 

do fluxo de produ~~o. 

A determinaç~o do número de cartbes kanban deve ser 

feita com cuidado. Para Moura60 e Ribeiroe 1 , o número de 

cartOes depende das seguintes variáveis: 

D demanda diária 

Tf: tempo do ciclo de fabrica~~o, dado em dias. 

E que é igual ao tempo do ciclo de um cart~o de 

produ~~o na esta~~o de trabalho e inclui os 

tempos de setup 

Te: tempo de espera dado em dias. E igual ao 

tempo necessér~o para um cart~o de requisii~O 

80 Moura, R.A. 
produç~o. S~o 

Armazenagem de 

Kanban: a simplicidade do controle de 
Paulo, Instituto de Movimentai~O e 
Materiais-lMAM, 1989, 355p. 

81 Ribeiro, P.D. 
sucedida 

Kanban: resultados de uma experiencia bem 
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completar o caminho entre a esta~~o que 

produziu a peça e a que consome a pe~a 

s : fator de segurança que incorpora a 

variancia dos par~metros anteriores. 

fator também é fun~~o do estagio de 

implantaç~o, devendo ser menor em 

implantaç~es mais antigas 

Este 

Q E número de peças que cabem no container. 

recomendado que os containers sejam 

padronizados por toda a fâbrica e que o 

número de pe~as de cada um seja tal que 

permita seu transporte sem a necessidade de 

auxilio de qualquer natureza 

NK: número de cart~es kanban necessàrios 

Estes fatores se relacionam da seguinte maneira: 

D(lf + Te)(l+s) 

NK = ---------------

Q 

O número ideal de cart~es Kanban deve ser obtido empi

ricamente, através da diminui~~o do fator de seguran~a. 
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Isto ~ feito pela retirada gradual dos cartees. Quando se 

retira um cart~o, estamos diminuindo o estoque intermediário 

entre a seç~o precedente e a subseqüente. Se esta dimi-

nuiç~o de estoque n~o criar problemas de parada de máquina 

ou de linha devemos continuar neste processo até que os pro-

blemas ocorram. Neste momento teremos chegado ao número 

'ótimo' de cart~es. 

Devemos estar aten~os pois isto n~o significa que este 

será o número ótimo durante todo o tempo. Melhorias em 

setup, movimentaç~o de materiais, re-layout, etc .. podem 

permitir que o número de cartôes seja menor ainda. 

Como é calculada a demanda diária de cada peça? Atra

vés do desdobramento da demanda mensal dos produtos finais 

em demanda diária dos produtos finaii. Em seguida, determi-

namos a quantidade de peças necessárias para o atendimento 

desta demanda. Esta determinaç~o é feita através de proce

dimentos do tipo 'cálculo das necessidades'. 

N~o devemos nos esq~ecer que os kanbans relativos aos 

produtos finais devem ser colocados na fábrica de forma ni-

velada. Quando a demanda média mensal é alterada o número 

de kanbans também precisa ser ajustado. 

4.3 O funcionamento do Kanban 

O funcionamento do Kanban ~ muito semelhante ao tradi

cional sistema de controle de estoques chamado "2 gavetas". 

Existem duas maneiras basicas dos cartôes circularem 
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entre o supermercado e as estaç~es precedente e subseqtiente. 

Estas duas maneiras determinam o tipo de sistema kanban que 

está sendo usado: se um sistema de 1 cart~o ou se um sistema 

de 2 carte:les. 

No sistema de dois cart~es existem dois tipos de kan-

bans: kanban de requisiç~o (KR) e kanban de produç~o (KP). 

Um kanban de requisiç~o especifica o tipo e a quantidade do 

produto que o processo subseqOente deverá retirar do pro-

cesso precedente, enquanto que o kanban de ordem de produç~o 

especifica o tipo e a quantidade do produto que o processo 

precedente terá que produzir. 
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FLUXOGRAMA 1: SISTEMA DE 2 CARTOES 



O flux6grama 1 nos mostra que: 

A : um funcionário da se~~o precedente (1) vai até o super

mercado (3) com um container vazio e um cart~o kanban de re

quisi~~o (KR); 

B: no supermercado (3), o funcionário deixa o container va-

zio. Encontra um container cheio com as pe~as que precisa. 

Neste container existe um cart~o kanban de produ~~o (KP); 

Bl: O funcionário retira o cart~o de produ~~o (KP), que es

tava no container cheio, e o coloca no quadro de kanbans 

( 4) ; 

B2: Em seguida, pe~a o cart~c de requisi~~o (KR), que estava 

no container vazio, e o coloca no container cheio. Leva os 

dois - container cheio + KR - para a seç~o precedente. 

C : Um funcionário da se~~o subseqüente (2) vai até o quadro 

de kanbans (4) e retira um dos cartbes de produ~~o (KP) ali 

colocados. Leva também um container vazio que estava no su

permercado (3); 

D: No supermercado (5), o funcion~rio da se~~o subseqüente 

(2) encontra um container cheio d~ matéria prima que n~ces-

sita, juntamente com úm outro cart~o de produ~=o. Neste mo-

menta, ele repete as operaibes descritas em A, B, Bl e B2; 

E : Após fabricar as pe~as necessárias, o funcionário da 

seç~o subseqüente (2) leva ao supermercado (3) um container 

cheio de peças, juntamente com seu respectivo cart~o de pro-

duç~o (KP). Retorna ao quadro de kanbans (4) e repete as 

operaçeles C e O. 
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No caso do kanban de 1 ca~t~o~ suprime-se o cart~o de 

reqLii si ~~o. A identifica~~o da pe~a costuma ser feita no 

próprio container. Como podemos ver no fluxograma 2, o es-

quema de funcionamento é basicamente o mesmo. 

Observamos que o sistema de 1 cart~o está sendo mais 

utilizado. 
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A: um funcionaria da se~~o precedente (1) vai até o super-

mercado (3) com um container vazio; 

B: no super~ercado (3), o funcionaria deixa o container va-

zio. Encontra um container cheio com as pe~as que precisa. 

Neste container existe um cart~o kanban de produ~~o (KP); 
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Bl: O funcionário retira o cart~o de produ~~o (KP), que es

tava no container cheio, e o coloca no quadro de kanbans 

( 4) ; 

B2: Em seguida, leva o container cheio para a se~~o prece

dente. 

C : Um funcion~rio da se~~o subseqüente (2) vai ate o quadro 

de kanbans (4) e retira um dos cartbes de produ~~o (KP) ali 

colocados. Leva também um container vazio que estava no su

permercado (3); 

D : No supermercado (5), o funcionário da se~~o subseqüente 

(2} encontra um container cheio da matéria prima que neces

sita, juntamente com um outro cart~o de produ~~o relativo a 

elas. Neste momento, ele repete as operaib~s descritas em 

A, B, Bl e B2; 

E : Após fabricar as peias necessárias, o funcionário da 

seç~o subseqüente (2) leva ao supe~mercado (3) um container 

cheio de peças, juntamente com seu respectivo cart~o de pro-

duçâ:o ( KP) • Retorna ao quadro de kanbans (4) e repete as 

operaibes C e D. 

4.4 Tipos de Kanban 

Alem dos tipos de kanban descritos anteriormente, Mon

dene~ identifica outros tipos complementares; alguns fun-

82 Monden, Y. Sistema Toyota de Produçâ:o. 
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cionando como sistema de 1 cartao, outros como sistema de 2 

cartOes. S~o eles: 

1. Kanban Expresso: é um tipo de kanban de produ~~o que 

só é emitido em situa~~es extraordinàrias, quando se quer 

provocar um 'by pass nos demais. E um cart~o que tem prio-

ridade sobre os demais kanbans de produç~o e costuma ser 

usado para ajustar alguma desincronicidade do sistema. No 

momento em que a situa~~o volta ao 'normal', deve ser supri

mido. 

2. Kanban de Ordem de Serviço: em todo processo de fa

bricaç~o acabam existindo situa~~es onde é necessàrio produ

zir peças 'especiais', que n~o costumam ser fabricadas sem-

pre, produzidas sob-encomenda. 

tipo de kanban. 

E para isto que serve este 

3. Kanban Integrado: quando mais de 2 processos sao 

muito integrados entre si, n~o hà necessidade de se criar um 

kanban de produç~o para cada processo. Nestes casos, pode-

se usar um único cart~o para se conduzir as pe~as por va-1os 

processos de fabrica~~o. Todavia, é fundamental que estes 

estejam fisicamente próximos um do outro e que as pe~as se

jam do •mplo conhecimento dos oper~rios envolvidos, do con

trário poder~o ocorrer confusbes. 
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4. Kanban Comum: é úm tipo particular de kanban inte-

grado que circula apenas entre duas estaçbes. Reúne as 

funçbes de kanban de requisiç~o e de kanban de produç~o num 

único kanban, sem que os containers sejam identificados. 

5. Carreta ou Carrinho Kanban: é um tipo particular de 

kanban comum onde o próprio recipiente funciona como kanban. 

E mais comumente usado para peças grandes. Quando a se;~o 

subseqüente precisa das peças, leva o carrinho kanban vazio 

para a seç~o precedente e pega um outro carrinho kanban com 

as peças que foram produzidas. O simples fato de existir um 

carrinho vazio na seç~o precedente, já constitui indicador 

da necessidade de reposiç~o. 

6. Etiquetas: algumas vezes, para agilizar o processo 

de montagem e submontagem, é conveniente que algumas pe;as 

sejam reunidas num kit e encaminhadas em conjunto. Nestes 

casos, pode-se reuni-las num recipiente qualquer {caixa, 

saco plástico .. ) acompanhado de uma etiqueta onde constariam 

as especif~ca~~es das pe;as que devem ser reunidas. 

7. Sistema de trabalho completo: quando processos auto-

máticos est~o interligados entre si, podem ser construidos 

alguns dispositivos que desligam máquinas do processo prece

dente assim que um certo volume de peças estiver produzido e 

aguardando seu uso no processo subseqüente. 
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8. Kanban Externo ou Kanban de Fornecedor: e 0 uso, 

tanto do sistema de 1 cart~o quanto do sistema de 2 cart~es, 

com os fornecedores externos à empresa. 

Destacamos que o que é relevante no uso do Kanban, é a 

disposiç~o de aplicar os principias de funcionamento, fa-

zendo as adaptaç~es que forem necessárias. O Kanban é um 

sistema que se ajusta por um processo de tentativa e erro. 

BIBLIOTt C1~ ·~(ARL Ao BOEDECKER 
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Kanban - pesquisa de campo 

5.1 - Metodologia da pesquisa 

Para realizar nosso levantamento de dados, optamos por 

enviar questiondrios, quase totalmente fechados, para 60 em-

presas. ~ste número foi estabelecido pois pretendiamos tra-

balhar com uma amostra de 30 empresas e admitimos que 50% 

dos questionários retornariam. 

Embora este indice possa parecer alto, a forma como as 

empresas foram contatadas, e que será descrita em seguida, 

pareceu-nos ser suficiente para garantir o retorno esperado. 

Enviamos 60 questionários e recebemos 31 respostas, das 

quais 30 incluiam o questionário preenchido. A trigésima 

primeira era uma carta justificando o fato de n~o ter res

pondido o questionário, mas manifestando interesse em conhe

cer os resultados da pesquisa. 

Dos 30 questiondrios devolvidos, pudemos aproveitar 

apenas 29 deles já que 1 declarava que o Kanban n~o havia 

entrado em funcionamento ainda. Os questionários devolvidos 

foram numerados de 1 a 29, de maneira a manter em sigilo a 

identidade das empresas, conforme combinado. 
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Para estruturar o "questionaria final", que seria en-

viado às empresas, partimos de um conjunto de 162 questôes, 

a que demos o nome de "qLtestionério piloto". 

Com este "questionário piloto" realizamos 3 entrevistas 

em 3 empresas distintas: 

- uma pequena empresa de máquinas e equipamentos, 

com pequeno volume de produ;~o 

- uma empresa de porte médio que produz 

componentes eletrOnicos, em grande volume 

- uma grande empresa que produz produtos para 

escrita, desenho, etc •. , em grande volume 

As 3 empresas em que o "questionário piloto" foi apli

cado usavam o Kanban de maneiras muito distintas, como pode

mos constatar no item 5.2. 

A partir da análise das entrevistas realizadas, estru

turamos um "questionário final" mais simples e objetivo 

(anexo 1), com apenas 31 questbes. Um questionàrio que po-

deria ser respondido por urna única pessoa ou, na pior das 

hipóteses, com pouco auxilio, fator percebido como impor

tante para se aumentar a possibilidade de retorno das infor-

maç:eles. 

escolha. 

O questionário foi organizado na forma de múltipla 
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5.1.1 - Determinaç~o das empresas para quem mandariamos os 

questionários 

Como pretendiamos consultar apenas as empresas que es-

tavam usando o Kanban, nosso primeiro passo foi o estabele-

cimento de uma "amostra mais provável" ou seja, uma relac;:â:o 

de empresas, estabelecidas no Estado de Sâ:o Paulo, onde jul

gávamos que a probabilidade de estar utilizando o sistema 

Kanban fosse maior. 

tes: 

Para compormos a amostra recorremos ás seguintes fon-

a. Livro dos Sócios da cgmara de Comércio e Indústria 

Japonesa do Brasil 1989/1990 

b. Empresas citadas nas monografias vencedoras do 

concurso " A Contribuiç~o Japonesa no Desenvolvimento 

EconOmico do Brasil Camara de Comércio e Indústria 

Japonesa do Brasil; 1989: 

Shimomishi, Pedro Y.; Inser~â:o do Capital Humano 

e Fisico Japonês na Economia Brasileira; 

- Carvalho, Jo~o de; Banzai; e 

Suguinoshita, Plinio Y.; A Contribuic;:~o Japonesa 

no Desenvolvimento EconOmico do Brasil; 

c. Empresas relacionadas, em folder, como partic:oantes 

de visitas organizadas pelo Instituto de Movimen~aç~o e 
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Armazenagem de Materiais - IMAM, denominadas " Missao 

Industrial ao Jap~o e Coréia - 1991 " 

d. Empresas constantes da relaç:~o " Empresas onde o 

IMAM já prestou serviços, treinamentos I assessoria", 

também relacionadas em folder do referido Instituto 

e. Empresas citadas em artigos de Jornais e Revistas 

diversas 

f. Indica~~es de empresas que estariam ou poderiam 

estar usando Kanban~ obtidas verbalmente junto ao 

CIESP - S~o Paulo, CIESP - S~o Carlos, executivos, 

professores, etc. 

g. Anuário das Empresas do Estado de S~o Paulo - 1987 

Com este trabalho inicial, obtivemos uma relaç~o de 266 

empresas. Realizamos um corte na relaç:~o obtida, com o obje

tivo de eliminar as empresas cujo sistema produtivo tosse 

identificado como 'continuo puro·, visto que o Kanban n~o é 

aplicàvel nesta situa~~o. Com esta medida, a relaç~o foi 

reduzida para 204 empresas. 

As empresas, que foram agrupadas em 4 "regibes": 

- Regi~o de S~o Carlos 

- Regi~o de Campinas 
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- Regiao de S~o Paulo - Capital 

Regi~o de S~o José dos Campos 

5.1.2 - O contato com as empresas 

Nosso interesse de se enviar questionários às empresas 

que estivessem usando o Kanban, fez com que telefonassemos 

para todas as empresas das regiees de S~o Paulo-Capital e 

S~o Carlos, bem como para algumas empresas da regi~o de Cam

pinas; totalizando um contato telef~nico com 160, das 204 

empresas inicialmente selecionadas. 

tas regiees por razees de custo. 

Nos restringimos a es-

Algumas das empresas contatadas possuiam apenas 

escritórios de representa~~o no Estado e, por isto, foram 

retiradas da amostra, embora estivessem usando o Kanban em 

suas matrizes. 

Também existiram alguns problemas de mudan~a de n~mero 

telef~nico e de recusa em conversar sobre o assunto. 

Nos telefonemas dados, procurávamos saber, basicamente, 

se a empresa estava usando o Kanban. Caso a resposta fosse 

afirmativa~ verificávamos a possibilidade de que fosse res

pondido um questionário, que lhes seria enviado pelo cor-

reio. Este procedimento foi interrompido após 60 delas te~ 

rem admitido estar usando o Kanban e se mostrarem dispostas 

a responder o questionário. 
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As empresas com as quais mantivemos contato teleionico, 

bem como as que declararam estar usando o Kanban, est~o re

lacionadas no anexo 2. 

A maioria dos contatos telefOnicos foi feito com geren-

tes de produ~~o/industrial e gerentes de materiais. 

conversamos com alguns diretores industriais e che

fes/supervisores. 

5.2 Andlise das entrevistas 

Também 

As 3 entrevistas realizadas foram gravadas em fita cas-

sete e, posteriormente, transcritas. Os principais trechos 

de cada uma delas s~o apresentados no anexo 3. 

Embora tenhamos feito uma transcri~~o literal das fi

tas, percebemos que, por se tratar de conversa, muitas vezes 

o diálogo tornou-se demasiadamente entrecortado e confuso 

para ser entendido através de leitura. Por isto, apresenta-

mos apenas os pontos que julgamos mais interessantes sem, 

todavia, comprometer o conteudo da entrevista. Também cor-

rigimos erros de concordancia e sintaxe com obJetivo de me

lhorar a compreens~o do texto. 

Esperávamos que as entrevistas nos auxiliassem a cons-

truir um questionário mais adequado aos objetivos da pes-

quisa; um questionaria que pudesse ser respondido com iaci-

lidade e que n~o exigisse muito tempo para ser preenchido. 

Neste sentido, as entrevistas foram extremamente uteis. 

Entretanto sua utilidade transcendeu, em muito, este as-
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pecto, constituindo-se em importante material de reilex~o 

sobre como as empresas, em funç~o de suas realidades especi

flcas, vem promovendo adaptaç~es no Kanban. 

As empresas entrevistadas s~o de setores distintos, 

possuem sistemas produtivos distintos, fabricam produtos 

completamente diferentes, como também é muito diferente o 

porte de cada uma delas; de maneira que ficou bastante difi-

cil fazermos comparaç~es entre elas. Por isto, cada uma foi 

analisada dentro de sua particularidade. 

A empresa de nro.lO foi visitada uma vez; a de nro.11 

duas vezes e a de nro.6, tr~s vezes. 

5.2.1 Análise da entrevista feita na empresa nro.6 

A empresa 

A empresa nro. 6 é pequena; possui apenas 192 funcionà

rios, dos quais 7 engenheiros. 

·Fabrica màquinas e equipamentos pneumáticos de grande 

porte e é subsidiária de uma grande empresa multinacional. 

Sua contribui~~o ao faturamento do grupo a que pertence é 

muito pequena. 

A fábrica é bastante limpa, bem organizada e os esto

ques intermediários (colocados ao lado das máquinas ou nos 

supermercados) n~o parecem grandes. 

O "mix" de produtos acabados que a empresa oferece é 

bastante amplo, já que cada produto pode ser resultado da 

com~inaç~o de um conjunto de componentes básicos intercam-

bJ.éveís. 
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Esta empresa possui um sistema produtivo do tipo semi

repetitivo, onde predomina o padr~o de fluxo 'job-shop'. 

Seu volume de produç~o também é pequeno, girando em 

torno de 20 unidades/mês. 

em layout 'tipo' celular. 

A montagem final está organizada 

Já as áreas de fabrica~~o de pe-

ças possuem layout funcional. 

O entrevistado, Gl, autoridade máxima da área indus

trial desta subsidiária, mostrou-se altamente motivado em 

fazer com que o sistema Kanban funcione na empresa. Sua in-

ten~~o, como declarado na entrevista, era "passar por todas 

essas etapas do JIT" e n~o ficar apenas no Kanban. 

Notamos que o grande investimento pessoal de Gl sustenta o 

processo de 'tentativa e erro em que est~o trabalhando, e 

que pode ser observado com a leitura da entrevista. 

A implantaç:~o 

O processo de implantaç~o do Kanban ainda está em curso 

e só n~o pode ser acelerado devido a mudanças estratégicas 

que est~o para ocorrer no grupo ( de origem sueca ), e que 

n~o foram detalhadas. 

Gl tomou conhecimento do Kanban através da literatura e 

sua experiência mais aprofundada foram cursos realizados no 

IMAM. E sua convic~~o que o Kanban ''é aplicável em todas as 

empresas". 

No momento da entrevista, uma pequena parte da pro

duç~o (cerca de 15%) estava funcionando de uma maneira que 

poder-iamos cr-.amar de ''kanban de 1 car-t~o" ou " 2 gavetas de 
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produç;;;o". No questionário, devolvido 8 meses depois, foi 

declarado que o Kanban já controlava 80/. da produ~~o; toda

via este valor era "estimado". 

Além de GI, apenas as gerências médias fizeram cursos 

rápidos no IMAM sobré técnicas japonesas, em particular o 

Kanban. Foi a média gerência que 'irradiou· os conceitos 

aprendidos para os outros setores da fábrica, o que reduziu 

em muito os custos de implantaç;;;o. 

Todavia foi a mesma média gerência quem mais criou re-

sist@ncias à implanta~~o do Kanban. O motivo de tais resis-

tências, ainda segundo GI, advém do fato das gerências mé

dias perceberem que o sistema proposto tirava-lhes parte do 

poder de decis~o. Ressalte-se, neste caso, a import~ncia da 

implantar;:;;;o do sistema ser "bancada" por alguém que possua 

poder de decis~o. 

No inicio foram realizadas diversas palestras para to

dos os funcionários da empresa, onde se procurava misturar 

pessoas de diferentes setores. O objetivo de tal mistura 

era o de criar um sentimento de semelhan~a entre pessoas da 

administrar;:~o, da produ~~o e da engenharia; numa clara ten-

tativa de superar a divis~o entre trabalho intelectual e 

trabalho manual, herdada do taylorismo. 

Um dos exemplos que o Gl costumava usar nestes cursos 

(note-se que ele mesmo ministrava boa parte destes) era o do 

café. GI costumava perguntar a alguém da engenharia a que 

horas tomava café e, invariavelmer,te, a resposta era " na. 

hora em que tenho vontade " Ent~o GI perguntava como ele 
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fazia: "vou ate o café e tomo •. ". Assim ocorria porque o 

departamento de engenharia tinha uma ou duas garrafas térmi

cas a sua disposiç~o. 

GI perguntava a um operário da produ~~o se o mesmo 

ocorria com ele? E, como ele mesmo sabia, a resposta era 

"n~o", pois os operários tinham alguns minutos de manh~ e 

outros tantos à tarde, para tomar café. 

Com este exemplo GI, procurava mostrar um certo 

"privilégio" dos funcionários da engenharia e a necessidade 

de que ele fosse suprimido. Todavia, a maneira de suprimi-

lo n~o era retirar o café da engenharia mas colocá-lo a dis

posi~~o dos operários. 

O café, antes um simbolo que diferenciava, vai se tor

nando um simbolo que confunde posii~es no interior da orga-

nizaç~o, aproximando as pessoas. E muito importante notar-

mos que esta aproxima~~o objetivava o desenvolvimento de uma 

atitude mais cooperativa entre os diversos setores da em

presa, especialmente entre os trabalhadores e a gerência. 

Através de um critério que considerou os custos de um 

eventual fracasso, foi decidido que o Kanban come~aria a ser 

implantado entre a montagem final e a seçâo de niples, for

mada por uma máquina e um operador. 

As peças que fariam parte desta implantaiâo piloto eram 

muito simples, constituindo-se basicamente de um tubo cor-

tado, com rosca em uma ou nas duas extremidades. Eram vá-

·rias peças, todas com o mesmo processo de produiâo • 

...... 

.· . . 
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Decidiu-se que as peças seriam colocadas em caixas 

plásticas e que sua identifica~~o seria feita através de nú-

meros colocados na prOpria caixa. Cada pe~a teria 2 caixas: 

uma ficaria na montagem final e outra na se~~o de niples. 

Toda vez que a montagem final precisasse das pe~as deveria 

pegá-las nas caixas colocadas nas prateleiras existentes na 

prOpria se~~o. Caso as pe~as tivessem acabado~ o operário 

da montagem deveria ir até a se~~o onde as pe~as eram fabri

cadas, deixar a caixa vazia e levar uma outra cheia. 

A existência de uma caixa vazia na prateleira era o si

nal para o operário da se~~o de que ele deveria providenciar 

a fabricaç~o de mais um lote de peças. N~o existiam quadros 

para indicar as prioridades, isto era feito a critério do 

súpervisor da área ou do próprio operário. 

Estes procedimentos s~o muito semelhantes aos adotados 

no sistema de controle de estoques chamado "duas gavetas", 

embora este termo jamais tenha sido usado por GI. 

O Kanban entrou em funcionamento no final de 1990 e os 

resultados parecem empolgar GI. 

E importante ressaltarmos que as pe~as est~o sendo fa

bricadas a partir do reaproveitamento de outras semelhantes, 

que estavam em estoque e que jamais foram usadas. Sua fa-

bricaç~o havia sido solicitada a partir do "cálculo das ne

cessidades" obtido de um software tipo MRP usado pela em

presa, e que estava calcado em listagens desatualizadas; 

mostrando a necessidade de um grande controle sobre as lis

tagens de materiais para que n~o se produzam estoques desne-
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cessarias, quando se usa o MRP. GI ressaltou este ponto 

como bastante favorável ao Kanban, quando comparou os dois 

sistemas. 

GI ampliou o uso do Kanban entre a caldeiraria e a usi

nagem. Ainda segundo ele, continuaram a existir resistên

cias, por parte da média gerência, para que esta expans~o 

n~o se realizasse, mas sua convic~~o em avan~ar na 

·experimenta~~o· foi mais forte. 

Para esta amplia~~o do uso do Kanban, o processo foi um 

pouco mais ousado, já que avan~ou no sentido da estruturaç~o 

de um 'célula de manufatura', que foi feita levando-se um 

equipamento (uma furadeira tipo radial) para a caldeiraria. 

Ficou claro que n~o houve estudos para se tomar tal de-

cis~o. A sugest~o foi dos próprios operários e estava emba-

sada no conhecimento empirico que tinham do processo de fa

brica~~o. 

O resultado parece ter sido imediato e um dos pontos 

positivos levantadoi foi a reduç~o dos tempos de transporte, 

pois, como declara GI, "antes havia necessidade de se cami

nhar, mais de uma vez, entre a caldeirar~a e a usinagem para 

que a peça ficasse pronta; agora a maioria delas jà sai 

pronta da caldeiraria". 

GI mostrou-se bastante empolgado com os resultados, 

chegando a dizer que a furadeira radial, que no passado es

tava sempre abarrotada de peças para furar, agora, na 

caldeiraria, estava até com ociosidade, voltando a furar 

pe~as para outras se~~es. N~o ficou claro se antes havia 
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uma furadeira radial que trabalhava exclusivamente para a 

caldeiraria; entretanto, concluímos que o problema que 

existia na seç~o de furadeira radial era de sequenciamento 

de ordens e n~o de excesso de demanda pois do contr~rio, a 

outra furadeira radial, que tinha ficado na usinagem, teria 

se transformado num grande gargalo. 

- A forma como o Kanban é usado 

O funcionamento básico do Kanban instalado nesta 

empresa é descrito abaixo: 

- existem prateleiras colocadas nas seç~es que 

usam o Kanban 

nestas prateleiras existem caixas numeradas 

cada caixa relaciona-se a uma única peça 

afixada na prateleira e protegida por um 

plástico, existe uma listagem de computador onde 

est~o relacionados: 

a) o número de cada caixa 

b) a descriç~o do produto que deve ficar nela 

c) a quantidade que deve ser fabricada de cada vez 

- n~o existem cart~es nem tampouco quadros 

O esquema de trabalho obedece a simplicidade do Kanban. 

Quando, por exemplo, um torneiro mecanico acaba de usinar um 

certo lote, colocando-o no local correto na prateleira, ve

rifica, nesta mesma prateleira, quais caixas est~o vazias. 

Escolhe, a seu critério ou através de consulta ao chefe da 
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usinagem, uma delas e identifica o COdigo do produto na lis

tagem afixada. 

A seguir seleciona, numa bandeja colocada na mesma pra

teleira, um conjunto de desenhos e processos de fabricaç~o 

daquele item e dirige-se à prateleira de matéria prima (em 

tudo semelhante à anteriormente descrita). Nesta prateleira 

o operário retira a matéria prima da caixa correspondente, 

que possui o mesmo número, e retorna à esta~~o de trabalho 

para confeccionar as peças. 

O problema que poderia ser ocasionado pelo fato de n~o 

haver um quadro que indique ao operário qual deve ser a 

prioridade a ser seguida na escolha da próxima pe~a fabri

cada, parece n~o existir.em fun~~o da empresa trabalhar com 

uma certa ociosidade. Caso esta ociosidade seja reduzida, 

ent~o a liberdàde de escolha de 'qual pe~a fazer' poderá di-

ficultar o balanceamento do fluxo de produç~o. Entretanto, 

atualmente, nenhum problema foi identificado em rela~~o a 

isto. 

- Comentários 

Consideramos as soluçbes adotadas pela empresa bastante 

originais, sendo um bom exemplo de como o 'espirito' do 

Kanban se mantém, embora sofrendo adaptaibes. 

Tive oportunidade de conversar com várias pessoas da 

fábrica, entre elas o chefe da usinagem, que tinha apenas o 

curso técnico. Perguntei-lhe qual tinha sido o maior bene-

ficio que a implantaç•a do Kanban havia trazido e ele me 
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respondeu: "agora eu n~o preciso mais ficar dizendo para 

cada um o que fazer". Em outras palavras, o problema do se-

quenciamento das ordens, com vistas a obten~~o de um maior 

balanceamento do fluxo, ficou muito mais fécil de ser equa

cionado. 

E importante percebermos que esta é realmente uma das 

grandes vantagens do Kanban jé que o sequenciamento de or

dens passa a ser feito em fun~~o do consumo dos itens fi

nais, fazendo com que a capacidade de produ~~o seja utili

zada de maneira mais inteligente, diminuindo o desperdicio 

na utiliza~~o das máquinas, etc .. 

Para que o sequenciamento seja feito com seguran~a, e 

fundamental que o perfil da demanda n~o varie demasiadamente 

pois, do contrário, n~o se poderá saber o que será consumido 

em breve (caixa vazia), e providenciar sua reposi~~o. 

Outra iniciativa que nos pareceu bastante interessante 

nesta empresa foi um tipo de 'CCQ' por eles desenvolvido e 

que se constituia de um local na fábrica, aberto e à vista 

de todos, um tipo de 'sala de estar', onde eram colocadas as 

pe~as defeituosas e se podia discutir e encaminhar os pro

blemas relativos a qualidade, bem como "tomar um café quando 

se tinha. vontade". 

A este local deram o nome de Ponto de Análise e seu 

funcionamento era o seguinte: a principio, toda quarta 

feira, estava convocada uma reuni~o para discutir os proble

mas das pe~as ali colocadas mas, se existissem 10 pe~as 

neste local, seria convocada, automaticamente, uma reuni~o, 
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cujos participantes eram previamente conhecidos. GI decla-

rou que havia um grande receio de que as pessoas fossem 

obrigadas a se reunir 3, 4 vezes por dia pois lO.pe~as pode

riam "encher num instante". 

GI contou que as pe~as iam aparecendo, mas muito pouco. 

Após algumas semanas, numa ter~a feira, haviam poucas pe~as 

lê. Ent~o ele ligou para o gerente da fábrica e disse que 

todos reclamavam de um monte de coisas mas que quando ele ia 

ao Ponto de Analise os problemas - pe~as defeituosas - n~o 

apareciam. Segundo ele, sua inten~~o era a de verificar se 

o Ponto estava sendo realmente usado. 

GI observou que, de um dia para o outro, a~areceu uma 

quantidade enorme de peças naquele local, entretanto eram 

pe~as que n~o deveriam estar ali pois o Ponto de Análise es

tava restrito as pe~as que passaram pelo esquema normal de 

controle de qualidade e que, mesmo assim, apresentaram de-

feitos n~o resolvidos. Os problemas jà identificados pelo 

controle de qualidade n~o precisam ser rediscutidos, a menos 

que as solu~~es encontradas n~o estivessem se mostrando efi-

cazes. Segundo GI, a intenç~o era discutir os problemas 

corriqueiros, que acontecem no dia a dia. A partir de 

ent~o, o Ponto de Análise vem funcionando muito bem. 

Sem dúvida, parece-hos ~ma i~éia bastante original que 

estimula o contato entre as pessoas e a disposiç~o para re

solver problemas de diversas naturezas, n~o apenas aqueles 

exclusivamente técnicos. 
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5 .. 2 .. 2 AnAlise da entrevista feitana empresa nro.ll 

A empresa 

A empresa nro.ll produz componentes eletrOnicos e ele-

tromecanicos, sendo fornecedora exclusiva de muitos itens 

consumidos por empresas como a IBM e Bosh. 

Possui 450 funcion~rios, apenas 4 engenheiros, e o ca-

pital majoritário é nacional. 

classificado como repetitivo. 

O sistema produtivo pode ser 

O entrevistado, A., é gerente de PCP e Compras da em-

presa. Pudemos apurar que as geréncias mais fortes s~o a 

Geréncia de Fabrica~~o e Ferramentaria e a Geréncia de PCP e 

Compras. Destacamos que o cargo de gerente possui status de 

diretor, já que acima dele está apenas o Diretor Superinten

dente. 

Quando andamos pela empresa, temos uma boa impress~o 

pois a fábrica é limpa e bem organizada. Os estoques inter-

mediários parecem altos e isto é decorréncia da forma como o 

Kanban é usado. 

Existem dois tipos predominantés de layout~ a montagem 

possui layout linear (várias linhas) e as áreas de fabri-

ca~~o de pe~as possuem layout funcional. N~o observamos ne-

nhuma célula de manufatura e tampouco inte~esse neste sen-

tido. A ferramentaria é grande e muito bem organizada, des-

tacando-se em relaç~o as demais empresas visitadas. 

O padrao de fluxo é 'flow-shop·, na montagem final, e 

'job-shop' nas ~reas de apoio. 
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A implanta)~o 

O Kanban come~ou na empresa por- decis~o do diretor su

perintendente, em 1985. No ano seguinte os ger-entes recebe

ram treinamento, ministrado pelo IMAM; estendido a todos os 

funcionários da empresa. 

O sistema inicial era do tipo dois car-t~es, mas foi 

trocado para um "sistema de cart~o fixo no quadro", que pu

demos per-ceber ser o Kanban de 1 car-t~o. 

O entrevistado declarou que o Kanban começou a ser im

plantado pela se~~o mais problemática - as injetoras - e que 

o problema mais comum era a falta de pe~as~ Esta falta de 

pe~as decorria de um fluxo de produ~~o desbalanceado. A. 

afirmou que muitas vezes eram feitas peças sem necessidade. 

Este critério nos mostra uma mostra uma grande dispo

siç~o de enfrentar- os problemas e exige apoio por parte da 

direç'a.o. 

Podemos compará-lo com o critério usado pela empresa 

nro.6, onde a implantaç~o se iniciou por itens pouco impor

tantes, tendo-se usado - como matéria prima - produtos que 

haviam sido fabricados em decorréncia de erros na lista de 

materiais. 

Outro aspecto interessante, que está associado ao apoio 

dado pela direç~o e a uma estrutura hierárquica bastante en

xuta, é o fato de que n~o foram registradas resistências 

significativas ao uso do Kanban. 

118 



Pelo questionário, podemos observar que, no inicio da 

implantaç~o, cerca de 25% da produç~o eram controlados pelo 

Kanban e que hoje toda a fábrica usa o sistema. 

- A forma como o Kanban é usado 

Segundo A., o sistema da empresa é um "sistema misto", 

onde o Kanban é usado para controlar apenas os componentes 

fabricados. N~o existem estoques de produtos acabados e as 

matérias primas s~o controladas dentro dos parametros tradi-

cionais de controle de estoques, principalmente as matérias 

primas estratégicas para a empresa, como cobre, baquelite, 

etc .. A. tem bastante consci~ncia de seu poder de nego-

ciaç~o com fornecedores poderosos e n~o quer correr riscos. 

A primeira vista, parece-nos que o Kanban usado na em-

presa é semelhante ao descrito na literatura, com supermer-

cados preenchidos com containers e quadros onde os cartôes 

s~o colocados; entretanto, uma análise mais cuidadosa nos 

mostra diferenças importantes. 

Em primeiro lugar o número de containers de cada pro-

duto fabricado é fixado em -r 
,J ' 

1 para cada 10 dias. Apesar 

de A. ter dito que existem lotes que gi~êm 7 vezes, estes 

devem ser minoria, pois os lotes mensais s~o super-dimensio-

nados, como apuramos em conversas com estagiários e com o 

pessoal da fábrica. Esta informa~~o se confirma através da 

análise visual pois os containers s~o realmente grandes e, 

nas duas vezes que visitamos a ~mpresa, a maioria estava 

bastante cheia. 
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Existe um problema de transferencia de lotes para a 

montagem que seria resolvido se os contêineres fossem redu

zidos de tamanho, mas que teve outro tipo de soluç~o, con

forme descrevemos a seguir: 

quando a montagem precisava de uma determinada peça, 

ia até o supermercado e retirava um container com as pe~as 

o cart~o de Kanban era, ent~o, colocado no quadro, na 

faixa verde, e esperava o momento de ser fabricado 

- do lado da montagem, entretanto, o lote necessêrio 

era, quase sempre, muito inferior àquele presente no contai

ner, ou seja, parte do estoque de componentes era transfe

rido dos supermercados para a montagem final, ficando ali 

até ser totalmente consumido. Isto ocorria porque os lotes 

estavam dimensionados para 10 dias de consumo e a montagem 

precisava de material para, por exemplo, algumas horas ape

nas naquele dia especifico. 

- esta situa~~o foi resolvida de uma maneira oue, em-

bora engenhosa~ se distancia do Kanban. Ao invés de inves-

tir em programas que reduzissem o tempo da troca de ferra

mental, fazendo lotes menores para serem colocados ~m con

tainers que girariam mais vezes, a soluç~o encontrada foi 

criar um tipo de "Kardex", junto aos supermercados, e colo

car um encarregado para controla-lo. 

desta maneira, toda vez que o pessoal da montagem 

precisa de uma certa quantidade do produto "X", vai ate esta 

se~~o e solicita a quantidade ao encarregado, que vai ao su-
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permercado e faz uma contagem das peças, colocando-as dentro 

de sacos plásticos e remetendo-as à montagem 

- ao fazer isto, o encarregado retira o cart~o do res-

pectivo container, mas n~o o coloca no quadro. Segura-o até 

que a montagem tenha consumido todo conteúdo do con~ainer. 

Só ent~o o cart~o é colocado no quadro, na posi~~o verde. 

- agindo assim, evita-se que a fabricaç~o comece a fa

zer mais peças sem que o conteúdo total do anteriormente fa

bricado e requisitado, tenha sido consumido. 

- Este mesmo resultado poderia ser obtido se fossem re

duzidos os tamanhos dos containers, mesmo que os lotes de 

fabricaç~o continuassem para 10 dias, mas a ger~ncia recusa

se a fazer estas mudanças. 

Procuramos identificar as raz~es de tal postura e veri

ficamos que a gerência do setor de fabricaç•o, que também 

controla a ferramentaria, é altamente refratária à mudanças. 

Sua posiç~o é forte no interior da órganizaç•o, principal

mente devido ~ sua alta capacidade técnica. 

Por outro.lado, o gerente responsável pelo PCP, parece 

ter optado por uma estratégia de n~o avançar no sentido de 

descentral1zar os controles de produç~o. Preferiu seguir na 

direç~o de informatizar o piso da fábrica para "saber, a 

qualquer momento, quantos lotes tenho na fábrica'', conforme 

suas proprias palavras. Com isto, o controle sobre o sis-

tema produtivo certamente ficará mais centralizado nesta ge

rência. 
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A. procura uma maior compatibilidade entre o Kanban e o 

MRP como caminho de realizar sua estrategia. Nos foi dito, 

inclusive, que a empresa adquirirá um software para fazer 

tal compatibiliza~~o. 

Outro indicador do controle centralizado que A. pre

tende continuar mantendo sobre a fabrica~~o é o fato de o 

PCP 'explodir' as listagens dos produtos finais, constante 

da carteira, e enviar as listas do 'cálculo das necessida-

des' dos componentes para as se~bes acompanharem. Segundo 

ele, esta é uma forma dos encarregados saberem se os 3 lotes 

ser~o suficientes ou n~o, em outras palavras, de os encarre

gados anteciparem as prioridades indicadas pelo quadro de 

cart~es Kanban. 

Estas modificaçôes que o Kanban vem sofrendo faz com 

que ele se distancie do que é descrito na literatura. Por 

outro lado, nos dé um bom exemplo de como o sistema vai so

frendo adapta~ôes segundo a realidade particular de cada em-

presa. 

O grande número de itens distintos que a empresa fa

brica pode se constituir em fator complicador do uso do 

Kanban em sua forma mais pura'. 

Comentários 

O gerente do PCP está convencido de que o uso do Kanban 

trouxe melhorias para a empresa, mas considera dificil quan-

ti ficá-las. Cita como exemplo a reduç~o dos estoques de 

componentes para apenas um m~s e a reduç~o do estoque de 
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produto acabado para zero. No questionário devolvido 1 ano 

apOs esta entrevista, A. declarou que a redu~~o do estoque 

de matéria prima foi de 35% e de produto em processo de 67%. 

Destacamos, também, que a empresa vem fazendo um es

forço de melhoria da qualidade de seus produtos, sendo uma 

das empresas de regi~o de S~o Carlos que está desenvolvendo 

um sistema de qualidade, visando uma futura certificaç~o 

junto a uma entidade credenciada pela ISO <International 

Standard Organisation). Este esforço decorre, de um lado, 

da press~o de alguns de seus clientes e, de outro, de uma 

estratégia de exportaç~o. 

Por conta disto, os grupos de CCQ's <2 grupos) ante

riormente existentes foram reabsorvidos dentro de uma estru

tura mais organizada e com objetivos melhor definidos. 

5.2.3 Análise da entrevista feita na empresa nro.lO 

A empresa 

A empresa nro.10 é a maior empresa do pais no setor que 

opera. Seu mix de produtos é bastante amplo, indo de mate-

riais para escrita a cosméticos. 

Possui 3 unidades industriais no Estado de S~o Paulo e 

1 unidade em Minas Gerais. 

1800 das quais n~ p~oduç~o. 

Emprega cerca de 2700 pessoas, 

E uma empresa bastante verticalizada, que produz as em-

balagens, as tintas, parte da matéria prima, etc •• usadas 

em seus próprios produtos, além de grande parte dos equipa

mentos que usa em seu processo de fabricaç~o. 
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Pertence a um grupo multinacional com uma tradiç~o de 

marca de quase 200 anos. 

O controle acion~rio das unidades brasileiras está di

vidido entre as filiais alem~ e sui~a do próprio grupo, ha

vendo também participa~~o minoritária de capitais nacionais. 

Tivemos a oportunidade de visitar a divis~o de lápis da 

empresa, onde o sistema produtivo pode ser classificado como 

produç~o em massa. 

Os entrevistados possuem um status de ·assessoria', na 

estrutura da empresa. N~o ocupam posi~~o de mando, mas 

acompanharam a implanta~~o do Kanban desde o inicio e nos 

pareceram bem informados acerca do funcionamento do sistema. 

Em nossa visita~ fábrica fomos acompanhados por A., 

chefe do departamento de produç~o de lápis. Seu cargo está 

posicionado no terceiro nivel na hierarquia da empresa. 

A implantac;;~o 

O Kanban foi trazido para a empresa por um gerente que 

havia sido contratado para ocupar uma posiç~o que n~o exis

tia anteriormente na estrutura da organizaç~o. 

Os maiores problemas da fabricaç~o eram o elevado nivel 

do estoque intermediário, a falta de pe~as na embalagem e os 

longos prazos de entrega. 

Pelo que pudemos apurar, este gerente possuia alto ni

vel de competéncia técnica e atitudes bastante arrojadas, as 

quais acabaram por entrar em conflito com a estrutura dire

tiva estabelecida; o qu~ culminou com sua demissao - em mea-
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dos de 1990 logo após a saida do diretor industrial ao 

qual estava ligado. 

Entretanto, a estrutura por ele montada continua fun

cionando ate hoje e os resultados s~o bastantes significati

vos~ como podemos ver no quadro abaixo: 

Ano 

1987 

1988 

1989 

Mês 

dez 

dez 

dez 

'l. Estoque 

120 

110 

38 

Obs. tomamos como base (1001.) o valor dos estoques 

em março de 1989, mês de inicio do Kanban. 

Este per~entual de reduç~o de estoque representa uma 

economia de cerca de Us$ 600.000, 00/ano. 

Além deste aspecto, devemos destacar que, no inicio, 

cerca de 10/. da produç~o da divis~o de làpis era controlada 

pelo Kanban e que, hoje, este percentual alcança.90'l., con

forme informaç~es contidas no questionário. 

As primeiras mudanças feitas foram na direç~o da intro

duç~o de células de manufatura, sendo o Kanban implantado 

cerca de 1 ano depois. 

Foram organizados cursos de 'conscientizaç~o· pelo 

IMAM. Participaram aqueles que tinham algum poder de de-

cis~o na empresa: supervisores, encarregados e o pessoal da 

engenharia de fabricaç~o, responsáveis diretos pela implan-_ 
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ta~~o. Pareceu-nos que a própria diretoria n~o estava con-

victa da necessidade de implanta~~o do Kanban, tendo também 

participado de algumas palestras. 

No questionário, que foi respondido por um chefe de de

partamento, com nivel hierárquico superior aos dois que nos 

concederam a entrevista, foi informado que as maiores resis

tências vieram da diretoria/alta ger~ncia e da média ger~n

cia. 

A estratégia de implanta~~o do Kanban tinha como as

pecto principal a necessidade de obter resultados em pouco 

tempo, o que retor~a a hipótese de que as res~stências 

oriundas dos estratos superiores eram grandes. Para se con-

seguir isto, foi escolhido um produto com baixa varia~~o da 

demanda e alto volume de produ~~o. Além disso, era um pro-

duto que participava, como componente~ de outros 2 produtos. 

A form~ como o Kanban e usado 

A empresa usa o sistema de 1 cart~o, mas existem algu

mas peculiaridades. 

Na divis~o de lápis, o processo produtivo e, até um de

terminado ponto, igual para todos os produtos; a partir do 

qual cada lote produzido adquire uma identidade própria 

(cores, estampas, caixas, etc.). Parte dos produtos per-

tence ao mix da empresa, o que faz com que o esquema de fun-

cionamento do Kanban n~o seja alterado eles. Entretanto, 

outra parte jé depende do interesse de cada cliente. 

. ' ' ~ . 
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Para equacionar este problema foram criadas duas estru

turas distintas de Kanban: uma constante, com os cart~es pa

dronizados circulando entre as seç~es; outra variàvel, onde 

os cartOes entram no processo a partir de um determinado 

ponto e s~o retirados de circula~~o assim que o lote é con

cluido. 

A parte variàvel é um tipo de "Kanban sob enco

menda", a que Monden dá o nome de "Kanban de Ordem de Ser

viço" e que a empresa chama de "Kanban de disparo". A bem 

da verdade existe alguma diferença entre estes dois concei

tos pois, para Monden, o Kanban de ordem de serviço só deve

ria ser usado em situaç~es especiais, pouco frequentes; já o 

Kanban de disparo é usado com maior frequência, pois é usado 

para aqueles tipos de lápis fabricados em pequenos volumes 

onde "n~o compensaria voe~ ter um supermercado", pois sua 

demanda é muito variàvel. 

Este tipo de Kanban representa uma porcentagem muito 

pequena em termos de volume de produç~o, embora a quantidade 

de itens diferentes seja grande. 

Entre as 3 empresas onde fizemos entrevistas, esta é a 

que possui o Kanban funcionando da forma mais próxima do es-

quema descrito na literatura. Os quadros de cartbes est~o 

espalhados por toda a fábrica, assim como os supermercados e 

as células de manufatura. 

significatl.va. 

N~o percebemos nenhuma adaptaç~o 
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Comentarias 

Na empresa nro.!O, o Kanban está praticamente res

trito a divis~o de lápis, que é a divis~o mais importante da 

empresa. Existe alguma iniciativa na divis~o de canetas, 

mas as pessoas entrevistadas n~o possuem muitas informa~Bes 

a este respeito. Apenas informaram que o dimensionamento 

dos supermercados estava com uma seguran~a muito grande. 

Na divis~o de embalagens também existe alguma inicia-

tiva, mas somente em parte das embalagens. O argumento 

usado foi o de que os tempos de preparaç~o das máquinas 

desta se~~o eram demasiado grandes e que isto inviabilizava 

a produ~~o de lotes menores. Além disso, a varia~~o no mo-

dela das embalagens também era muito grande. Em outras pa-

lavras, falta flexibilidade aos equipamentos e a demanda tem 

um perfil variávei. 

Os entrevistados argumentaram de forma entusiástica so

bre o poder de controle do fluxo de produ~~o obtido pelo 

Kanban. Para eles~ o Kanban é muito transparente e isto 

dificulta que as pessoas deixem de fazer o que deve ser 

feito. Na express~o de D. "o Kanban é o gerente". 

Também A., chefe do departamento de làpis, mostrou-se 

bastante satisfeito cbm o funcionamento do sistema. 

Pareceu-nos que implantaç~o do Kanban está consolidada 

na divis~o de lápis; entretanto, n~o podemos dizer que o 

sistema esteja sendo aprimorado através de um processo de 

melhorias continuas. Tentamos confirmar esta informaç~o 

junto aos entrevistados mas eles n~o responderam; entre-
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tanto, ~ sintomático o fato de o cont~ole da implanta~~o do 

p~ojeto, antes cent~al.izado na ge~@ncia de planejamento, te~ 

sido sup~imido e a ~esponsabilidade ~epassada, de fo~ma ge

né~ica, pa~a a p~odu~~o·. Em conve~sa com o chefe da di

vis~o de lápis, pe~guntei-lhe se estavam t~abalhando o~gani

zadafuente em p~ojetos de t~oca ~àpida e ele disse que n~o. 

Existiam apenas alguma iniciativas, em ~ela;~o a umas poucas 

máquinas, mas tudo muito insipiente. 

5.3 Caracte~iza~~o da amostra 

As 29 emp~esas analisadas neste t~abalho fo~am classi

ficadas em cinco classes, segundo o seto~ de atividades/tipo 

de p~odutos que fab~icam. Pa~a cada uma delas, levantamos 

uma ~elaç~o dos p~incipais p~odutos fab~icados. 

fo~ma;ôes s~o most~adas a segui~: 

Classe 1: 

Maquinas, Equipamentos e Materiais de Transporte 

BALDAN Implementas Agricolas: implementes 

animal 

Estas in-

de t~a~~o 

- Bicicletas CALO!: bicicletas; apa~elhos a pedal para 

ginastica; peias e acessó~ios para bicicletas 

- CHICAGO PNEUMATIC: compresso~es a parafuso 
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~ Elevadores OTIS: elevadores e escadas rolantes 

- MAXION: tratores agricolas e industriais; colhedeiras 

automotrizes; motores diesel e a álcool; implementas agrico

las e peças de reposi~~o 

- MWM Motores Diesel: motores diesel 

Classe 2: 

Materiais EletroeletrOnicos e de Comunica~aes 

- ARNO: aparelhos eletrodomésticos; equipamentos auto

elétricos e produtos especiais 

- BLACK & DECKER: aparelhos eletrodomésticos; ferramen

tas elétricas 

- CLIMAX: refrigeradores, máquinas de lavar 

- ERICSSON Telecomunicaç~es: equipamentos para teleco

municaç~es 

- MAR-GlRIUS Continental: chaves de faca blindadas, 

deslizantes, de bóia, liga-desliga e estrela-tri~ngulo; 

pressostatos; bases porta fusiveis; botôes de comando; comu

tadores 
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- MOTORADIO: auto rádios; toca fitas para autos; toca 

discos; equal~zadores; caixas acústicas; faixa do cidad~o; 

aparelhos multitester para medi~ees em manuten~~o e inspe~~o 

- PIRELLI: fios esmaltados para enrolamentos de motores 

- ROHM Indústria Elétrica: resistores; capacitares; se

micondutores 

- SEMP TOSHIBA: rádios; TV's a cores; cinescOpios; toca 

discos; caixas acústicas; receivers; conjuntos estéreos 

- SIEMENS Automotive: geradores hidroelétricos e sin

cronos; turbo-geradores; quadros de distribui~~o; transfor

madores; disjuntores; iluminai~D industrial e balan~as ele

trOnicas 

- TELEMECANIQUE: detetares de velocidade e de proximi-

dade; contadores auxiliares} blocos temporizados; relês; 

chaves de partida; comutadores e sinalizadores 

- TOSHIBA do Brasil: motores elétricos, geradores in-

dustriais; painéis e quadros de comando; reguladores automá

ticos; transformadores; disjuntores 

- WESTINGHOUSE do Brasil: subesta~bes primárias; cabi

nes para primàrias; religadores; relés; disjuntores; capaci-
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tores; medidores eletricos; transformadores; luminàrias 

fluorescentes 

- YOKOGAWA Elétrica do Brasil: medidores diversos; re

gistradores; instrumentos de precis~o 

Classe 3: 

Metalurgia/Siderurgia 

- BRASILATA: embalagens metàlicas 

- Companhia Metalúrgica PRADA: l.atas para produtos ali

mentícios; pomadas para caliados; tintas, vernizes e aero

sóis; baldes para graxas, tintas, óleos lubrificantes e pes

ticidas 

NHK Fastener do Brasil: parafusos 

- NSK do Brasil: rolamentos 

- SCORPIOS Indostria Metalúrgica: suportes~ grampos e 

presilhas estampados; pe~as em tubos de a~o e conjuntos sol

dados para a indústria automobilistica e de motocicletas 

- SKF: rolamentos, kits e peças para rolamentos; graxas 

lubrificantes 
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Classe 4: 

Automobilistica/Autope~as 

Freios VARGA: sistema de freios para veicules automo-

tivos; máquinas; fundidos; pe~as de borracha e fluidos 

- TOYOTA do Brasil: veiculas utilitários 

Classe S: 

Diversos 

- Ldpis JOHANN FABER: canetas tinteiro, esferográficas 

e hidrográficas; lapiseiras; artigos para escrever e dese-

nhar; tintas a óleo, tintas para tecidos; telas e cosméti-

cos. 

A distribuiç~o das empresas nas classes pode ser melhor 

visualizada no gráfico abaixo: 



A distribui~~o nos mostra uma acentuada predomin~ncia 

de empresas na Classe 2: Materiais EletroeletrOnicos e de 

Comunica~ôes. 

Uma hipótese para tentar explicar isto é a de que neste 

setor, via de regra, fabricam-se produtos padronizados, de 

forma repetitiva, e onde os modelos distintos possuem baixo 

grau de diferenciaç~o entr~ si. 

Também os volumes de produ~~o, em geral, s~o altos e o 

padr~o de fluxo é do tipo 'flow-shop'. Isto se confirma em 

nossa pesquisa pois a maioria das empresas desta classe 

(mais de 75/. delas) possui um layout do tipo li-

near/produ~~o seriada ou este associado ao layout celular, o 

que fa~ prevalecer o padr~o 'flow-shop·. 

Todas estas s~o caracteristicas adequadas ao uso do 

Kanban. 

Para a tabulaç~o dos dados, os questionários devolvidos 

pelas empresas foram nume~ados de .1 a 29, obedec•ndo-se uma 

ordem distinta daquela em que as empresas est~o apresentadas 

neste trabalho. Isto se deve ao compromisso assumido de n~o 

divulgar os dados individuais. 

Os 60 questionários foram enviados no inicio de feve

re~ro de 1992 e sua devolu~~o ocorreu conforme mostrado 

abaixo: 
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Grafico A 

Embora a maioria das empresas tivesse respondido o 

questionário até o final de maio, várias delas demoraram 

muito tempo para devolv~-los, exigindo que mantivéssemos di

versos contatos telefOnicos. 

5.4 Apresentaç~o e análise dos questionários 

As quest~es do questioná~io foram estruturadas da se

guinte maneira: 

a. questOes que procuravam caracterizar o 'sistema 

produtivo' da empresa: 1-2-:'>-18 

b. q~estoes que procuravam levantar aspectos relativos 

a 'fase de implanta~~o· do Kanban: 4-5-6-11-12-13-14 
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c. questGes que procuravam fazer uma caracteriza~~o 

do 'tipo' de Kanban usado: 15-16-17-21 

d. questbes que procuravam avaliar o 'esfor~o de 

treinamento/motiva~~o· dos envolvidos: 7-26-27-28 

e. questbes que procuravam avaliar o 'esfor~o de 

racionaliza~~o· despendido pela empresa: 19-20-23-29 

f. quest~es que procuravam ·avaliar os resultados 

obtidos· com o uso do Kanban: 8-9-10 

g. quest~es que procuravam fornecer 'informa~bes 

gera~s da empresa: 22-24-25-30-31 

Gratico B 



Como mostrado no Gréfico B, existe um equilibrio entre 

o número de questOes relativas a cada tema, com uma certa 

predominancia daquelas que tratam da fase de implanta~~o. 

Nem todas as questOes dos questionários foram respondi

das por todas as empresas, o que fez com que, em vários ca

sos, tivéssemo~ menos de 29 respostas disponiveis para aná

lise. 

Por outro lado, algumas questOes admitiam mais de uma 

resposta por empresa~ o que fez com que tivéssemos um total 

de respostas maior que 29. Nestes casos, a análise foi 

feita em rela~~o ao conjunto de respostas dadas e n~o em re

la~~o ao conjunto das empre~as que responderam. 

Passemos, ent~o, à análise das respostas: 

Guest~o 1. Qual a quantidade média de prbdutos acabados 

(produtos que a empresa fabrica para vender - todos os mode

los e variaçees destes) que a empresa fabricou por m8s no 

ano de: 

1989: __________ _ 19 90 : --.,-------- 1991 : ----------

Das 29 emprésas da amostra, 26 responderam esta 

quest~o; 2 n~o responderam e 1 indicou o número de modelos 

produzidos ao invés do número de unidades produzidas o que 

fez com que sua resposta nao pudesse ser considerada. 

( . 
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Gr•fico 1 

O Gràfico 1 mostra a varia~~o percentual (V.P.) da pro-

du~~o média mensal de cada uma das 29 empresas da amostra. 

Para montà-lo~ tomamos a diferen~a ~ntre a produ~~o de 1991 

e a produ~~o de 1989~ dadas em número de unidades produzi-

das, e dividimos o resultada pela produ~~o de 1989. 

(produ~:~o de 1991) - (produ~~o de 1989) 
V.P. = ---------------------------------------------

(produi~O de 1989) 

A primeira constata~~o que podemos observar no Gràfico 

1 é a de que o quadro recessivo do pais também atingiu as 

empresas da amostra. Quase 70% delas tiveram seu volume de 

-----CJ 
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produç~o reduzido, em media, 26/. entre os anos de 1989 e 

1991. 

Das 26 empresas, 3 n~o tiveram varia~~o em seu volume. 

de produ~~o e em apenas 5 o volume de produ~~o foi aumen-

tado, em media, 211.. Destas, 3 pertencem a classe 2; uma a 

classe 3 e a última a classe 4. 

Se considerarmos todas as empresas a um só tempo, con

cluimos que houve uma redu~~o média, no volume de produç~o, 

de 14/. no periodo. 

As respostas dos questionários nos mostrou que as esca

las de produ~~o s~o muito distintas de uma empresa para ou-

tra. Portanto, a escala de produç~o n~o tem se constituido 

em obstáculo à implantaç~o do Kanban. 

Por se tratarem de empresas muito diferentes em termos 

de tipo de produto fabricados, n~o nos é possivel calcular 

um 'volume de produ~~o médio' entre todas. 

Quest~o 2. Comparando estas quantidades com as quantidades 

produzidas pelas principais empresas do setor, voe@ diria 

que o volume de produ~~o desta empresa (em unidades produzi

das) ~= 

(a) muito menor que a produ~~o das outras empresas 

(b) menor que a produç~o das outras empresas 

(c) equivalente a produç~o das outras empresas 

(d) maior que a produç~o das outras empresas 

(e) muito maior que a produ~~o das outras empresas 

(f) n~o disp~e deste dado 
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Com esta questao pretendiamos ve~ificar como a empresa 

avaliava seu posicionamento em relaç~o ~s principais empre-

sas do setor. Nosso intuito era o de saber o porte da em-

presa. Vinte e oito empresas responderam a esta quest~o, 

que só admitia uma resposta. 

Pelo Gráfico 2, constatamos que 68% delas consideram 

que possuem volume de produi~O equivalente, maior ou muito 

maior que o das principais empresas do setor; ou seja, con-

sideram-se, elas próprias, as principais empresas do setor. 

Admitindo-se que n~o haja sub-a~alia~~o das concorrentes, 

este dado coniere à amostra uma maior representatividade. 

Gráfico 2 

\ I 
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Ouestao 3. Como é o lay-out atual da montagem final: 

(a) linea~ (p~oduç~o em sé~ie) 

(b) c:elula~ 

(c:) possui os 2 tipos 

(d) out~o tipo. Espec:i f i c: a~--------------------

Com esta quest~o p~etendiamos ve~ific:a~ se o fluxo de 

produç~o p~edominante nas empresas da amost~a se ap~oximava 

mais do pad~~o 'flow-shop', ou do pad~~o 'job-shop'. 

Esta info~maç~o é impo~tante po~que pa~timos do p~essu-

posto de que o Kanban é mais adequado pa~a funciona~ em am-

biente onde p~edomine o padr~o de fluxo 'flow-shop'. 

Grê:ifico 3 



Todas as empresas responderam a esta questa0 • Do Grá-

fico 3 observamos que uma parte significativa (351.) delas 

informou que o layout da montagem final é do tipo li-

near/produ~~o em série. 

ria 'flow-shop 

Este é um layout tipico da catego-

Uma outra parte significativa (também 351.) .afirmou pos-

suir, na montagem final, layout de dois tipos: linear e ce-

lular. Apesar da existencia de padr~es de fluxo distintos 

em células de manufatura (capitulo 3), o fato de existir 

layout celular combinado com layout linear/produ~~o em sé

rie, na montagem final, nos indica que existe uma predomi

nancia de um padr~o de fluxo 'flow-shop'. 

Entre as empresas que declararam possuir os 2 tip6s de 

layouts citados, 77/. da produ~~o, em média, é controlada 

através do Kanban. Entre as que possuem apenas layout li-

near este valor cai para 70%. Esta constata~~o pode ser 

feita quando comparamos as respostas das questOes 3 e 5. 

Vinte e um por cento (21/.) das empresas informaram pos

suir a montagem final organizada apenas com layout celular. 

N~o nos foi possive1, com os dados disponiveis, identi

ficar com precis~o o padr~o de fluxo predominante nestas cé-

lulas, a menos de uma delas - nro.6 - que chegamos a visi-

tar e pudemos constatar um padr~o 'job-shop'. 

Ao analisarmos o volume de produ~~o de cada uma das de

màis empresas deste grupo, percebemos que 3 possuem volume 

de produç~o inferior a 250 unid~des/m@s e 2, acima de 1700 

unidades/més; observamos também que elas produzem desde com-

.· ,'·.·. 
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ponentes fabricados de forma tipicamente repetitiva (reles, 

disjuntores, sistemas de freios, capacitores,etc .• ), ate 

produtos fabricados exclusivamente sob encomenda como subes

ta~ees primárias, elevadores, quadros de distribui~~o, etc •• 

Isto nos mostra, que estas empresas devem possuir célu

las organizadas nos dois tipos de padra0 de fluxo jà consi-

derados; o que eleva para mais de 701. a porcentagem de em

presas que est~o utilizando o Kanban e possuem padr~o 'flow

shop', e reforça a argumenta~~o da literatura. 

O Kanban também està sendo usado por empresas com pa

dr~o de fluxo declaradamente 'job-shop', o que amplia sua 

possibilidade de aplicaç~o. Entretanto, entre estas empre-

sas, apenas 14/. da produç~o está sendo controlada pelo Kan

ban, sendo que uma delas reduziu seu uso de 701. para 23/. e 

outra ampliou-o apenas de 21. para apenas 51.. 

Quest~o 4. Em que ano se iniciou a implantaç~o do kanban que 

está em funcionamento hoje? 

(a) ano: ------
(b) foram feitas tentativas anteriores? 

() sim, quantas? ___ _ () n~o 
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Grafico 4 

O Gráfico 4 nos mostra, de forma bastante clara, que a 

maioria absoluta das empresas da amostra (82%) iniciou a im-

planta~~o do Kanban a partir de 1986. 

Se tomarmos todos os anos, inclusive o ano de 1985 onde 

n~o houve nenhuma implanta~~o, a idade média do uso do 

Kanban, entre as empresas da amostra, é de 4,8 anos. 

A idade média foi calculada da seguinte·forma: 

( NE ) X ( Nl ) 
IM = ---------------

( NT ) 

onde: IM: Idade Média das implanta~~es 

NE: Número de Empresas que implantou o Kanban num 

dado ano 



Nl: Nómero de Implanta~~es feitas num determinado 

ano 

NT: Nómero Total de empresas da amostra 

A Toyota do Brasil possui o Kanban implantado, em sua 

fabrica de S.B.Campo, desde 1971: há 21 anos. A implanta~~o 

foi coordenada pelo próprio l"aiichi Ohno, conforme regis

trado no questionário devolvido pela empresa. 

Se retirarmos este dado de nossa análise, para verifi

carmos a idade média de uso do Kanban nas demais empresas, 

chegamos a 4,1 anos. 

Embora a metodologia usada neste trabalho n~o admita 

generaliza;ôes, a forma como a populai~O alvo e ~~mostra 

foram construidas nos permitem levantar a hipótese de que a 

idade média do Kanban, entre as empresas brasileiras, n~o 

deve ser muito distante dos valores aqui calculados. 

A análise das respostas da quest~o 4b} nos mostra que a 

maioria das empresas (19 das 27 que responderam) fez apenas 

uma tentativa de implantaç~o, mostrando que a introduç~o do 

Kanban n~o é problemática. 

Trinta por centro (30%) das empresas tentaram mais de 

uma vez e, entre elas, apenas 1 fez mais de 2 tentativas an

tes da implantaç~o atual. 

Entre as 8 empresas que fizeram mais de uma tentativa, 

2 alegaram o mesmo motivo - grande variaç~o da demanda dos 

produtos finais - como principal problema enfrentado. Nas 

duas, a da produç~o controlada pelo Kanban foi reduzida. 

' ( 
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Nas 6 empresas restantes, o Kanban e responsável pelo 

controle de 81% da produç~o, em média, mostrando uma grande 

determina~~o destas empresas em usá-lo, apesar do fracasso 

inicial. 

Ouest~o 5. Quantos f. da produç~o eram controlados pelo 

kanban 

(a) no inicio da implantaçg(o atual: ______ % 

(b) hoje _________ % 

Esta quest~o foi respondida por 26 empresas. 

Entre aquelas que responderam a parte a), quatro infor-

maram que começaram a impl~ntaç~o do Kanban com O'l.. Como 

isto n~o é possivel, já que neste caso ainda n~o existe im

plantaç~o, entendemos que estas empresas n~o usavam o Kanban 

anteriormente. Para efeito de cálculo da porcentagem média 

do uso do Kanban no inicio das implantaçees, desconsideramos 

estes dados. 

Uma empresa declarou ter abandonado o Kanban. Em co-

mentario feito no verso da última folha do questionário, o 

sub-gerente ~ndustrial declara: "A NHK é urna tábrica de pa-

rafusos. Ela controlava 20% da produ~~o pelo sistema Kanban 

e abandonou o sistema devido é grande variaç~o da demanda de 

nossos produtos. Atualmente aplicamos o sistema Kanban em 

ferramentas de fabricaç~o e uso prbprio e materiais auxilia

res como óleos lubrificantes, querosene, gases". 
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Decidimos manté-la na amostra por considerarmos que o 

Kanban continua sendo usado na empresa, ainda que de maneira 

restrita e n~o vinculada aos produtos finais, e isto n~o in

viabiliza as iniormaç~es fornecidas. 

Outra consideraç~o que deve ser feita, desta vez em re

laç~o A empresa nro.20, refere-se ao fato de a empresa ter 

declarado que no inicio da implanta~~o do Kanban, 0,77. da 

produç~o começou a ser controlada por ele e que hoje apenas 

0,237. da produç~o está nesta situa~~o. Esta redu~~o é jus-

tiiicada em carta remetida pela empresa em conjunto com o 

questionário, assinada pelo Gerente de Produ~~o, da seguinte 

maneira: " .. Em 1988 foi dado inicio á implantaç~o do Sistema 

Kanban. A diversificaç~o de nossos produtos e as varia~ôes 

nos programas de entrega (essas variaçôes chegam a mais de 

50%) causam problemas na implantaç~o deste sistema, o que 

fez com que reavaliássemos os itens piloto. Nesta nova fase 

de implantaç~o do Sistema Kanban nas seçbes de Estamparia, 

Expediç~o e Almoxarifado de Matéria Prima, est~o sendo con

siderados os itens com máximo de varia~~o de 20% nos progra

mas de entrega, para que possamos obter resultados sólidos e 

positivos e aos poucos aumentar a abrangência do Sistema 

Kanban''. 

Esta declaraç~o, além de corroborar com a anterior no 

que tange a necessidade de uma demanda com perfil pouco va

riável - quer em termos de quantidade, quer em termos de mo

delos - para que o Kanban produza bons resultados, nos in

dica também que a empresa está determinada em usar o sis-

. ·~) . 
:.'". 
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tema, tendo apenas ajustado sua ~strategia de implanta~~o, 

concentrando o uso do Kanban em seçOes onde a fabrica;~o ~ 

tipicamente repetitiva e os volumes de produç~o grandes 

(Estamparia) ou onde s~o 'originadas· as ordens de reposi;~o 

(Expediç~o e Almoxarifado de Mat~rias Primas). 

Desté forma, fica dificil admitirmos que a empresa te

nha iniciado a implantaç~o em apenas 0,7% da produ;~o, es-

tando hoje com infimos 0,23%. Consideramos mais razoável 

que tenha havido um erro no preenchimento do questionário e 

que o responsável pelas informa;bes n~o percebeu a nota;~o 

" % '' no final da 1 inha em que as informaçbes eram solicita

das (anexo 1) • 

Em outras palavras, estamos admitindo que a empresa 

iniciou a implantaç~o do Kanban controlando 70% (0,7) da 

produç~o e que reduziu este percentual para 23% (0,23) em 

funç~o dos problemas citados. 

Posto isto, ficamos com 22 respostas para a parte a) da 

quest~o e com 26 para a parte b). Nestas condi;ôes observa-

mos, através do Gráfico 5 que, em média, as empresas come;a

ram a implantai~O do Kanban controlando 34% da produ;~o, e 

ampliaram sua utilizaç~o para quase 70%, em pouco mais de 4 

anos. 
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Grafico 5 

Estes dados mostram que as empresas est~o obtendo re-

sultados satisfatórios com o Kanban. 

Outro aspecto a ser considerado é o de que nem todas as 

empresas implantaram o Kanban de forma gradativa. Quátro 

delas declararam que implantaram o Kanban de uma so vez 

(nros. 9; 14; 21 e 29). 

As duas empresas que reduziram o uso do Kanban <nros.15 

e 20) o fizeram pelo mesmo motivo: grande variaç~o na de-

manda de seus produtos. As duas já haviam tentado usar o 

Kanban anteriormente. 

Nas empresas nro. 7, 13 e 25 o incremento no uso do 

Kanban foi muito pequeno. Dentre elas, a de nro. 25 decla-

rou possuir a montagem final com layout tipo "sob enco-
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menda", pouco adequado ao sistema. Alem disso, esta emp~esa 

possui uma demanda mensal muito baixa (ve~ quest~o 1) o que 

~efo~ça a hipótese da inadequa~~o do Kanban a este tipo de 

prodUI;~o. 

As out~as 2 declararam possuir layout linea~ ou li

near/celular. O volume mensal de produç~o, de ambas, é bem 

maio~ que o volume da emp~esa nro.25. 

Nestas emp~esas o Kanban vem sendo usado a apenas 2 e 3 

anos, ~espectivamente, e a coo~denaç~o da implanta~~o do 

Kanban ficou no nivel de chefia na emp~esa n~o.13 de ge~ên

cia na de nro.7; em ambas a média ge~ência foi identificada 

como ponto de maio~ ~esist@ncia ao uso do Kanban. 

N~o nos foi possivel identifica~ com clareza os motivos 

que impedifam que o uso do Kanban se ampliasse nestas duas 

empresas. 

Uuestao 6. Se o kanban n~o foi implementado de um~ sO vez em 

toda a empresa, qual dos c~ité~ios abaixo mais se ap~oxima 

do c~itério usado pa~a seleciona~ os itens que, inicial~ 

mente, seriam controlados pelo kanban: 

(a} itens pouco impo~tantes, do ponto de vista de custo 

(b) itens muito importantes do ponto de vista de custo 

(c) itens em que a chance de se obte~ ~esultados positivos 

em pouco tempo eram maio~es 

(d) itens fab~icados em seçgro onde a "motivaç:~o" da m~o de 

obra e~a maio~ 

.,. ' 
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(e) foi usado outro critério 

(f) n~o houve um critério explicito 

Com esta quest~o, pretendiamos verificar quais os cri-

térios usados pelas empresas para selecionar os itens piloto 

para iniciar a implantaç~o do Kanban. 

As alternativas estruturadas cobriam aspectos relativos 

a custos (a, b) e a expectativa de bons resultados em pouco 

tempo ( c, d ) . 

A análise das respostas nos mostrou que, entre as 25 

empresas que implantaram o Kanban de forma gradativa, ne-

nhuma escolheu a alternativa a), que seria uma op~ào conser-

vadora. 

Gratico 6 



Das 38 respostas fornecidas, pois cada empresa podia 

optar por mais de uma alternativa, 42/. diziam respeito a al-

ternativa c). Isto significa que a maior preocupa~~o, ao se 

escolher os 'itens piloto' para usar o Kanban, está asso

ciada à maior probabilidade de resultados positivos em pouco 

tempo; evidenciando uma press~o por resultados de curto 

prazo. 

O Gráfico 6 também mostra que o segundo maior volume de 

opçôes (291.) recaiu sobre a alternativa e), revelando que os 

critérios usados para selecionar os 'itens piloto' s~o de 

várias naturezas. Entre os critérios indicados pelas empre-

sas destaca-se, ainda que n~o de maneira acentuada, o dos 

·"itens mais representativos em termos de consumo", seguido 

dos "itens com baixa variaç:~o de demanda" e "seç:~o com maior 

incid~ncia de problemas", entre outros. 

Os critérios associados a custo, alternativa b), vem em 

terceiro lugar com 16/. das respostas. 

Ouest~o 7. Durante quanto tempo os chefes/supervisores e os 

operários foram treinados antes do inicio do funcionamento 

do kanban? (se valores "estimados" coloque (e) ao lado) 

(a) chefes/supervisores: ____ _ horas/homem 

(b) operários: _____ horas/homem 
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Sabemos que um do~ aspectos fundamentais para o sucesso 

do Kanban esta associado ao t~einamento da m~o de obra, jà 

que a postura que se exige do operaria, em rela~~o aos pro-

blemas de trabalho, difere sobremaneira daquela apregoada 

pelo taylorismo. 

Esta necessidade de mudança de postura pode ser eviden-

ciada numa citaç~o de Mondene:::: , ao afirmar que " A fun~~o 

do Sistema Kanban n~o é unicamente a de controlar o nivel de 

produç~o. Sua funç~o primordial é a de estimular idéias que 

eliminem perdas e aumentem a produtividade". 

Hayashidae 4 , ressalta que o uso do Kanban " envolve 

o treinamento e a educaç~o dos trabalhadores para ampliarem 

suas habilidades, a transferência de pessoal para tarefas 

diferentes e mudanças no processo de produç~o e no layout da 

fábrica .. " 

Argumentando acerca da necessidade de mudança de ati-

tude, também por parte da direç~o da empresa Ohnoe~ conclui 

que "a alta gerencia precisa mudar sua maneira de pensar e 

comprometer-se em reverter o fluxo convencional de produç~o, 

transferência e distribui~~o. lsto iré encontrar muitas re-

sistências e requer coragem .• " 

83 Monden, Y. Sistema Toyota de Produç~o. 

84 Hayashida, H. & Kondo, T. Kanban system in practice. 

85 Ohno,T. 
production 

Toyota Production System: beyond large-scale 

·..:, 
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Grafico 7 

Através do Gráfico 7, fica claro que as empresas est~o 

dando maior atenç~o ao treinamento dos chefes/supervisores 

(17,5 horas em média) do que dos operários (12,4 horas). 

Apesar desta quantidade de horas de treinamento nos pa-

recer muito pequena, uma pesquisa teita por Crawfordeb mos-

tra que o número de horas de treinamento dadas pelas empre-

sas da amostra n~o està muito distante daquelas dadas por 

empresas que implantarem JIT, nos EUA. Apesar de em nossa 

pesquisa estarmos tratando do Kanban, entendemos que este 

tipo de comparaç~o pode ser feita, jà que o Kanban é um dos 

el~mentos do JIT. 

86, Crawford, K.M. et alii. 
and operating problems. 

A study of JIT implementation 
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A autora declara: "nós verificamos que o número médio 

de horas de treinamento dado foi de 13 horas por trabalhador 

e 25 horas por gerente. 

meros s~o muito baixos. 

A julgar pelas respostas, estes nú

Dezessete das 29 companhias, 591., 

indicaram a resist~ncia cultural a mudan~as como um pro

blema, ou a falta de treinamento como um problema, ou ambos. 

O objetivo final do treinamento era fornecer 50 horas por 

trabalhador e 150 por gerente." 

Os autores ainda argumentam que n~o existe, do ponto 

de vista estatistico, nenhuma rela~~o significante entre o 

número de horas de treinamento e as melhorias em estoques ou 

lucratividade; isto pode ser explicado pelo pequeno tamanho 

das amostras, as diferen~as da qualidade do treinamento ou 

do nivel educacional dos participante 

O número de horas necessárias para treinamento, decla

rada pela Toyota do Brasil foi de 48 horas, "no minimo" 

tanto para operários quanto para supervisores/chefes. 

Entretanto, o gerente da empresa nro.3 declarou que 

existe uma "supervaloriza';~o do treinamento" como condi~~o 

para a implantaç~o do Kanban. 

Quest~o 8. Quais os objetivos que se pretendia alcan~ar 

quando se decidiu pela implantaç~o do kanban? 

(a) reduç~o de estoque 

(b) reduç~o do prazo de entrega de produtos acabados 

(c) aumento da flexibilidade da produç~o 
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(dl redu~~o de custos 

(e) aumento da produtividade 

(f) os objetivos n~o estavam bem definidos 

(g) outros. Especificar: ______________________ _ 

Nenhuma empresa se recusou a responder esta quest~o, 

que contou com 118 respostas, pois cada se podia escolher 

mais de uma alternativa. 

Houve um grande equilibrio entre as alternativas esco-

lhidas. A redu~~o de estoque (a) e o aumento da flexibili-

dade da produç~o (c) figuram entre os dois maiores objetivos 

entre as empresas que decidiram usar o Kanban. 

Grafico 8 

Cerca de 271. das empresas declararam objetivos adicio-

nais aos estruturados na questao. Éles podem ser reunidos 



em 2 grupos: 1. "reduç~o da burocracia", quer na adminis

tra~~o quer na produ~~o e 2. "aumento da efici~ncia". 

Quest~o 9. Quais os maiores beneficios que foram obtidos com 

o kanban (se valores"estimados" coloque (e) ao lado do 

nro.): 

(a) redu~~o da matéria prima em estoque de I. 

( b) redu~~o do estoque em processo de I. 

(c} redu~~o do estoque de produto acabado de __ I. 

( d ) reduç:~o no prazo de entrega de produto acabado 

(e l aumento na produtividade dos equipamentos em 

( f ) aumento na produtividade do trabalho 

( g ) reduç:~o de refugo 

(h) outros: especificar 

Esta foi a questao em que a maioria das informa~~es 

veio acompanhada do sinal (e), o que indica os dados s~o 

estimados. O número tot~l de respostas foi de 118, pois 

cada empresa podia escolher mais de uma alternativa. 
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ALTERNATIVA'S 

Grafico q 

A maio~ia das ~esposta (20/.} foi dada pa~a a alte~na-

tiva (b), com as emp~esas decla~ando que conseguiram uma re-

duç~o média de 57/. no estoque em p~ocesso. 

Embo~a apenas 12/. das ~espostas indiquem uma ~edu~~o do 

estoque de produto acabado, o percentual de ~edu~~o decla-

rado foi o segundo maior (531.), vindo logo em seguida are-

du~ao do estoque de maté~ia p~ima com 44% em média (17/. das 

~espostas). As demais alternativas ~ecebe~am, cada uma, 

perto de 10% das ~espostas. Isto nos most~a que o uso do 

Kanban p~oduziu melho~ias em vê~ios seto~es. 

Em um t~abalho de 1985, Agga~wal and Sume~67 afirmam 

que ''as fab~ i cas japonesas que tem usado o método kanban por 

87 Agga~wal, and Sume~, C.; MRP, JlT, OPl, FMS? Making 
sense of p~oduction ope~ations systems. Ha~va~d Business 
Review, Sept-Oct, 1985 
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mais de 5 anos, aumentaram sua produtividade em 30% e redu

ziram seu estoque em processos em 60% e que nos Estados Uni

dos, a General Eletric, Westinghouse e RCA eliminaram 95% de 

sua movimenta~~o de estoque e reduziram seu estoque em pro

cesso em 451. ••• e que a divis~o Pontiac da General Motors 

reduziu seu estoque em processo em 30% com este método ••• 

Observemos que os valores declarados pelos autores n~o 

est~o distantes dos encontrados em nossa pesquisa. 

Uuestao 10. Hoje, quais dos beneficios citados acima s~o me

didos através de indices calculados sistematicamente pela 

empresa? 

(a) ( b) (c) ( d) (e) ( f ) ( g) (h) ) nenhum 

O célculo sistemático de indices de desempenho é um in

dicador do grau de controle que a empresa possui sobre seu 

próprio investimento, na medida que estes indices indicam os 

resultados que est~a senda atingidos. 
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Grafico 10 

A análise dos resultados nos mostra que a maioria das 

27 que responderam a esta quest~o n~o possuem um controle 

seguro dos resultados obtidos. 

Algumas contradi~~es podem ser observadas entre as res-

postas dadas nas quest~es 9 e 10; por exemplo: se temos 15 

respostas indicando que a empresa calcula sistematicamente a 

redu~~o da matéria prima em estoque, n~o seria possivel que, 

das 18 empresas que declaram valores numéricos de redu~~o 

(quest~o 9) 11 dissessem que os valores s~o estimados; a me-

nos que a empresa n~o quisesse fornecê-los ou que os dados 

n~o estivessem disponiveis no momento do preencimento do 

questionârio. 



Da mesma fo~ma, se 10 emp~esas di2em que calculam sis

tematicamente os dados ~elativos ê redu~~o do estoque de 

produtos acabados, fica incompativel que, dos 13 valores 

huméricos declarados (quest~o 9), 9 sejam estimados. 

Para as 3 primei~as alternativas , o número de respos

tas da quest~o 9 é sempre maio~ que da quest~o 10, o que 

confirma que a maioria das empresas n~o calcula, sistemati-

camente, indices de desempenho. lsto dificulta o desenvol-

vimento de planos de melho~ias continuadas. 

Quest~o 11. Qual o nivel hierárquico da pessoa que coordenou 

a implanta~~o atual do kanban? 

(a) diretoria (b) ger~ncia (c) chefia 

Esta quest~o admitia mais de uma resposta por empresa, 

por isto obtivemos um total de 38 respostas. A partir de-

las, constatamos que, na.maio~ia das empresas, a coordena~~o 

da implanta~~o ficou a cargo da ger~ncia (48%), como podemos 

visualizar no Gréfico 11. 
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Gr~fico 11 

Dir Ger Chf Dir/Ger Ger/Cef Dir/Ger/Chf letal 

5 10 5 3 3 2 28 

No quadro acima vemos tabuladas as informaç~es dadas 

nos questionários, só que em outra ordem. O quadro nos mas-

tra que, na maioria das empresas, a coordena~~o da implan-

taç~o do Kanban ficou exclusivamente a cargo da gerência 

(10), seguido da Diretoria e Chefias com 5 respostas cada. 

Uma coordeMaç~o compartilhada n~o é comum. 

Isto nos ajuda a entender porque o critério mais im-

portante, na escolha dos itens piloto, levava em conside-

raçao à escolha de ''itens em que a chance de se obter resul-

tados positivos em pouco tempo eram maiores", já que a ob-

tenç~o de sucesso, em menor tempo, pode se constituir num 

·,. 
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importante fator para reposicionar o gerente frente a di-

Das 5 empresas em que a implantaç~o do Kanban foi coor-

denada pelo nivel de chefia, 2 delas est~o controlando ape-

nas 51. da produç~o com o Kanban; em outras 2 este indice é 

superior a 95% e 1 n~o forneceu esta informa~~o. 

Ao fazermos a mesma análise para os casos em que a co-

ordenaç~o ficou exclusivamente a cargo da diretoria, verifi-

camas que as disparidades s~o menores, ou seja, em 2 empre-

sas o Kanban controla 100/. da produç~o, em outras 2 em torno 

de 22/. e numa outra 45%. 

Uuest~o 12. Indique as 3 principais empresas visitadas an-

tes/durante a implantaç~o com o objetivo de conhecer o fun-

cionamento do kanban: 

A análise das respostas nos mostrou uma dispers~o muito 

grande dos dados. Ao todo, foram 32 empresas visitadas por 

19 das que compbe nossa amostra. 

Das 32, a Yanmar do Brasil foi visitada por 4 empresas 

e a Toyota do Brasil por Entre as 30 restantes apenas a 

Jacto~ a Garret e a Varga receberam a visita de 2 empresas. 

Todas as demais foram visitadas por uma empresa apenas. 

Entre as 32 visitadas, 4 estavam situadas fora do pais, 

3 delas no Jap~o. 

Nove empresas n~o visitaram sequer uma outra para implan-

tar o Kanban, 6 delas pertencem a Classe 2. N~o há nenhuma 



indicaç~o de que isto tenha comprometido a implanta~~o do 

sistema. 

Podemos concluir que n~o existiu nenhuma empresa que 

tivesse servido de 'modelo' para as demais. 

Apresentamos, abaixo, a rela~~o das empresas citadas: 

Almacon 
Ar no 
Bambozzi 
Brastemp 
Brosol 
Chicotron 
Ducor 
Elebra 
Fiat 
Ford 
Garret 
GM 
Honda 
IBM 
Jacto 
Johann Faber 
Kodak 
Mar-Girius 
Marcopolo 
Mol ins 
Nissan 
Plascar 
Sachs Automotive 
To bata 
Toshiba Jap~o 
Toyota 
Triches 
Varga 
Yanmar 
Yokogawa Jap~o 
Yokogawa USA 

Uuest~o 13. A implantaç~o do kanban prodUziu dispensa de mao 

de obra? 
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Sabemos que um dos aspectos importantes para o sucesso 

do Kanban e'o desenvolvimento da confian~a reciproca entre 

gerência e trabalhadores. Neste sentido, a demiss~o de fun-

cionários tornados 'ociosos' a partir do uso do Kanban pode 

gerar resistências entre os demais, que temem perder seu 

próprio emprego se o sistema continuar 'dando certo'. 

Grafico 13 

O Gráfico 13 nos mostra que a maioria absoluta das em

presas (82/.) declarou que a implantaç~o do Kanban n~o gerou 

dispensa de m~o de obra. Uma destas empresas, porém, decla-

rou que as demiss~es já est~o previstas. 

Entre as que declararam ter havido dispensa de m~o de 

obra, 3 apresentaram justificativas: 

- uma indicou que também houve recoloca~~o de pessoal 
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- outra informou que a dispensa de mao de obra foi de-

corrente de problemas de mercado e de aumento de produtivi-

da de 

- a terceira informou que a demiss~o foi apenas de fun-

cionários indiretos. 

Quest~o 14. De onde vieram as maiores resist~ncias à 

implanta~~o do kanban? 

(a) diretoria/alta geréncia (b) média ger~ncia 

(c) chefia/supervis~o (d) trabalhadores 

Gráfico 14 

Das 28 empresas que responderam a esta questao, apenas 

4 declararam n~o ter havido resisténcia alguma. Esta alter-

.. ·.·" 
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nativa n~o estava prevista no questionário inicial e é re-

presentada pela letra e. Portanto, 86/. das empresas iden-

tificaram algum tipo de resistência à implanta~~o do Kanban. 

Como esta questao comportava mais de uma alternativa, 

obtivemos 35 respostas. Através do Gráfico 14 fica claro 

que a maior resisténcia (54% das respostas) ocorreu no nivel 

de chefia/supervis~o; com toda certeza porque é neste nivel 

que ocorre o primeiro impacto, e talvez o maior, nas atri

bui~ees dos funcionários. 

O segundo maior foco de resistência vem da média gerên

cia, com 23% das respostas. 

O gerente de planejamento de materiais da empresa de 

nro.3, uma grande empresa de aparelhos eletrodomésticos, fez 

um comentário interessante que merece ser reproduzido. 

Disse ele que "n~o houve resistência em nenhum nivel hierár~ 

quico. Houve, sim, um periodo de muita inseguran~a, medo de 

lançar confus~o na fábrica, super-valoriza~~o do fator trei

namento e assimilaç~o pelo pessoal de produ~~o que acabou 

atrasando o 'start' da implantaç~o. Quando o primeiro 

grupo, mais ousado e corajoso (cujo coordenador fui eu), 

aceitou o desafio e implantou o Kanban em uma àrea em três 

meses, os fantasmas desapareceram e todos adquiriram a con

fiança e engajamento necessários para o sucesso do programa'' 
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Guestao 15. O kanban usado na empresa é do tipo: 

(a) 1 c:art~o ( %) 

(b) 2 c:art~es ( produ~~o e requisi~~o ) ( %) 

(c:) caixas identificadas ao invés de cart~es ___ %) 

(d) eletrOnic:o 'l.) ---
(e) outro 

No capitulo 3 verificamos os tipos de Kanban existen-

tes. Nesta quest~o procuramos identificar qual deles està 

presente na maioria das empresas da amostra. 

Mais de uma resposta poderia ser dada, jà que uma em-

presa pode usar mais de um tipo de Kanban. 

Gri!lfico 15 

Entre as 50 respostas fornecidas, 38% delas indicou o 

uso do Kanban de 1 cart~o (Gràfico 15). 

., . 



O "uso de caixas identificadas, ao invés de car-tbes" 

foi o segundo tipo mais usado (26% das respostas). Se con-

siderarmos que as "caixas identificadas" usam o pr-incipio 

do Kanban de 1 cart~o (deixa uma caixa vazia ••• leva uma 

caixa cheia) chegamos a 64% das empresas usando Kanban de 1 

cart~o. 

Conforme declara Schonberger66 "N~o s~o muitas as 

companhias no mundo que usam o bem divulgado sistema de dois 

cartbes kanban da Toyota ..• o Kanban de um cart~o •.• (ambos 

usados perfeitamente e amplamente pelo conjunto de campa-

nhias da Toyota) é mais comum'', o que é confirmado em nosso 

trabalho. 

-o6 total de respostas dadas, 22% indicam o uso do Kan-

ban de 2 cart~es. 

Entre as empresas que declararam usar só um tipo de 

Kanban (12 empresas), o Kanban de 1 cart~o continua sendo o 

mais usado (5 empresas) mas o Kanban de 2 car-t~es divide a 

lideran~a (4 empresas). 

Quest~o lb. S~o usados painéis para pendurar os carte:les? 

Os painéis s~o uma marca caracteristica do Kanban e tem 

a funç~o bêsica de seqüenciar as ordens 'emitidas·. 

88 Schonberger, R.J. Just-In-Time Production System: 
replacing complexity with simplicity in manufacturing 
management. 

Também 
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servem como poderoso instrumento de controle visual, tanto 

por parte dos trabalhadores como por parte das chefias e ge-

rencias. Isto fica muito claro na entrevista feita com a 

empresa nro.lO, anexo 3. 

Gratico ló 

Todas as empresas responderam a esta quest~o e, como 

podemos observar no Gráfico 16, 76/. delas declararam que 

usam estes painéis em suas fàbricas. 

Quest~o 17. A empresa usa, na montagem final, a técnica de 

produç~o nivelada? ( tipo ABCCABCC .. ) 

A técnica de nivelamento da montagem final é extrema-

mente importante para que o Kanban funcione adequadamente. 
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Mondene 9 chega a afirmar que "A regulagem da produç~o 

(nivelamento) é a condi~~o mais importante para a produ~~o 

por kanban ••. ". 

O nivelamento da produ~~o tornar-se imperioso para o 

bom funcionamento do Kanban, principalmente em empresas onde 

a capacidade produtiva instalada està sendo usada no seu li-

mite. 

Gràfico 17 

O Gréfico 17 nos mostra que 65% das empresas que res-

ponderam (26 empresas) nao usam esta técnica. Embora tenha-

mos observado, na questao 3, que mais de 70% das empresas da 

amostra possuem padr~o de fluxo 'flow-shop·. 

89 Monden, Y. Sistema 1oyota de Produ~~o. 
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. ,• 



Das 9 empresas que declararam estar usando a tecnica de 

nivelamento de produ~~o, 5 possuem layout linear/produ~~o em 

série e celular; 3 layout linear e 1 delas (de nro.25) pos-

sui layout 'sob encomenda'. O volume de produ~~o desta úl-

tima é muito baixo (média de 20 unidades/mês) e, ao obser-

varmos o tipo de produto que esta empresa faz, constatamos 

ser muito pouco provável a técnica de nivelamento, naquele 

tipo de fábrica. 

Guest~o 18. Quantos I. do lay out de toda a fábrica possuia 

uma organiza~~o do tipo celular? 

(a) quando da implanta~~o do kanban: I. 

(b) hoje: I. 

Turnbull~0 declara que 11 A mais visivel estratégia de 

firmas operando no sistema JIT é a reorganiza~~o do layout 

da fábrica dentro da tecnologia de grupo ao invés das tecno-

logias de layout funcional ou por processo". 

Ao analisarmos os dados das 24 empresas que responderam 

a esta quest~o, observamos que 9 delas (37%) n=o tinham ne-

nhuma célula na fábrica. Cinco declararam que continuam sem 

usar nenhuma célula de manufatura apOs a implanta~=o do 

Kanban. Entre estas, a maioria absoluta possui a montagem 

final organizada com layout linear/produ~~o em série. 

90 Turnbull, P.J. The limits to 'japanisation' - Just-In
Time labour relations and the UK automobile industry. 
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As 4 empresas restantes, que também n~o usavam células 

no inicio do Kanban tem hoje, em média, 21/. do layout da fá-

brica organizado de forma celular. 

O Gráfico 18A nos mostra a média de uso de células de 

manufatura, entre as empresas da amostra. Fica evidente que 

houve um aumento do uso de células após a implanta~~o do 

Kanban. 

+O 

:: l 
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Gratico lBA 

Se retirarmos de nossa análise as 5 empresas que n~o 

passaram a utilizar nenhuma célula após a implanta~~o do 

Kanban, ficamos apenas com aquelas em que as altera~bes de 

layout podem, com maior probabilidade, ser atribuidas ao 

Kanban. 
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Neste caso, Grafico 188 o uso de células de manufatura 
. ' 

partiu de uma média inicial de 23% do layout da fábrica para 

56%. Este fato reforça a hipótese de uma forte correlaç~o 

entre Kanban e o uso de células de manufatura. 

GrAfico lBB 

Quest~o 19. Existe~ na empresa, algum departamento que se 

ocupe, exclusivamente, da determinaç~o e aprimoramento de 

tempos, métodos e processos de fabrica~~o e montagem? 

(a) sim, desde (ano) ____ e é composto por tNro.) ___ _ 

pessoas 

(b) n<!lo existe 

;···. ·,.i:_,_-



O aumento da produtividade só pode ser obtido com um 

grande esforço de racionaliza~~o das atividades de produ~~o, 

tanto no que diz respeito aos estudos de métodos de traba

lho, desenvolvimento de dispositivos de montagem e usinagem 

etc •• , quanto aos aspectos que procurem melhorar a qualidade 

do produto, a sincronizaç~o dos fluxos de materiais, etc .. 

E importante que haja um conjunto de pessoas treinadas 

para realizar esta atividade e para dar apoio técnico e 

treinamento à m~o de obra direta. N~o estamos pregando uma 

nova separaç~o entre trabalho intelectual e manual; ao con

trário, estamos reafirmando a necessidade de que os operá

rios participem do processo de gerar soluçôes que aumentem a 

eficiência da produ~~o, mas que este processo seja também 

responsabilidade dos escalôes superiores da empresa. 

Do gráfico 19, verificamos 72% das empresas da amostra 

possuem um departamento deste tipo, que tem, em média, 14 

anos e 11 funcionários. 

Destacamos a informaç~o da Toyota do Brasil, que decla

rou que conta com 50 engenheiros alocados nesta área, ou 

seja 62% do seu corpo de engenheiros ocupa-se do aprimora

mento de tempos, métodos e processos de fabrica~~o e monta

gem~ 

Concluimos que a ma1oria das empresas da amostra possui 

uma estrutura já consolidada em termos de racionaliza~~o da 

prodLIÇ~o o que, certamente, auxilia a utiliza~ào do Kanban. 
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Grafico l'i 

I 
f 

Uuestao 20 

Nesta questao procuramos avaliar se as empresas da 

amostra est~o usando o Kanbán associado a outras técnicas e 

procedimentos que comp~e o JIT, ou n~o. Para isto, relacio-

namos um conjunto de atividades que fazem parte da estraté-

gia JIT (capitulo 3) e que também s~o consideradas importan-

tes para o funcionamento do próprio Kanban. 

Através dos itens (a), (e), (f), (g) e (h) avaliamos o 

"Envolvimento da m~o de obra no processo de decis~o". A 

preocupaç~o com a "Manuten~~o preventiva total" é avaliada 

da através do item (g). 

A "Reduç~o de setup", um dos pontos centrais do JIT e 

muito importante para o Kanban, é analisado no item (c). 

,• 
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Com o item (d), procuramos identificar a importancia 

que as empresas est~o dando ao re-layout das máquinas. 

(a) LIMPEZA E ARRUMAÇAO: 

Gráfico 20Al 

Através do Gráfico 20Al podemos verificar que, das 27 

empresas que responderam esta quest~o, 85'l. declarou possuir 

programa de limpeza e arrumaç~o • Em 15'l. das empresas, o 

programa está em fase de estruturaç~o. Isto revela uma 

grande preocupa~~o com o assunto. 

O Gráfico 20A2 nos mostra que, nos últimos 2 anos, 

quase triplicou o número de empresas que est~o se preocu-

pando com estes aspectos. A média da idade dos programas 

implantados é de 5,9 anos; 87'l. das empresas est~o satisfei-

tas com os resultados obtidos. 

Gráfico 20A2 
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Em duas, das tres empresas que visitamos (nros. 6 e 

11), pudemos perceber um grande esfor~o de limpeza e arru-

ma~âo do piso da fábrica. Na empresa nro.6 chegamos a as-

sistir a um filme de video, realizado pelos próprios funcio-

nários, onde foi regist~ado o dia em que toda a fá-

brica/administra~âo parou para realizar uma grande 'faxina· 

na empresa. Este momento marcou o inicio da implanta~~o do 

Kanban nesta empresa. 

(b) MANUTENÇAO PREVENTIVA: 

O Gráfico 2081 mostra que a maioria das empresas está 

preocupada com o problema da manutenç~o preventiva só que, 

ao contrário do item anterior, para ~2/. delas os programas 

de manutençâo preventiva ainda est~o em fase de estrutu~ 

raç~o. Apenas 7% das empresas declarou n~o estar nem estru-

turando um programa deste tipo. 



Ent~e as emp~esas que declararam possuir tal programa 

(411.), a imensa maioria, 831., consideram os resultados sa

tisfatórios. 

Gráfico 20B1 

/.. (41.4!'1;} 

Através do Gráfico 2082 podemos perceber que o aumento 

do interesse das empresas, em manuten~~o preventiva, é re-

cente. A média de idade deste tipo de programa pode ser di-

vidida em 2 g~upos distintos: parte das empresas (3 emp~e

sas) possui programa antigos, com média de idade de 13 anos; 

Jé para a maio~ia (8 emp~esas) este p~ograma é bastante 

novo, com média de idade de 1,7 anos. 

4,'-1 anos. 

A média total é de 
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Gratico 2082 

(c) TROCA RAPIDA DE FERRAMENTA: 

A troca rápida de ferramentas é um dos pilares do 

Kanban ~ do próprio JIT; entretanto, sua implantaç~o n~o é 

muito simples. 

Grãfico 20Cl 

•. 
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O Grafico 20Cl mostra que 44% das empresas da amostra 

possuem programas de troca rápida de ferramenta em funciona-

mento; entre elas, 77% declarou estar satisfeita com os re-

sultados obtidos. 

Como evidéncia da preocupa~~o das empresas com este as-

sunto, 41% declarou que o programa de troca rápida está em 

fase de estruturaç~o, o que eleva para 86% o percentual de 

empresas da amostra que já est~o usando ou est~o se prepa-

rando para usar as técnicas de reduç~o de setup. 

lambém devemos destacar que 13% das empresas da amostra 

n~o est~o considerando o assunto. 

Já o Gráfico 20C2 nos mostra que, nas empresas que tem 

programas de troca rápida, quase 50% foram implantados a me-

nos de 4 anos. A idade média dos programas é de 6,1 anos. 
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(d) MODIFICAÇAO DOS LAYOUTS EXISTENTES NA FABRICA: 

O layout mais adequado para uma dada unidade fabril de

pende de uma série de fatores, entre os quais destacamos o 

'trade off' entre (economia de escala) X (flexibilidade). 

Os layouts celulares tem se apresentado como uma alter-

nativa para este conflito. Em ambientes 'job-shop' as célu-

las de manufatura promovem o aumento da produtividade, ape-

sar de uma diminui~~o da flexibilidade. Já em ambientes 

'flow-shop' as células conduzem a um aumento da flexibili

dade do processo produtivo, embora haja algum sacrificio na 

produtividade global. 

Atualmente, a preocupa~~o com a modifica~~o dos layouts 

existentes numa dada unidade fabril sempre passa pela conve

ni~ncia, ou n~o, da introdu~~o de células de manufatura. 

Através do Gráfico 2001 observamos que 79% das empresas 

declarou possuir um programa deste tipo e que, entre elas, a 

satisfa~~o com os resultados é grande, 74%. Parte das em-

presas (13%) n~o est~o se ocupando do assunto, e em 6,9% o 

programa està em fase de estrutura~~o. 
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Gr3fico 2001 

At~avés do G~àfico 20D2 obse~vamos uma ce~ta redu~~o na 

implanta~~o destes p~og~amas; que possuem uma média de idade 

de 6,4 anos. Isto nos most~a que a p~eocupa~~o com a medi-

ficáç~o dos layouts é um pouco ante~io~ ao uso do Kanban. 

C· - 2 3-4 .; -a 1-e i - 1C ::r Hl 

Grâfico 2002 
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(e) DISPOSITIVOS PARA AUTOMAÇAO DE OPERAÇOES: 

Com esta quest~o procurávamos avaliar o 'esfor~o em au-

tonoma~~o· das empresas da amostra. 

Gráfico 20El 

O Grâfico 20El mostra que quase metade das empresas, 

48%, possuem programas deste tipo. Entre elas, 79% afirmou 

que os resultados obtidos foram satisfatórios. 

Em 31% das empresas os programas de automa~~o de ope-

raçbes est~o 'em fase de estrutura~~o·. 

Destacamos, porem, o número de empresas que n~o est~o 

envolvidas no assunto, 21%, é alto. 

-~·· 

,• .... 
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Gr~fico 20E2 

Já o G~âfico 20E2 nos most~a que a p~eocupa~~o com a 

automaç~o das ope~a~~es veio dec~escendo ao longo do tempo, 

tendo havido um aumento ~epentino nos últimos 2 anos. A mé-

dia de idade destes p~ogramas é de 7,1 anos. 

(f) CAIXA DE SUGEST~ES: 

Através do Gráfico 20F1 obse~vamos que ~5% das empresas 

da amost~a possuem programas como este. Entre. elas, uma 

pa~te bastante significativa (31%) conside~a que os ~esulta-

dos obtidos s~o insatisfató~ios. E o maior pe~centual de 

'insatisfaç~o· regist~ado neste t~abalho. Também é muito 

g~ande (41%) o pe~centual de empresas que n~o est~o se p~eo-

cupando com o assunto. 
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Grãfico 20Fl 

Isto nos mostra um certo esgotamento da caixa de su-

gestoes· como alternativa de envolvimento da m~o de obra no 

processo de melhorias continuadas. Apesar de, nos últimos 2 

anos, ter havido um aumento do número de programas implanta-

dos, como podemos observar através no Gráfico 20F2. 

R 
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Grãfico 20F2 
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(g) GRUPOS TIPO CCG: 

O Gr~fico 20G1 nos mostra que os grupos 'tipo' Circules 

de Controle de Qualidade (CCQ's) s~o usados por 62% das em-

presas da amostra. Os grupos possuem uma média de idade de 

5,6 anos e os resultados obtidos s~o considerados satisfató-

rios para 611. delas; 171. mostrou-se insatisfeita e 22% n~o 

deu opini~o. Este silêncio pode ser um indicador de resul-

tados ruins já que, se os beneficios fossem grandes e obje-

tivos, dificilmente deixariam de ser declarados. 

Destacamos também uma experiência interessante, obser-

vada na empresa nro.6: o chamado 'Ponto de Análise·, e des-

crita no inicio deste capitulo. 

Grêlfico 2061 
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O numero de empresas que n~o possuem grupos 'tipo' CCQ, 

31%, é grande, principalmente se considerarmos que os cco·s 

foram amplamente divulgados durante a década de 80. 

Gráfico 2062 

O Gréfico 20G2 nos mostra que houve um significativo 

aumento do número de implanta~bes de programas tipo CCQ's 

nos últimos 4 anos. 

(h) GRUPOS DE ANALISE Dé VALOR: 

Através do Gráfico 20Hl observamos que os grupos de 

análise de valor s~o os grandes desconhecidos da maioria das 

empresas, jé que 45% delas declarou n~o estar se ocupando do 

assunto. 

I 
' 
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Gráfico 20H1 

Esta informaç~o se confirma quando observamos que ape-

nas 24/. das empresas possuem este programa estruturado. En-

tre elas, 29%, um indice bastante elevado, declarou-se insa-

tísfeita com os resultados; 431. disseram que est~o satis-

feitas e 28% n~o declararam nada. 

Em 31/. das empresas este programa está em fase de es-

truturac;;;o. 

Apesar disto~ o Gráfico 20G2 nos mostra que os grupos 

existentes s~o antigos, e a implantac;~o de grupos novos e 

muito irregular. 
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Gratico 2062 

Questao 21. Nas esta~bes de trabalho onde foi implantado o 

Kanban, quais tipos de indicadores visuais existem: 

(a) gra 
"ficas de controle 

(b) indices de produtividade a cada periodo 

(c) lampadas que indicam se algum problema está ocorrendo em 

algum ponto da linha de montagem 

( d ) outros . E s pe c i f i c a r------------------------

(e) n~o existem 

Os indicadores visuais est~o intimamente associados ao 

uso do kanban e servem como um sistema estruturado de infor-

maçôes, tanto para a execu~~o de tarefas quanto para o con-

trole sobre as tarefas realizadas Como é possivel que as 

empresas usem ma~s de um tipo de indicador visual, obtivemos 

46 respostas. 



Grafico 21 
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O Gráfico 21 nos mostra que para 371. delas os gráficos 

de controle s~o o indicador visual mais usado. Este tipo de 

indicador visual esta intimamente relacionado ao uso de con-

trole estatistico de processo (CEP), aspecto que será anali-

sado na quest~o 29. 

O segundo indicador visual mais usado s~o os "indices 

de produtividade a cada periodo", com 30'l. das respostas. Em 

seguida, com 19%, vem a alternativa (d), onde foram relacio-

nados vários elementos, muitos dos quais n~o s~o indicadores 

visuais; nenhum deles, porém, merece destaque. 

Ouest~o 22. Hoje, qual o número de funcionários da empresa? 

(a) total: ______ __ ( b) na produc;~o: --------
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ao,------------------------------------------------------. 

Grêlfico 22 

Esta quest~o nos ajuda a compreender o porte das empre-

sas da amostra. 

Através do Gráfico 22 percebemos que a grande maioria 

delas, 72%, s~o grandes empresas (possuem mais de 500 fun-

cionários). A média de funcionàrios das empresas da amostra 

é 1126, 62/. dos quais est~o na produ~~o. Nenhuma.delas per-

tence à categoria de micro empresa. 

Quest~o 23. Quantos engenheiros: _____ __ 

.A presença de engenheiros pode indicar um maior grau de 

racionalizaç~o e desenvolvimento técnico. Para que pudesse-

mos avaliar melhor estes aspectos, deveriamos saber em que 



setor da empresa os engenheiros est~o trabalhando. Todavia, 

esta informa~~o n~o foi solicitada. 

Algumas empresas informaram n~o estar incluindo o nivel 

gerencial/chefia entre o número de engenheiros, enquanto que 

outras nada declararam. 

Observamos que, em média, as empresas mantém 1 enge-

nheiro para cada 105 funcionérios, se considerarmos o total 

de func~onários, ou para cada 65, se nos restringirmos aos 

funcionários que trabalham na produ~~o. 

Destacamos que 2 das empresas, a Toyota e a Yokogawa, 

mantém 1 engenheiro para cada 5 funcionários da produ~~o. 

Cerca de 48/. das empresas tem 1 engenheiro para mais de 

20 trabalhadores, como mostra a tabela abaixo: 

Distribui~~o de Engenheiros por Funcionários da Produ~~o 

Nro Engos. 

até 5 

6 a 10 

11 a 15 

16 a 20 

mais de 20 

Nro Empr. 

2 

5 

.7 

...> 

4 

13 

7 

18 

11 

15 

48 
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Uuestao 24. A empresa exporta? 

(a) qual porcentagem do faturamento? % 

(b) qual porcentagem da produ~~o? % 

(c) n~o exporta 

Gratico 24 

~:];~~;;~;;~;;~~----------~7.7~~75~7.7~~ 
H 

i 
0~~~~~~~~~~----------~~~~~~~~~ 

Cerca de 76% das empresas da amostra exportam. Atraves 

do Gr~fico 24 observamos que o volume de exporta~bes repre-

senta 18%, tanto do faturamento quanto da produ~~o. 

Isto nos mostra que estas empresas possuem sua aten~~o 

mais voltada para o mercado interno. Apenas uma empresa 

(nro.25} declarou exportar 80/. de sua produ~~o e outra 

(nro.29) 601., sendo ambas subsidiárias de multinacíonais ja-

ponesas. 
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Questao 25. O capital majoritário da empresa é: 

(a) nacional (b) multinacional: pais de origem _______ _ 

Gráfico 2'5A 

e !61.7~) 

/~ 

/' 

' ) 
\ I 

"~____/ 

O Grafico 25A nos mostra que em pouco mais da metade 

das empresas da amostra (52%) o capital majoritário é multi-

nacional. 

Pelo Gráfico 258 observamos que entre elas o Jap~o se 

destaca, com 40% do total. Entretanto, o Kanban vem sendo 

empregado por empresas das mais diferentes nacionalidades, 

revelando que a origem do capital - questao cultural - n~o é 

uma barreira ao seu uso. 

,•. 

19~ 
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Grafico 258 

Questao 26. Quais dos beneficios abaixo (e desde quando) a 

empr-esa ofer-ece'? 

(a) convE:?nios 

( ) médicos/hospitalar- ()1989 ( )1990 ()1991 

( ) dentista ( ) ( ) ( ) 

( ) supermercado ( ) ( ) ( ) 

( ) far-mácia ( ) ( ) ( ) 

( ) outr-os 

( b) restaur-ante ( ) { ) ( ) 

( c: ) mater-ial escolar ( ) ( ) ( ) 

( d) cursos de aperfeiçoamento { ) ( ) ( ) 

(e) cesta básica ( ) ( ) ( ) 

( f ) transporte ( ) ( ) ( ) 

( g) par-ticipaç:~o nos lucros ( ) ( ) ( ) 

(h) outros. Especificar 
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Os beneficios oferecidos pela empresa tem, entre ou-

tras, uma funç~o motivacional. A motivaç~o da m~o de obra é 

importante para o sucesso do Kanban pelos motivos já apre-

sentados. 

Grélfico 26 

A analise dos dados do Gráfico 26 nos mostra que todas 

as empresas oferecem alguns dos beneficios citados acima. 

Entre eles, destacamos os conv~nios médicos (Al), oferecidos 

por todas as empresas. O restaurante (B) é oferecido por 

90% das empresas e os conv~nios com farmácias (A4) por 86% 

delas. 

., 



A minoria das empresas, 14%, oferece aos funcionarias 

alguma participa~~o nos lucros. S~o as empresas de nro.5, 

8, 18 e 20. Tr~s delas s~o nacionais e uma tem capital ma-

joritário de origem norte americana. 

Devemos ressaltar que a participa~~o nos lucros e 

feita, no Jap~o, através da distribui~~o dos bOnus anuais e 

que, embora a maioria da empresas multinacionais da amostra 

possua capital de origem japonesa, nenhuma delas declàrou 

oferecer participaç~o nos lucros à seus funcionários. 

Uuest~o 27. A escolaridade média dos funcionários da pro

du~~o é: 

(a) apenas as primeiras letras 

(b) primária 

(c) ginasial 

(d) secundária 

(e) a empresa n~o disp~e deste dado 

A obtenç~o de aumento de qualidade e produtividade só é 

possivel, nos dias de hoje, com a melhoria do nivel escolar 

da m~o de obra. No caso do Jap~o, 95% da popula~~o possui 

segundo grau completo. 
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Gr~fíc:o 27 
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Nossa pesquisa most~ou que 55/. dos t~abalhado~es das 

emp~esas da amost~a (G~áfico 27) possui nivel p~imá~io e que 

out~a g~ande pa~te (45%) nivel ginasial. Este quad~o ce~ta-

mente ~eflete a ~ealidade da educa~~o do pais e talvez jus-

tifique po~que 57% das emp~esas decla~a~am esta~ investindo 

na melho~ia da escola~idade de seus funcionários, como pode 

ser observado no Gráfico 28. 

Uuestao 28. A empresa está investindo na melho~ia do nivel 

de escola~idade dos funcioná~ios da p~odu~3o? 

(a) sim ( b) n~o 

199 



200 

\ I 

v I 

Grafico 28 

Quest~o 29. A emp~esa usa Cont~ole Estatistico de P~ocesso 

(a) sim, em ______ %. da fáb~ica (b) n~o 

Sendo a qualidade um impo~tante fator competitivo, pro-

cu~amos avaliar o uso de um dos principais instrumentos de 

identificaç~o que problemas de qualidade: o Controle Esta-

tistica de Processo (CEP). 

Através do Gràfico 29 observamos que 72% das empresas 

est~o usando CEP em 48% da fàbrica. 

•. 
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Grâfico 29 

Guest~o 30. Favor indicar, no verso, os niveis hierárquicos 

da empresa ( organograma simplificado - apenas das posições 

que possuam algum poder de decis~o ) da àrea de produç~o • 

Procuramos identificar o número de niveis hierárquicos 

existentes em cada empresa 'entre' a diretoria e os operá-

rios. Nosso objetivo era o de termos uma idéia do quanto as 

empresas est~o sintonizadas com a tend@ncia atual de reduç~o 

dos niveis hierárquicos da empresa. 

Entre os 62/. que responderam esta quest~o, pudemos ve-

rificar que existem, em média, 3,5 níveis hierárquicos 

'entre· a diretoria e os operários. Entendemos que existe 

espaço para uma redu~~o destes niveis, como forma da empresa 

ganhar mais agilidade interna e melhorar o fluxo de infor-

maç~es entre a dire~~o e a base. 



Para avaliarmos a 'representatividade' das informaçbes 

fornecidas pela empresa, tabulamos o cargo ocupado pelas 

pessoas que assinam os questionàrÍos. Do quadro abaixo po-

demos perceber que 62/. delas ocupavam cargo de ger~ncia e 

que 28/. eram chefes/supervisores. 

Niv 

Hierarq 

Nro. 

Quest. 

Diretoria 1 

Gerencia 18 

Chefia/Superv 8 

N~o Fornec 2 
.: . 

I. 

3 

62 

28 

6 

Ouest~o 31. Indique, no verso, a Literatura que conside~a 

mais importante na área de Geréncia da Produ~~o hoje 

Nosso objetivo foi o de verificar qual o suporte teo-

rico que mais esté sendo usado pelas empresas, em seu es

forço de moderniza~~o, principalmente no que tange uso do 

Kanban. 

Onze empresas (38/.) n~o forneceram sequer uma indi-

Entre as demais, também 11 indicaram ao menos o nome 
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de um livro e os 24'l. restantes indicaram temas diversos ao 

invés de literaturas. 

Apresentamos abaixo a relaç~o da literatura citada: 

A Corrida (Goldratt & ~ox) 

- A Meta (Goldratt & Cox) 

Administra~~o da Produ~~o (Joseph Monks) 

Fabricaç~o Classe Universal (Richard Schonberger) 

Kaizen (Masaaki lmai) 

Kanban: a simplicidade do controle da produç~o (Reinaldo 

Moura) 

Sindrome do Palheiro (Goldratt) 

Sistema Toyota de Produç~o (Yasuhiro Monden) 

Técnicas Industriais Japonesas (Richard Schonberger) 

Teoria Geral das Organizaçees (Fernando Prestes Motta) 

- Teoria Z (William Ouichi) 

Virando a Própria Mesa (Ricardo Semler) 

Dentre estes, o mais citado (6 cita~~es) foi o livro A 

Meta, seguido da Corrida (4), Kanban (2) e Kaizen (2). To

dos os demais foram citados apenas uma vez. 
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O Kanban inova a forma ~orno o planejamento da produç~o 

é tradicionalmente feito, pois exige que seja delegada, aos 

próprios trabalhadores, parte das atividades que eram de 

responsabilidade das chefias/supervis~es e médias gerências. 

O tipo de sistema de relaçôes industriais existente no 

Jap~o criou as condiç~es sociais para que houvesse um maior 

envolvimento da m~o de obra no processo de trabalho. Este 

envolvimento n~o se dá sem o recurso a práticas coercitivas, 

entre as quais destacamos a forma de composiç~o do salário, 

a press~o do grupo, as avaliaç~es dos supervisores e o tipo 

de representaç~o sindical, que exclui a maior parte da mâo 

de obra japonesa. O Kanban é resultado deste contexto. 

Entretanto, o Kanban vem sendo usado, por empresas in

dustriais, em diversos paises do mundo, com diferentes sis

temas de relaçôes industriais, e os resultados obtidos s~o 

positivos; mostrando que as barreiras sócio-culturais n~o 

s~o impedimento ao seu uso, bem como sua gr~nde capacidade 

de adaptaç~o. 

A metodologia utilizada em nossa pesquisa n~o nos auto-

riza fazer generalizaçôes. Entretanto, a form~ como a popu-

laç~o alvo foi composta e as empresas da amostra seleciona

das, nos dá a impress~o de que a realidade das demais empre

sas brasileiras n~o deve ser muito distinta daquela dese

nhada neste trabalho. 
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Foram analisadas 31 respostas, de 29 empresas indus

triais. 

As empresas foram classificadas por setor/ramo de ati-

v idades. Constatamos a predominencia de empresas do setor 

de Materiais EletroeletrOnicos e de Comunica~~es. Provavel-

mente porque os produtos fabricados neste setor costumam ter 

alto indice de padroniza~~o e grande volume de produ~~o, ca

racterizando um tipo de manufatura repetitiva. 

Observamos que o Kanban vem sendo implantado em empre

sas que fabricam produtos muito distintos e com escalas de 

produ~~o também muito diferentes. 

Sua idade média, entre as empresas da amostra, é de 

pouco mais de 4 ~nos, mostrando que seu uso é bastante re

cente, apesar de esta~ em funcionamento em toda Toyota Motor 

Co. japonesa desde 1962 e, na Toyota do Brasil, desde 1971. 

Acreditamos que sua aplicaç~o cresça bastante nos próximos 

anos. 

A recess~o econOmica brasileira também afetou as empre-

sas da amostra. Quase 70% delas teve seu volume de produç~o 

reduzido, em média, 26%. Se considerarmos todas as empresas 

a um só tempo, verificamos que houve uma reduç~o média glo-

bal, no volume de produç~o, de 14% entre 1989 e 1991. Isto 

nos mostra que as empresas optaram pelo uso do Kanban em 

pleno quadro recessivo, como uma tentativa de superar a 

crise. 

Esta hipotese ganha força quando verificamos que a 

maioria das empresas pretendia, quando decidiu usar o 
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Kanban, reduzir estoques e aumentar a flexibilidade da pro

duç:~o. 

A amostra e composta por empresas que possuem, em me

dia, 1126 funcionários e com volume de produç:~o equivalente 

ou maior do que as principais empresas do setor. 

Entre elas predomina o padr~o de fluxo 'flow-shop', 

corroborando a idéia de que o Kanban e mais aplicável em ma

nufaturas repetitivas. 

As empresas iniciaram a implantaç:~o do Kanban contra-

lando cerca de 34/. da produç:~o. Este percentual evoluiu 

para 70%, num periodo médio de 4 anos, o que mostra que os 

resultados obtidos foram bastante satisfatórios. 

O aumento do uso do Kanban e associado ao aumento do 

uso de células'de manufatura. No inicio da implahtaç:~o do 

Kanban, estas ocupavam cerca de 23/. do layout. Este número 

cresceu para 56%, por ocasi~o da resposta do questionário. 

Na implantaç:~o piloto as empresas escolheram os itens 

que possuiam "maior chance de obter resultados positivos em 

pouco tempo". lambem registramos uma preocupaç:~o em esco-

lher itens onde a variaç:~o de demanda fosse pequena. 

O número de horas de treinamento oferecido pela em

presa, para implantaç:~o do Kanban, e pequeno: 17,5 horas 

para chefes/supervisores e 12,5 horas para operários. En

tretanto, estes valores n~o s~o muito distintos daqueles en

contrados na literatura internacional. 

Foram vários os beneficios alcanç:ados pelas empresas, 

atribuidos ao uso do Kanban, dentre os quais destacamos a 
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redu~~o m~dia de 57% do estoque em processo. Estes valores 

também s~o compatíveis com os encontrados na literatura. 

A partir das contradiç~es que observamos entre as res

postas das quest~es 9 e 10, concluimos que a maioria das em

presas n~o possui indicadores de desempenho calculados sis-

tematicamente. Apesar disto, percebem que melhorias est~o 

sendo obtidas com o uso do Kanban. 

A talta de indicadores mais confiéveis faz com que as 

empresas tenham mL1ita dificuldade de desenvolver planos de 

melhorias continuadas, com vistas a aprimorar o sistema~ 

A implantaç~o do Kanban tem sido coordenada por pessoas 

que ocupam posiçôes gerenciais nas empresas. Isto nos ajuda 

a entender porque o principal critério, na escolha dos itens 

piloto, levava em consideraç~o o imediatismo dos resultados; 

uma vez que bons resultados, em pouco tempo, podem represen

tar uma aceleraç~o nas carreiras. 

N~o existem empresas que serviram de ·modelo' para as 

demais. Entretanto, duas empresas foram citadas com maior 

frequencia: a Toyota do Brasil e a Yanmar do Brasil. Ambas 

de capital japonês. Algumas empresas declararam que implan-

taram o Kanban sem visitar uma outra sequer. 

A implantaç~o do Kanban encontrou resist~ncia interna 

em 86% das empresas da amostra. A maior resistencia (541.} 

veio do nivel de chefia/supervis~o. lsto se deve ao fato de 

que é neste nivel que ocorrem os primeiros impactos da im

plantaç~o, em decorrência das mudan~as de atribui~~es e ta-

refas. O segundo maior 'foco' de resist~ncia ao uso do 
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Kanban e a média gerência (231.), com toda certeza pelas mes

mas razOes. 

E de se destacar que n~o foram registradas resistências 

significativas entre os trabalhadores, talvez pelo fato de a 

implanta~~o n~o estar associada a demiss~o, ou-mesmo em de

corrência do quadro recessivo, que refreia os impetos con

testatórios. 

O tipo de Kanban mais usado é o de 1 cart~o (381.). As 

'caixa identificadas' vem em seguida (26/.). Se considerar-

mos que estas também possuem um esquema de funcionamento 

tipo '1 cart~o·, ent~o a porcentagem de uso desta modalidade 

de Kanban se eleva para 64%. 

por 221. das empresas. 

O Kanban de 2 cartees é usado 

A maioria das empresas da amostra (651.) n~o usa a téc-

nica de nivelamento da produç~o. lsto pode ser decorrência 

do tato das empresas estarem trabalhando com niveis elevados 

de ociosidade, n~o sentindo necessidade de aumentar os in

vestimentos em racionalizaç~o do sistema produtivo; pois o 

nivelamento, para ser usado, exige que a demanda e os pro

cessos de produ~~o estejam estabilizados, que os tempos de 

fabricaç~o n~o variem muito, que os setups sejam reduzidos, 

etc .. 

Apesar disto, as empresas parecem perceber a necessi

dade da racionalizaç~o dos métodos e processos de trabalho, 

ja que 721. delas possuem um departamento encarregado destas 

questees. Estes departamentos tem, em média, 14 anos e 

contam com 11 funcionários. 

~ -
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A maioria das empresas entende que o bom funcionamento 

do Kanban esta associado ao uso de um conjunto de técnicas e 

procedimentos, englobados no J!T. Todas as empresas est~o 

preocupadas com a quest~o de Limpeza e Arruma~•o do ambiente 

de trabalho; 85% delas tem programas deste tipo em funciona

mento. 

A preocupaç~o com a Manuten~~o Preventiva é dividida 

por 93% das empresas da amostra. Todavia, apenas 11 

empresas (411.) possuem este programa em funcionamentos. Em 

3 delas os programas possuem média de idade de 13 anos, mas 

para a maioria (8 empresas) a média de idade destes 

programas é de apenas 1,7 anos. 

44% das empresas trabalham a quest~o da troca ràpida de 

ferramentas através de programas participativos, estrutura

dos na empresa, e quase 50% deles tem menos de 4 anos de 

idade. Para 41/. das empresas, estes programas ainda est~o 

em fase de estrutura~~o. 

Quase metade das empresas declarou possuir programas 

participativos para o desenvolvimento de dispositivos de au-

tomaç~o de opera~bes. Estes programas vem sendo usados pela 

empresa a algum tempo, sua média de idade é de 7,1 anos. 

Todavia, houve um grande aumento na implantaç~o deles nos 

últimos 2 anos. 

Embora esteja sendo usada a apenas 4,7 anos pelas em

presas da amostra, as caixas de sugestces s~o muito critica-

das. Cerca de 551. das empresas possuem programas deste tipo 

e, destas, 31/. disseram-se insatisfeitas com os resultados 
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alcançados. Também é muito alto o percentual de empresas 

(41/.) que n~o est~o se preocupando com o tema, o que mostra 

um certo 'esgotamento' da caixa de sugest~es como veiculo de 

envolvimento da m~o de obra na busca de melhorias continua

das. 

Os grupos tipo CCQ's s~o usados por 62/. das empresas da 

amostra. Entre elas, 611. consideram que os resultados al-

can~ados s~o satisfatórios. Uma das empresas constituiu um 

tipo interessante de 'grupo de CCQ', a que deram o nome de 

'Ponto de Análise' e que é descrito no capitulo 5. 

A Análise de Valor (AV) é a grande desconhecida das em-

presas da amostra. Está sendo usada por apenas 241. delas e 

em outros 311. encontra-se em fase de estrutura~~o. Entre as 

empresas que usam, 28/. est~o insatisfeitas e 29/. n~o fizeram 

juizo de valor dos resultados obtidos. Apesar disto, os 

grupos de AV s~o antigos e a implanta~~o destes tem sido ir

regular. 

Os indicadores visuais mais usados s~o os gráficos de 

controle e os indices de produtividade por periodo. As lam-

padas amarelas/vermelhas s~o usadas por apenas 3 empresas. 

Embora 76/. das empresas exportem, o percentual de ex

porta~~o, tanto do volume de produ~~o quanto do faturamento, 

é de apenas 18%, o que mostra que as empresas est~o mais 

voltadas para o mercado interno. 

Existe um grande equilibrio entre as empresas de capi-

tal nacional (48/.) e multinacional (52). Entre as multina-

cionais, 40% s~o japonesas. Entretanto pudemos constatar 
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qLie o Kanban vem sendo usado por empresas das mais diversas 

nacionalidades. 

Entre os beneficios que as empresas oferecem com .mais 

frequ@ncia aos funcionários, est~o os conv@nios médicos e o 

conv@nio com farmácias. A participa~~o nos lucros é ofere-

cida por apenas 4 empresas; 3 delas s~o nacionais e a quarta 

é americana. Ressaltamos que este tipo de beneficio~ comum 

entre as empresas japonesas - no Jap~o onde assume a 

forma de bOnus anuais, n~o é oferecido por suas subsidiárias 

brasileiras. 

Nossa pesquisa mostrou que 55% dos trabalhadores das 

empresas da amostra possuem nivel primário e 45% nivel gina-

sial. Este quadro dificulta sobremaneira os esfor~os de me-

lhoria de qualidade e produtividade. Talvez seja por conta 

disto que 57% delas declararam estar investindo na melhoria 

da escolaridade de seus funcionários. 

As empresas da amostra possuem, em média, 3,5 niveis 

hierárquicos entre a diretoria e os trabalhadores. Entende-

mos ser possivel um 'enxugamento' de suas estruturas buro

cráticas. 

Este trabalho poderá ser ampliado através da incorpo

raç~o dos dados de outras empresas, e da estrutura~~o de 

testes estatisticos de correla~~o entre algumas das variá-

veis. Com isto, poderemos fazer generaliza~ôes com maior 

segurança. 

Também nos parece interessante o estudo detalhado da 

implantaç~o do Kanban em algumas das empresas da amostra, 
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particularmente entre aquelas que reduziram o uso deste sis

tema em suas fábricas. 

N~o há condi~ôes de avaliarmos como 6 Kanban se compor

tará quando a capacidade produtiva das empresas estiver 

sendo usada em niveis mais próximos de seus limites. 
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An~x~ l 

Pesquisa sobre o Sistema Kanban 

1. Qual a quantidade media de produtos acabados (produtos 

que a empresa fabrica para vender - todos os modelos e va

riaç~es destes) que a empresa fabricou por mês no ano de: 

227 

1989: __________ _ 1990: __________ _ 1991: __________ _ 

2. Comparando estas quantidades com as quantidades produ-zi

das pelas principais empresas do setor, voce diria que o vo

lume de produ~~o desta empresa (em unidades produzidas) é: 

(a) muito menor que a produç~o das outras empresas 

(b) menor que a produç~o das outras empresas 

(c) equivalente a produç~o das outras empresas 

(d) ma~or que a produç~o das outras empresas 

(e) muito maior que a produç~o das outras empresas 

(f) n~o dispôe deste dado 

3. Como e o lay-out atual da montagem final: 

(a) linear (produç~o em série) 

(b) celular 

(c) possui os 2 tipos 



(d) outro tipo. Especificar ___________________ _ 

4. Em que ano se iniciou a implanta~~o do kanban que està em 

funcionamento hoje? 

(a) ano: _____ _ 

(b) foram feitas tentativas anteriores? 

( ) sim, quantas? ___ _ () nao 

5. Quantos % da produç~o eram controlados pelo kanban 

(a) no inicio da implantaç~o atual: ______ /. 

( b) hoje ______ % 

(se valores "estimados" coloque (e) ao lado) 

6. Se o kanban nao foi implementado de uma só vez em toda a 

empresa, qual dos critérios abaixo mais se aproxima do 

critério usado para selecionar os itens que~ inicialmente, 

seriam controlados pelo kanban: 

(a) itens pouco importantes, do ponto de vista de custo 

(b) itens muito importantes do ponto de vista de custo 

(c) itens em que a chance de se obter resultados positivos 

em pouco tempo eram maiores 

(d) itens fabricados em sec;:~o onde a "motiva~~o" da m~o de 

obra era maior-
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(e) foi usado outro crit~rio 

(f) n~o houve um critério explicito 

7. Durante quanto tempo os chefes/supervisores e os operá

rios foram treinados antes do inicio do funcionamento do 

kanban? (se valores "estimados" coloque (e) ao lado) 

(a) chefes/supervisores:----- horas/homem 

(b) oper~rios: ________ horas/homem 

8. Quais os objetivos que se pretendia alcançar quando se 

decidiu pela implanta~~o do kanban? 

('a) redut;:~o de estoque 

( b) reduç:~o do prazo de entrega de produtos acabados 

(c) aumento da flexibilidade da produç::~o 

( d) reduç:~o de custos 

(e) aumento da prodLtti v idade 

( f ) os objetivos n~o estavam bem definidos 

( g) outros. Especificar: 

9. Quais os maiores beneficios que foram obtidos com o kan

ban (se valores "estimados"" coloque (e} ao lado do nro.): 

(a) reduç:~o da matéria prima em estoque de 'l. ----
(b) reduç::~o do estoque em processo de ___ 'l. 

(c) reduç::~o do estoque de produto acabado de ___ í'. 
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( d) redu<f~o no prazo de entrega de produ. to acabado 

(e) aumento na produtividade dos equipamentos em 

( f ) aumento na produtividade do trabalho 

( g) redu~j=~o de refugo 

(h) outros: especificar 

10. Hoje, quais dos beneficios citados acima s~o medidos 

através de indices calculados sistematicamente pela empresa? 

(a) ( b} ( c) ( d ) (e) ( f ) (g) (h) ) nenhum 

11. Qual o nivel hierárquico da pessoa que coordenou a im

planta~~o atual do kanban? 

(a) diretoria (b) gerencia (c) chefia 

12. Indique as 3 principais empresas visitadas antes/durante 

a implantaç~o com o objetivo de conhecer o funcionamento do 

kanban: 

(a) ________________________________________________________________ ___ 

(b) __________________________________________________________ __ 

(c)----------------------------------------------------------------

(d} nao houve visitas á empresas 

;,: 
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13. A implantaç~o do kanban produziu dispensa de m~o de 

obra? 

(a) sim ( b) n~o 

14. De onde vieram as maiores resist~ncias à implanta~~o do 

kanban? 

(a) diretoria/alta gerência 

(c) chefia/supervis~o 

(b) média gerência 

(d) trabalhadores 

15. O kanban usado na empresa e do tipo: 

(a) 1 cart~o ( /.) 

(b) 2 cartbes ( produ~~o e requisi~~o ) /.) 

(c) caixas identificadas ao invés de cartôes X) 

(d) eletrOnico 

(e) outro 

___ 'l.) 

16. S~o usados painéis para pendurar os cart~es? 

(a) sim (b) n~.o 

17. A empresa usa, na montagem final, a técnica de produ~~o 

nivelada? ( tipo ABCCABCC .. ) 

(a) sim (b) n~o 
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18. Quantos 'l. do lay out de toda a fab~ica possuia uma o~ga

niza~~o do tipo celula~? 

(a) quando da implantaç~o do kanban: 'l. 

( b) hoje: 'l. 

19. Existe, na emp~esa, algum depa~tamento que se ocupe, ex

clusivamente, da dete~minaç~o e ap~imoramento de tempos, mé

todos e p~ocessos de fab~ica~~o e montagem? 

(a) sim, desde (ano ) _____ e é composto po~ ( N~o.) ----

pessoas 

(b) n~o existe 

20. lnfo~me pa~a quais dos tópicos abaixo a emp~esa possui 

p~og~amas pa~ticipativos e quando ent~a~am em ope~aç~o: 

(a) LIMPEZA E ARRUMAÇ~O 

() em fase de estruturaç~o 

( } funcionando desde (ano)-----

- resultados: () satisfatórios 

(b) MANUTENÇ~O PREVENliVA 

()em fase de estruturaç~o 

() funcionando desde (ano)----

- resultados: () satisfatórios 

() insatisfatbrios 

() insatisfatbrios 
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(c) TROCA RAPIDA DE FERRAMENTA 

()em fase de estruturaç~c 

() funcionando desde (ano) ________ _ 

- resultados: ()satisfatórios () insatisfatórios 

(dl MODIFICAÇ~O DOS LAYOUlS EXISTENTES NA FABRICA 

( l em fase de estruturaça0 

( ) funcionando desde (ano)------

- resultados: ()satisfatórios () insatisfatórios 

(e) DISPOSITIVOS PARA AUTUMAÇ~O DE OPERAÇ~ES 

()em fase de estruturaç~c 

() funcionando desde (anel ________ _ 

- resultados: ()satisfatórios () insatisfatórios 

(f) CAIXA DE SUGEST~ES 

( ) em fase de estruturaç~o 

() funcionando desde (ano) _____ _ 

- resultados: () satisfatórios () insatisfatórios 

lg) GRUPOS TIPO CCQ 

( ) em fase de estruturaç~o 

() funcionando desde (ano) ________ _ 

- resu 1 ta.dos: () satisfatórios () insatisfatórios 
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(h) GRUPOS DE ANALISE'DE VALOR 

() em fase de estruturaç~o 

() funcionando desde (ano) ________ _ 

- resultados: () satisfatorios () insatisfatórios 

21. Nas estaçôes de trabalho onde foi implantado o kanban, 

quais tipos de indicadores visuais ~xistem: 

(a) gráficos de controle 

(b) indices de produtividade a cada periodo 

(c) l~mpadas que indicam se algum problema está ocorrendo em 

algum ponto da linha de montagem 
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( d ) outros. Especifica r----------------------'--

(e) n~o existem 

22. Hoje, qual o número de funcionários da empresa? 

(a) total: ______ __ ( b) na produç~o: -----

23. Quantos engenheiros: ____ _ 

24. A empresa exporta? 

(a) qual porcentagem do faturamento? I. 

(b) qual porcentagem da produç~o? 'l. 

(c) n~o exporta 
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25. O capital majoriterio da empresa é: 

(a) nacional ( b) mu 1 tinaciona 1: pais de origem ______ _ 

26. Quais dos beneficios abaixo (e desde quando) a empresa 

oferece? 

(a) convenios 

( ) médicos/hospitalar ()1989 ( ) 1990 ()1991 

( ) dentista ( ) ( ) ( ) 

( ) supermercado ( ) ( ) ( ) 

( ) farmácia ( ) ( ) ( ) 

( ) outros 

( b) restaurante ( ) ( ) ( ) 

( c ) material escolar ( ) ( ) ( ) 

(d) cursos de aperfeiçoamento ( ) ( ) ( ) 

(e) cesta básica ( ) ( ) ( ) 

( f ) transporte ( ) ( ) ( ) 

( g } participaç:~o nos lucros ( ) ( ) ( ) 

( h) outro.s. Especificar 

27. A escolaridade média dos funcionàrios da produç:~o é: 

(a) apenas as primeiras letras 

(b) primária 

(c) ginasial 



(d) secund.:<r1a 

(e) a empresa n~o dispee deste dado 

28. A empresa esta investindo na melhoria do nivel de esco

laridade dos funcionàrios da produ~~o? 

(a} sim ( b) n~o 

29. A empresa usa Controle Estatistico de Processo 

(a) sim, em (b) n~o 

30. Favor indicar, no verso, os niveis hierárquicos da em

presa ( organograma simplificado - apenas das posiçees que 

possuam algum poder de decis~o ) da área de produç~o. 

31. Indique, no verso, a Literatura que considera mais im

portante na area de Gerência da Produç~o hoje 

Responsavel pelas informa~ôes: 

Cargo: 
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Rela~~o das empresas com as quais foi feito contato 

telefOnico: 

- AERRE do Brasil 
-ALIANÇA Metalúrgica (*) 
- ALIANÇA Rolamentos 
- ALPS do Brasil (*) 
- AMEISE 
- ARNO <*) 
- ASAHI Optical Brasileira 
- ASTRO 
- ATA Combustao Técnica 
- BALDAN Implementas Agricolas (t} 
- BAMBOZZI Maquinas Hidréulicas e Elétricas (*) 
- Bicicletas CALOI (*) 
- Bicicletas MONARK <*> 
- BLACK & DECKER Eletrodomésticos <*> 
- BRASEIXOS 

BRASILATA Embalagens Metélicas (*) 
- BRASILIT <*> 
- BRASPRENSAS 
~ BRASTEMP <*> 
- BRAUN Produtos EletrOnicos 
- BRAVOX <*> 
- BROWN Valvulas e Conexôes 
- CAMBUCI Metalúrgica 
- Ceramica GY010KU 
- CHICAGO PNEUMATIC <*> 
- ClAMET 
- CIPLA 
- CIS EletrOnica 
- CLiMAX 
- COFAP 
- COLDEX Frigor 
- Companhia HERING 
-Companhia HYSTER (t) 
- Companhia Metal~rgica PRADA <*> 
- CONSUL 
- DAIDO do Brasil 
- DAIWA SANGYO 
- DRESSER 
- DYNAPAC Equipamentos <*> 
- EBERLE 
- ELEBRA <*> 
- EletrOnica YAMAZAKI 
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- Elevadores KONE 
- Elevadores OTIS C*) 
- ENGESA Equipamentos Eletricos 
- Equipamentos CLARK 
- Equipamentos NGK-RlNNAl 
- EQUITEL/SIEMENS Telecomunicaç~es (*) 
- ERICSSON Telecomunica~~es (*) 
- EUCATEX 
- Ferramentas BELZER do Brasil 
- FILIZOLA Balanças (*) 
- FMC do Brasil C*l 
- FORIN <*l 
- Freios VARGA <*> 
- FUJIMEC Metalúrgica 
- FURUKAWA Produtos Elétricos 
- GARRET Equipamentos <*> 
- GLASSLITE 
- GRADIENTE EletrOnica 
- HATSUTA <*> 
- HOWA 
- Indústria Eletrônica SANYO do Brasil 
- Indústrias FILIZOLA <*> 
- Indústrias HITACHI 
- Indústrias ROMI 
- ISHIKAWAGIMA 
-!liBRA 
- J.I. CASE do Brasil 
- KEIKO do Brasil 
- KENTEC EletrOnica 
- KODAK Brasileira <*l 
- KOMATSU Brasil <*> 
- KUBOTA TEKKO do Brasil <*) 
- Lápis JOHANN FABER C*) 
- MAKITA Ferramentas Elétricas 
- Máquinas Agrícolas JACTO <*l 
- MAR-GIRIUS Continental I*) 
- MAXION C*) 
- MAYEKAWA Refrigeraç~o 
- MERCEDES-BENZ <*l 
- METAGAL C*) 
- METAL LEVE 
- Metalúrgica MICRO 
- Metalúrgica SINKRONAIZU 
- MITUTOYO do Brasil 
- Moto HONDA 
- MOTORADIO C*) 
- MURATA do Brasil 
- MWM Motores Diesel <*> 
- NACHI do Brasil 
- NAKATA C*l 
- NEC do Brasil 
- NHK Fastner C*) 
- NlKKEN do Brasil 
- NSK Rolamentos C•> 



OSG Ferramentas de Preciss 0 

- PEXTRON EletrOnica (*) 
- PlLOT PEN do Brasil 

Plásticos MASAO 
- RIO NEGRO 
- Robert BOSH 

ROHM do Brasil 
- ROHM EletrOnica t*l 
- SAAB SCANIA 
- SADOKIN Elétrica e EletrOnica 
- SANSUY 
- SCORPIOS Metalúrgica <*J 
- SEEGER-RENO <*J 
- SEMCO 
- SEMP-TOSHIBA <*l 
- SHIMPO Máquinas 
- SICOM 
- SIEMENS AUTOMOTlVE <*> 
- SINGER 
- SKF Rolamentos <*) 
- SMK EletrOnica 
- SONY 
- SUBAL 
- SUGAB.RAS 
- SUMIDEN-TOKAI do Brasil (*) 
- SUMITOMO Ciclo Redutores 
- SUPERFINE 
- SUPERFINE Mecano-Peças (t) 
- TAKARA BELMONT Móveis 
- TDA 
- TDK do Brasil 
- TELEMECANIQUE <*) 
- Textil Kongo 
- TOKIO (*) 
- -1 OKO do Brasi I 
- TOSHIBA do Brasil <*> 
- TOSHIBA Medical do Brasil 
- TOYOBO do Brasil 
- lOYOTA do Brasil <*J 
- TRW do Brasil 
- USM do Brasil 
- VALERIN 
- VALMET Tratores 
- Valvulas SCHARADER 
- VICR!S/FILIZOLA (*) 
- VILLARES: Divis~o de Elevadores e Escadas Rolantes C*J 
- VOLKSWAGEN do Brasil 
- VULCAN 
- WALITA Eletrodomésticos 
- WAPSA <*J 
- WESTINGHOUSE (*J 
- WHEELABRATOR SINTO do Brasil 
- WOLPAC Metalúrgica 
- WORTHINGTON Compressores 
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YADOYA 
- YAMAHA Motor 
- YAMAHA Musical 
- YANMAR do Brasil (*) 

YASHICA do Brasil 
- YOKOGAWA Eletrica <*) 

YORI< 
- YOSHIDA 
- YUASA Baterias 
- YUKEN KOGYO do Brasil 

Ubs.l: As empresas assinaladas com <*> sa 0 aquelas que 

admitiram estar usando o Kanban e se dispuseram a responder 

o questionàrio. 

Obs.2: As empresas: FILIZOLA Balanças, Indústrias 

FILIZOLA e VICRIS/FILIZOLA; s~o unidades industriais distin-

tas e por'este motivo foram tratadas separadamente. 



An~x~ 3 

Entrevista com M., Gerente Industrial (Gl) da empresa nro.ó 

em junho de 1991 

Legenda: 

(E) Pergunta do entrevistador 

(R) Resposta de GI 

(E) Como e que você se convenceu de que o Kanban era aplicà

vel aqui nesta empresa? 

(R) Eu li um pouco deste assunto e pelo tipo de produ~~o, 

pelo envolvimento de funcionàrios que o sistema promove eu 

acho que ele n~o é aplicàvel nesta empresa, é em todas as 

empresas 

(E) E na sua opini~o, qual a maior vantagem do sistema 

Kanban? 

CR) O Kanban, como é um sistema diferente, acaba com o des

perdicio; pelo menos a idéia é acabar com o desperdicio. 

Para isto, ele começa a apertar o seu estoque, e você tem 

que fazer as coisas na hora certa. Ele começa a fazer com 

que voe~ corrija todos os problemas que voe@ tem no ch~o de 
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f~brica; problemas com qualidade, com falta de manutenç~o de 

máquinas, etc •• Ent~o voe@ precisa estar com tudo disponi-

vel na hora certa em que voce precisa estar fazendo o seu 

produto. 

(E) Como é que voe@ escolheu o local onde iniciar a implan

ta~~o? 

(R) Esta foi uma das nossas maiores dOvidas. A gente leu 

muito sobre estes as~untos e sempre faziamos estas perguntas 

para todo mundo: '' .. como que voe@ acha que deve ser iniciado 

(?) .. célula •• •• e pelo que vimos nas outras empresas~ alguns 

que come;aram por uma área muito grande dan~aram. Ent~o nós 

achamos melhor come;ar por uma pequena área, ver todos os 

problemas que aconteciam para depois levar para o resto. 

Ent~o a gente pegou e come~ou pelos produtos mais fáceis, 

que eram mais fáceis de administrar, e por incrivel que pa

reça começamos lá com uns niples. (Comentário: este "por in

crível que pareça se justifica pois os niples s~o produtos 

demasiadamente simples, sobre os quais fa~o algumas conside

ra~~es na Análise da Entrevista) 

(E) E hoje, continuam sO os niples? 

(R) N~o~ jà foi estendido para outras áreas. Estamos aca-

bando de fazer um tipo de Kanban na· áreá de caldeiraria, com 

as pe~as usinadas que v~o para a caldeiraria. 
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NOs começamos a montar a idéia e mexer com 1ayout, mas 

isto foi barrado temporariamente, entétlo eu pensei: "nós te-

mos qL~e fazer algLlma coisa". Fomos, entétlo, à caldeiraria. 

O pessoal já queria trazer torno prà caldeiraria, furadeira, 

etc •• Nós levamos uma furadeira radial •• e eu falei "vamos 

fazer um Kanban aqui", mas eles argumentavam que Kanban nétlo 

resolvia, mas eLI insisti "vamos tentar, vamos fazer~ vamos 

experimentar". 

(E) Da outra vez em que eu estive aqui visitando, n~o vi ne-

nhum cart~o. Vi apenas um container na seç~o que usa as pe-

ças e um container na seç~o que fabrica as peças. Quando o 

container da seçâo que usa as peças estiver vazio o pessoal 

leva este container prá lá, deixa o vazio e leva o cheio? 

(R) Isso~ 

(E) Por que foi feito deste jeito? 

IR) Eu acho que quanto maior a produ~~o mais fácil da gente 

ter o Kanban. Na nossa empresa, como a rotatividade dos 

produtos nao e t~o alta; nós temos vários produtos e vários 

tipos de produtos e achamos que o Kanban n~o iria se movi-

mentar muito. Ent~o resolvemos colocar o Kanban em caixas. 

Quando a gente decidiu fazer o Kanban, só pensamos na

quele tipo mas, de um tempo pra cá, começamos a verificar 

que as empresas que começaram com o Kanban de cartétlo, aboli-
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Temos percebido que tem coisa muito mais vi-

sual do que o cart~o e nosso produto n~o é t~o complexo que 

a pessoa chegando la na prateleira n~o và ver o que ela tem 

que fazer. E tem funcionado! 

(E) Vocês tinham algum objetivo especifico para atingir 

quando come~aram, ou n~o? 

(R) N~o! Nós n~o tinhamos dúvidas de que as coisas iriam 

melhorar e nós n~o queiramos, por exemplo, só implantar o 

Kanban. Nós queriamos passar por todas essas etapas do JIT. 

(E) Você n~o acha que a grande inova~~o que existe n~o seria 

na técnica propriamente dita mas em você investir mais em 

treinar pessoas para fazerem coisas que elas poderiam fazer 

mais normalmente n~o fazem e ai, quando elas s~o treinadas 

para fazer estas coisas, as técnicas v~o surgindo? 

(R} Eu acho que, no fundo, nós estamos treinando as pessoas 

a voltar ao passado porque foram as técnicas de adminis

tra~~o cientifica de produ~~o que acabaram formando os pro-

fissionais que temos hoje. E o JIT volta ao passado porque 

as pessoas, além da m~o de obra~ oferecem muito mais coisas 

e ninguém tem explorado isto. No fundo é uma busca de que 

cada um seja responsével por tudo, n~o só o chefe. 
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(E) Mas eu acho que esta é uma afirma~~o parcialmente verda

deira. 

(R) E, eu já escutei isto também. Outro dia, eu estava con-

versando com um cara e ele falou assim: '' .. a m~o de obra~ 

t~o barata .. "; eu discordo um pouco disto pois acho que este 

barato é relativo. Acho que você tem que investir mais no 

pessoal em vez de investir em máquinas. Talvez as pessoas 

façam com que nós ganhemos muito mais do que a máquina pode

ria ganhar; mas é lógico que tudo isto é relativo. 

tu acho muito importante a mudan~a de conduta. O cara 

tem que se sentir uma pessoa e n~o um número. Nós sabemos 

que ele tem que comer, ganhar, que ele tem um monte de coi-

sas prà fazer na vida. A empresa, no fundo, é responsável 

por isto também; ent~o nós temos que investir em todas estas 

áreas: salários, saúde, coisas de que o Brasil é carente. 
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Entrevista com A., Gerente de PCP e Compras da empresa 

nro.ll, realizada em agosto de 1991 

Legenda: 

(E} Pergunta do entrevistador 

(R) Resposta de A. 

(E) Como e que come;ou o kanbam nesta empresa? 

(R) O kanban, hoje, n~o està em toda empresa. O sistema de 

produç~o na empresa e um sistema misto que trabalha, a nivel 

de prodL1to acabado, com estoque zero; a nivel de'componentes 

para fabricaç~o dos produtos, roda um sistema de supermer

cado com tr~s lotes e a nivel de matéria prima trabalhamos 

no sistema tradicional: nivel de compra, ponto de reposi~~o, 

estoque minimo, de segurança, materiais com 200% de segu

rança, toda essa parte aí. 

O kanban começou aqui em 85. Fizemos visitas em em-

presas que ja tinham, tipo Yanmar; o IMAM deu uns treinamen-

tos aqui, etc ... Foi tentado primeiro aquele do cartao de 

movimentaç~o e de produç~o (de dois cart~es), mas nâo deu 

certo e eles simplificaram para o sistema de cart~o fixo no 

quadro da seç~o. 

Você tira uma projeç~o de quanto é o consumo mensal de 

cada produto, faz uma explos~o de todos os produtos em com-
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ponentes~ vendo a quantidade que e necessária de cada compo

nente para fazer aquele produto, aquela gama de produtos, 

que é da média mensal. Vamos supor que uma pe~a tem uma 

produ~~o média de 900 unidades; eu fa~o tr@s lotes de 300~ 

certo!. Ent~o voe@ tem o vermelho~ o amarelo e o verde e 

come~a a brincadeira. A montagem vai e compra um lote; 

quando compra um lote você p~e o cart~o no verdinho. Vai là 

e compra o segundo lote; pee no.amarelo e depois no verme-

lho. E quem se orienta a nivel do que fazer é a se~~o, ge-

ralmente a se~~o é quem decide qual prioridade ela tem que 

dar de acordo com o quadro. 

(E) Porque vocês dividem em três lotes? 

(R) Foi um ciclo para dez dias em cada lote; tem lote que 

hoje gira 7 vezes em um mês. Se você fosse falar que ia 

consumir 3 lotes em um mês ent~o o Kanban estaria meio fu-

rado. Jà no caso desta empresa, é uma proje~~o que está 

dando certo, porque temos 4.800 prod0tos, das mais variadas 

cores: hoje esta vendendo muito interruptor com cinza atlas, 

amanh~ esta vendendo interruptor com marrom barroco, etc ... 

Ent~o n~o fazemos para estoque, nós estamos produzindo o que 

esta realmente vendido. Nós estamos interagindo a nivel de 

informatizaç~o do piso de fábrica, o que vai nos dar uma 

resposta répida do giro de cada lote pra tentar otimizar 

cada vez mais esse giro. 
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(E) Voce falou que parece que o IMAM deu algum treinamento, 

foi o começo do Kanban aqui? 

(R) N~o, a gente tinha alguma coisa andando. O IMAM em 86 

deu o treinamento de Kanban, depois Circulo de Qualidade. 

Veja bem, basicamente nós temos o Kanban, o sen-

tido do Kanban. Se voe~ analisar fr.iamente pode perguntar: 

será que é Kanban? Bem o cart~o é. O que nós tentamos fa-

zer é um sistema de produç~o adequado com nossa realidade. 

Se isso aqui dá certo para nós é isso que nós vamos fazer. 

Eu n~o posso ter Kanban ou estoque zero de matéria-

prima que eu vou parar a 1abrica. Por exemplo, eu n~o posso 

ter Kanban de cobre, lat~o; isso tem que ter segurança, 

ent~o tentamos otimizar nossos estoques. O termo que a 

gente usa!:? "NOS brincamos aonde sabemos brincar", por exem

plo com o papel~o, nós temos força para negociar em papel~o, 

ent~o o que acontece: eu reduzo meu estoque de palelâo a 

hora que eu quero. Aperto meu fornecedor e ele entrega na 

data; se n•o entregar eu corto e ele vem correndo atràs. 

Mas com o cobre voe!:? nâo tem como. Cobre~ nylon, baquelite~ 

prata e parafusos industriais e a linha mestre de nosso pro-

duto. 

(t) o Kanban foi implantado na empresa de uma SÓ vez ou n~o? 

Se n~o foi, como é que vocês escolheram? 
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(R) Nos escolhemos a se~~o que era mais problemática, as in-

jetoras, que injetam um grande nómero de pe~as. Antiga-

mente utilizávamo~ o gráfico de Gant em toda aquela parte. 

Come~ou primeiro com aquele cart~ozinho de movimenta~~o e 

produç~o aí passou para o cart~o de chapeira como a gente 

chama hoje aqui, onde s~o colocados os tr~s lates. 

(E) E qual era o problema que tinha antes? 

(R) Era aus~ncia de peças. Voe~ estava produzindo uma peça 

que vocé n~o ia usar. Este era o grande problema, ter uma 

capacidade de maquina ocupada. Onde nós temos que ter mais 

flexibilidade, maior versatilidade~ é na injetora porque 

vocé está injetando o amarelo e de repente para, porqu'e tern 

que injetar o cinza, e ent~o para porque tem que injetar o 

vermelho. 

(E) - Teve algum tipo de treinamento para comet;ar a implan

ta;~o? Um treinamento diferenciado: primeiro para a gerência 

depois par.;;. os trab.;;l hadores? 

(R) Teve, a primeira coisa que o pessoal fez foi um treina

mento bem superficial, a nivel de objetivos, para gerência. 

Depois disso veio o treinamento das pessoas envolvidas na 

compra de peças, na prioriza~~o que o quadro oferece, e toda 

essa parte. 
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(E) Esse treinamento foi dado por alguem aqui? 

(R) Pelo !MAM. 

(E) Houve alguma resistencia inicial com a implanta~~o? 

(R) - Veja bem, sempre voce tem, desde quando està mexendo 

com pessoas. Você n~o consegue agradar gregos e troianos, 

mas o proprio sistema se incumbiu de eliminar a controvérsia 

pois ninguém vai contra um negbcio que està dando certo. Os 

apontadores n~o aguentavam mais fazer gràfico de Gant, pegar 

os Gants para fazer programaç~o, era um saco para eles. 

(E) - Os programadores? 

(R) Sim, os apontadores, tinham que acompanhar toda aquela 

papelada. 

(E) - A resistencia veio mais da produ~~o ou da gerência? 

(R) Eu acho que a nivel de Kanban~ a resist@ncia foi muito 

pouca, o pessoal vendeu muito bem a idéia. 

Hoje a estrutura da empresa e enxuta, administrativa-

mente falando. A comunicaç~o entre as àreas é ràpida, sem 

grandes burocracias, nao tem diretor industrial, diretor co

mercial, diretor adjunto, gerentes de divis~o, gerente de 

se~~o, gerente de departamento. Temos um diretor, e é ele 
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que compra a ideia~ porque tem a mente bem aberta, e tem os 

gerentes. 

se;~o. 

Ai come;am os encarregados e depois os chefes de 

(E) A decis~o de come;ar o Kanban foi uma decis~o que partiu 

de alguma pessoa especial ou n~o? 

(R) - Veio de cima~ e veio de cima. 

(E) - Você pode dizer quais os objetivos que se queria atin

gir com o Kanban? 

(R) Flexibilidade, redu~~o de estoque. O Kanban faz parte 

de uma engrenagem; o sentido de Vendas pux~r a produ;~o e 

que eles vendem o que o cliente quer, o cliente quer um in

terruptor vermelho com a gravaç~o liga-desliga da cor vio

leta, com um terminal, parafuso e outro lado tem de ser ter

minal de encaixe, tudo bem. 

Nossa estrutura de codifica~~o de produto faz com que o 

cliente possa montar, tipo um quebra-cabeça: "eu quero um 

terminal parafuso, bipolar, com capacidade para 10 Ampéres''. 

Ent~o ele monta o produto, é a adequa~~o ao uso dele mesmo. 

Nós temos agilidade na entrega para o cliente. E com 

isso você tem redu~~o de estoque. Vamos supor, chega uma 

época onde as vendas começam a cair, ent~o falamos assim: a 

partir de hoje você trabalha só no verde, ou só no amarelo, 

no vermelho~ voe~ enxuga. Basicamente o PCP sai fora do 
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circuito de fabrica~ fica como mero catalisador das infor-

mac;:e:les. O envolvimento das pessoas é maior no sistema 

Kanban, elas n~o esperam ordem para fazer as coisas, o qua

dro que ela esta operando é o que vai dar o que ela vai 

fazer. 

(E) - De que maneira o PCP é catalisador? 

(R) Veja bem, qual a funç~o do PCP hoje? O PCP faz revis~o 

dos lotes, das quantidades, mas a prioridade quem tem é o 

apontador da seç~o, nosso trabalho é em cima de um mapa de 

produç~o. 

Voe~ tem uma carteira de pedidos. O PCP pega a quanti-

dade de produtos a serem fabricados ~ explode em peças e 

passa esse relatório para própria seç~o acompanhar, como se 

os meus tr~s lotes dessem 900 peças e ele precisa de 1200. 

Como ele sabe que vai consumir mais do que 3 lotes ent~o ele 

se precav~, tenta repor esses lotes na prateleira. A 

funç~o do PCP~ na fábrica, é pegar as informaçbes e por no 

liquidificador, trazer numa linguagem que o pessoal entenda 

e passar um indice de produtividade, indices de performance 

de setor, indices de quantidades produzidas, detectar garga

los~ isso é a funç~o. 

Se tem um problema na montagem, por exemplo, eu nao vou 

lê< e falo "faço isso". Nós chamamos as pessoas envolvidas e 

colocamos para eles, "está acontecendo isso e isso .. v~ se 

ve<.i dar problema de atraso de entrega". Envolvemos o ge-
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rente· de vendas tambt>m, "a gente n~o vai conseguir entregar 

n~o va~ conseguir faturar todo essa parte ai". 

(E) O PCP fica mais na parte de planejar mesmo? 

(R) Planejamos, assessoramos e controlamos. Nos n~o fazemos 

um controle intermediário, nós controlamos na periferia. Eu 

n~o tenho controle de material em processo, salda de maté

ria-prima~ saida de lote pronto e produto acabado; s~o tr@s 

controles. Aquela velha história~ n~o tenho um carro com 

seis pneus, s~o quatro mais o estepe. 

(E) A quantidade do container é fixa? 

(R} N~o, o contenedor n~o determina a quantidade de lotes, é 

o lote que determina qual vai ser o contenedor. Essa t> a di-

ferença bàsica de nosso Kanban. Nós só temos que melhorar 

alguma coisa nele, e eu aposto muito na automatizaç~o do 

piso de fábrica. Basicamente eu vou ter o quadro de Kanban 

informatizado, vou saber, a qualquer momento, quantos lotes 

tenho na fabrica. Estou na administra~~o e quero ver como 

está o quadro de uma se~~o~ vejo pelo terminal. Isso vai dar 

um retorno rápido a nível de rotatividade de lotes. Vou po-

der fazer ajustes precisos em cima da produç~o, do que tà 

vendido. 
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(E) Eu n~o entendi muito bem essa diferencia~~o do Kanban 

que voe~ comentou. 

íR) Do contenedor. 

(E) Sim 

(R) Como e que é o Kanban hoje: voe~ definiu que voe~ vai 

fazer um Kanban para 1200 peças certo! No contenedor cabem 

200 pe~as; ent~o você vai ter 6 contenedores. No nosso caso 

vou ter que arrumar uma caixa, um contenedor, que caiba 400 

peças, porque tenho no méximo 3 lotes. 

(E) A implantaç~o do Kanban foi coordenada por quem aqui na 

empresa? 

(R) Foi na parte de diretoria, envolvimento na parte de PCP 

também; teve um grupo de envolvimento de pessoas. 

(E) Quais os indicadores de desempenho que a empresa utiliza 

para avaliar os ganhos obtidos com o k? 

(Rl Nos n~o temos nenhum indice para avaliar o Kanban. Eu 

faço um acompanhamento. 

(E) Como 
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(R) O que eu tenho que fazer e tentar avaliá-lo, n~o em re-

la~~o n~o a indices diretos, mas sim a indiretos por exem

plo: quanto que está sendo minha reposi~~o de matéria prima, 

em rela~~o ao valor produzido. Se eu tenho um Kanban ajus-

tado este indice vai ser menor. Qual o prazo de entrega, 

s~o indices que eu tenho n~o diretamente pro Kanban. E di-

ficil voe@ falar assim: o Kanban está dando retorno disso 

aqui para mim; é dificil deixar de forma tangivel isso ai. 

(E) Melhorou? 

(R) Melhorou, sem davida. E dificil vocé dizer é 50, 60% me

lhor do antes, é dificil~ n~o tem como. 

(E) O nivel de estoque de produto em processo, de produto 

acabado chegou a ser reduzido?. 

(R) Produto acabado e zero. 

(cl E antes n~o era zero? 

(R) N~o~ Basicamente eu reduzi o estoque de componentes 

para rodar um mês a fábrica, se parar a fábrica hoje e n~o 

forem colocado mais componentes no Kanban, no supermercado, 

eu tenho peça para um més. A fàbrica anda um mês só. 

(El A tendência é reduzir esse tempo? 
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(R) A tendencia é reduzir. Foi feito um teste uma vez, foi 

bom mais parou, vamos voltar e tentar fazer. A gente vai fa

zer uma curva ABC em rela~~o aos componentes da matêria 

pr-imC~ e, vamos supor-, nos componentes "A", que envolvem ma

ter-ia prima cara, vou fazer- rodar 15 dias; no "B" 25 dias, 

no "C" 40 dias, por- exemplo. 

(E) Voces fizer-am r-elay-out, células? 

(R) N~o 

(E) Existe algum treinamento quando o funcionár-io entr-a na 

(R) Sim~ tem um filme institucional onde você mostra a em

presa, quais s~o os setor-es; dentr-o da se~~o dele ele come~a 

a ter uma adaptaç~o, na linha ele fica em oper-a~~as que n~o 

requer muito grau de habilidade, ele vai se envolvendo no 

trabalho e passa de funç~es para niveis que r-equerem uma 

maior car-ga profissional. 

(E) A empresa desenvolveu algum tipo de treinamento para o 

pessoal da produi;o? 

(R) Sim, tem tr-einamento dado pelo própio funcionàrio a fun

cionários: matemàtica, inspe~;o por- amostr-agem, etc .. 
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(E) Voc~s possuem C.C.Q.? 

(R) Veja bem , nos tínhamos 2 anos CCQ aqui, que partiu das 

bases, os prOpios funcionários que desenvolveram CCO. 

Atualmente nós temos na empresa uma adequa~~o da 

IS0-9000 gerenciada por uma empresa de consultoria contra

tada que tra~ou, vamos dizer, um sistema de qualidade. Eu 

preciso dizer como funciona para encaixar o eco. 

Eu tenho o CDQ - Comitê Dire~~o da Qualidade~ que é 

formado por 6 gerentes mais o diretor. O CDQ traça os ob-

jetivos da empresa. Embaixo do CDQ tem os CSMU's, os Comi-

tes Setoriais Melhoria de Qualidade. Cada setor tem seu 

CSMQ, que vê o que o seu setor pode fazer para contribuir 

para que os objetivos que o CDQ traçou. 

A nivel de setor, eu tenho os EPQs, s~o as Equipes 

Projeto de Qualidade , que v~o pegar na massa e trabalhar 

isso aqui, ent~o os CCQs eu considero hoje as EPQs , só muda 

o nome. 

No CCQ um cara ia melhorar um mapa de produç~o, outro 

ia resolver um problema de raio solar que atrapalha a vis~o 

do montador, o outro ia fazer uma secagem de peças, etc ... 

Você n~o tinha uma convergência dos objetivos, você tinha 

cada um de um lado. 
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Entrevista com R. e D., engenheiros de processo da empresa 

nro.10, realizada em 13/8/91 

Legenda: 

(E) Pergunta do entrevistador 

(.R) Resposta do engenheiro R. 

(0) Resposta do engenheiro O. 

(E) Como a empresa comeiou a implanta~~o do Kanban? 

(R) R.; engenheiro de processo; estou desde 28/7/86 traba

lhando nesta empresa; comecei trabalhando como engenheiro de 

planejamento, na produç~o, na àrea 6nde foi implantado o 

Kanban e depois, durante a implantaç~o eu fui trabalhar na 

àrea de engenharia de fabricaç~o, como engenheiro de pro

cesso. 

<El Sua formaç~o é de engenheiro mec8nico? 

(R) Mecanico. Depois eu fiz administraç~o. 

(E) Como é que come~ou 0 K aqui na f~brica? 

(R) Quem trouxe a idéia do K (que trouxe os seminários, e 

tudo) foi o Miguel Sacramento. José Miguel Noronha Sacra-
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mento. Ele trouxe o pessoal do IMAM, que deu algumas pales-

tras pra conscientiza~~o geral do nivel de encarregados, su

pervisores, pessoal envolvido na área de produ~~o e pessoal 

da engenharia de fabricaç~o. 

Ele trouxe estas palestras e começou também um trabalho 

junto aos gerentes e a diretoria. Ele era gerente de plane-

jamento industrial e trouxe estas palestras, também cons

cientizando o pessoal de chefia e também o pessoal de di

re~~o. 

<E) ~ porque ele escolheu o Kanban? Ele veio aqui para im

plantar o Kanban? 

(R) Ele começou e~ta àrea de planejamento técnico e depois 

de conhecer o processo da fábrica ele resolveu entrar com 

técnicas japonesas, incluindo o Kanban, layout celular. Ele 

trouxe estas técnicas. 

(E) E você participou do começo desta implanta~~o? 

(R) Na época eu trabalhava na àrea de planejamento de pro

duç~o~ ent~o tive muito contato com o dimensionamento dos 

vários supermercados. Sb depois, pelo meu conhecimento, de 

programaç~o, é que fui requisitado pré trabalhar junto com 

ele nessa parte de coordenar~ ver o atendimento dos pedidos, 

na fase de implanta~~o. 
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(E) Quer falar alguma coisa D ') .. 

(D) D., sou engo. de processo; comecei na empresa em 25/1/89 

como estagiaria trabalhando com o Miguel no antigo GPL e eu 

acho que o inicio do Kanban foi como ele falou. Acho que o 

grande problema da fábrica era, primeiro~ o elevado estoque 

de GLA. 

(E) o que é GLA? 

(0) GLA é Gerência de Lápis. Porque o problema é a forma~~o 

de cor~ às vezes faltava uma cor no empacotamento, e se dei-

xava um estoque intermediário muito grande de làpis parados 

esperando a cor chegar pra poder formar a série, o sorti-

mento de cores. Eu acho que, fundamentalmente, o que você 

via de mais sério~ mais aparente era o estoque elevado 

(R) Pré você ter uma base de como era~ a gente tinha a cha-

mada "f.1.cha de fase de acabamento". Ela era formada na es-

teira, uma das últimas etapas do processo. A esteira rr.an-

dava pra encolai~O. No caso de uma série de 12 cores~ ela 

mandava 5 caixas de 25 grosas por cor; ent~o para formar 

isto no empacotamento demorava ai, 2 dias. 

(E) como e que isso era controlado antes? num MRP.? ou qual 

o sistema que era usado? 



(R) Bom~ era tudo centralizado no escritOrio da divis~o de 

lápis. O planejamento central tinha a defini~-o de mercado 

interno e as cotas de exportaç~o. Baseado nisto o que a 

gente faz~a: tinhamos cotas encaixadas e o restante jogava 

pro mercado interno. Quando as cotas de exportaç~o eram me-

nores~ ou quando voce tinha uma quantidade maior de pedidos, 

você abatia do mesmo artigo do mercado interno, do estoque 

do mercado interno, que é bem sazonal, e deixava pra colocar 

isto nos próximos meses quando ocoresse o inverso. 

ApOs isso eram geradas vàrias fichas, cada uma para uma 

fase do processo e com anteced~ncia necessària. As fichas 

eram: "E", que era a ficha de encolamento que morria aqLti no 

passa fundo, onde era aplicado o prime; depois gerava uma 

ficha de pintura, uma ficha "P" 
' essa ficha acompanhava,o 

lap~s até envernizar e cortar o topo; ai nascia a ficha 

"SA" da escolha. Todas as segundas vias destas fichas iam 

dando baixa num controle dentro do escritOrio do GLA.' 

Depois que voce pegar a ficha "SA" você mandava apontar 

o lêpis, carimbar e ir pro empacotamento; ai ele jà podia 

ser embalado e o controle no empacotamento era dado através 

da nota de entrada no depósito de expedi~~o. O esquema ge-

ral era assim. 

(E) o K foi implantado em toda a empresa de uma so vez? Se 

n~o foi, qual foi o crit~rio que usado para selecionar o lu

gar de come~ar? 
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íR) A divisso de lápis representava ~ na época, 701. do fatu

ramento da empresa e o sortimento de cores da divis~o de lá

pis, representava 701. tambem, do montante previsivel da di-

vis~o de lápis. Nós atacamos a parte A da curva ABC. 

resolvido atacar por esse lado. 

(0) Come~ou na apontadeira. 

(R) E, um agrupamento de 12 cores; um sortimento de 12 

cores. 

(0) Que é o sortimento que sofre menos varia~bes em 

quantidade. 

Foi 

(R) A gente chama de primeiro grupo, primeiro sortimento de 

12 cores. Ele também fazia parte do sortimento de 24 e do 

sortimento de 36 cores. 

(0) E outra preocupaç~o eu acho que foi a preocupa~~o da im

plantaç~o piloto da célula. 

(R) Exatamente! 

(0) Eles implantaram em um produto bastante com volume muito 

alto, que daria um resultado rapido e bastante aparente, ou 

seja, bastante sensivel .aos resultados e a curto prazo. 

Isto motiva a continuaç•o. 
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(E) E quais foram os resultados iniciais? Quanto tempo eles 

demoraram prá come~ar a aparecer? 

(R) Bom~ acho que em setembro de 88~ se nao me falha a mem6-

ria, foi implantado esse primeiro grupo. A partir do dia 

28 de janeiro foi dado férias coletivas e quando voltou das 

férias jà estava tudo preparado prà trabalhar com Kanban. 

As outras divis~es n~o participaram, só participou a divis~o 

do lápis. 

(E) Voc~s falaram em células. As células come~aram junto 

com o Kanban ou come~aram antes? A ~mplanta~•o das células~ 

a sele~~o dos produtos que pertenciam a célula, foi feita 

através de algum tipo de programa especifico, ou n~o? Como 

é que foi isto? 

(R) A implantaç~o da primeira célula foi anterior a implan

taç~o do Kanban. 

(EJ E foi o proprio Miguel? 

(R) Foi o proprio Miguel! Vamos dizer assim, 1 ano antes jà 

estávamos trabalhando com uma célula experimental. Ent~o 

foram testados vários artigos. Os que davam problema ou 

n~o; por exemplo, o nosso làpis preto recebe duas dem~o de 
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verniz pigmentado~ tem problema de limpeza. Enteo foi feito 

testes. 

CE) Além da divis~o de làpis, quantas divis~es tem na 

empresa? 

(R) T~m a divis~o de madeiras, a divis~o quimica~ a divis~o 

de embalagens e a divis~o de canetas. 

(E) E esta também trabalha com k ou n~o? 

(R) Na divis~o de canetas poderiamos dizer que é um k, só 

que tem um supermercado super dimensionado em funç~o dos lo-

tes. Eles determinaram lotes muito grandes prà trabalhar. 

E a única que tem alguma coisa de k. 

(Dl O GEE, hoje~ tem um problema. 

IE) O que é o GEE? 

(0) Embalagem. Estamos pensando em trabalhar com Kanban e 

ja implantamos prà alguns itens, só que tem um problema que 

é tempo de preparaç~o. O tempo de preparaç~o das màquinas 

do GEE é muito elevado, principalmente em quest~o corte e 

vinco. Isso inviabiliza o Kanban. Hoje, trabalhando com 

previsao, com plano mestre gerado pelo planejamento, surte 

efeito melhor do que com o Kanban. Pra ter segurança, tra-
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balhando com o k~ voce precisaria super dimensionar o esto

que que seria maior que o estoque hoje. 

(R) E além disso voe~ pode ter diversos tipos de embalagen~, 

conforme o cliente. O cliente muda a embalagem e isso atra-

palha muito. N~o se consegue manter um estoque pois às ve-

zes as caras pedem hoje e só daqui a 1 ano, 2 anos ê que o 

cara vai pedir de novo. 

(0) O consumo de lápis ê mais ou menos linear, mas o consumo 

de embalagem n~o. Ent~o, durante 5 dias no m@s, voe@ 

consome um tipo de embalagem. O Kanban precisaria ser muito 

ágil prà conseguir atender a este consumo de embalagens. 

(R) E com a embalagem acontece o seguinte: eles tem uma má-

quina muito grande que eles chamam de planeta. Ela é muito 

grande e~ no caso~ o que a gente precisaria seriam pequenas 

maquinas~ prà poder implantar o k, bem feito. 

(El Precisaria de flexibilidade? 

(R) ~, exato~ 

(0) O que tem de Kanban nas linhas de embalagem s~o itens 

que n~o precisam ser impressos, que s~o cartuchos sem im-

press~o e sem cola~ porque a máquina de cola também tem um 

265 



tempo de prepara~~o elevado. 

na área de empacotamento. 

S~o cartuchos que s~o montados 

(E) A divisao de làpis é responsável por que I. do 

faturamento? 

(D) A divisao de làpis é 60/.; 60 a 65/.. 

(E) Na epoca era a principal, né? 

(R) Era a principal e continua sendo. 

(é) como é que voe~ fazia quando voe~ percebia que um item 

estava girando menos que outro? Tirava uma cart~o? 

(D) Tirava um cartao~ O grande lance do Kanban é que ele é 

um sistema bastante transparente. Ele se auto gerencia. 

Voce percebe se a pessoa, o cliente, se~~o da frente, està 

puxando ou n~o. Percebe se està super dimensionado ou n~o. 

Ao contrario do outro sistema, que possibilita um monte de 

coisa e voce n~o consegue ver. Nos dà uma vis~o do que está 

acontecendo na hora. 
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(E) Quem coordenou a implantaç~o do k, e que forma~~o a pes

soa tinha na época? 

(R) Foi o Miguel, engenheiro mecênico. Ele coordenou a im-

plantaç~o e na época eles tinham um gerente aqui da divis~o 

de làpis, engenheiro civil, e ele comprou bem a idéia. Ele 

n~o conhecia também a divis~o~ conhecia pouco. Ent~o ele 

assumiu, deixando o campo livre prà atua~~o e depois de im

plantado~ só que ele começou a aperfeiçoar o sistema. 

(E) Quais foram os indicadores de desempenho que foram usa

dos pra medir o desempenho do k? Foi só estoque, reduç~o do 

nivel de estoque ou teve outro indicador? 

(RJ Você tem uma resposta mais rápida em termos de expor-

taç~o, agilizou bem. Um pedido que, vamos dizer um caso, 

pegar um caso extremo: um sortimento avulso, que n~o faz 

parte de agrupamento nenhum~ que você demorava 3 meses prà 

entregar, hoje você pode entregar, conforme a quantidade, na 

mesma semana. Isto também, de atendimento bem ràpido, acho 

que é uma outra grande vantagem do Kanban. 

(El Reduç~o do tempo de entrega? 

(R) Exato! O lead-time caiu muito. Além disso na época a 

gente trabalhava em 2 engenheiros dentro da produç~o, da 

programa~~o e hoje, pode-se dizer que n~o existe nenhum, 
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porque o que existe e o chefe dos supervisores, o enc~rre

gado do posto, mas n~o existe um~ pessoa fazendo o corpo a 

corpo d~ célula~ como a gente fazi~. 

Hoje, vamos dizer, a mesma pessoa pode fazer outras 

coisas, e foi o que aconteceu. Essa pessoa, cuida da parte 

de pessoal, de um monte de outras coisas, e na 0 sb do plane-

jamento. Ela n~o tem mais aquele tempo de dedica~~o exclu-

siva prá isso, e na epoca existiam 2 pessoas especificas prá 

isso, entende. 

As vezes entrava um determinado artigo que precisava entre

gar rápido~ passar na frente, etc .. este tipo de coisa 

acabou. 

(0) A preocupaç~o com a programa~~o ainda existe, porque 

ainda a gente trabalha em cima de uma previs~o; porque, ape

sar de ter mudado para o sistema k, nossa produ~~o, nosso 

consumo, é sazonal e a fábrica n~o teria condi~~es de aten-

der com o Kanban puxado pela venda. Ent~o ela trabalha prà 

estoque~ Mas esse "trabalha prá estoque" mudou porque o ge-

renciamento, quer dizer~ o gerenci~mento da programaç~o e 

feito pelo Kanban, quer dizer, o Kanban serve de gerente. 

(R) Hoje esta pessoa atua em outras partes, ela acumulou a 

qLialidade. Ela tem uma equipe de inspetores, ela tem uma 

equipe de encarregados. Ent6o ela n~o faz mais só exclusi-

vamente aquilo; onde tinham 2 pessoas fazendo exclusivamente 
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isto~ hoje tem uma pessoa fazendo isto e mais um monte de 

outras atividades. 

(E) E como e que foi a participaç~o das pessoas na implan-

taç:~o do kanban? Dos operários, das ger@ncias, das chefias? 

Houve resist~ncia e se houve~ onde que ela estava 

local izêl.da? 

(R) O ponto de resistência que houve foi na mudança prá lay-

OLI t c e 1 u 1 a r • Ent~o o que aconteceu: voe@ tinha, vamos di-

zer, 3 setores independentes e a partir do momento que voce 

montou uma célula, juntou o equipamento deste setor, deste e 

deste, e isto ficou subordinado a uma só pessoa, e sobrou 

muito prà um, pouco prá outro. 

neste sentido. 

Ent~o houve resist@ncia mais 

(0) E, eu acho que a transparência do Kanban também, no ini

cio. assusta; porque se o cara faz ou deixa de fazer, num 

esquema de previs~o, fica muito mais escondido, do que com o 

k. Com o Kanban vocé passa na se~=o da pessoa e sabe o que 

ela esté fazendo~ o que n~o está; se está no vermelho, se 

nâo está; se ela está devendo item prà seç:~o da frente, se 

n~o está; e isso, no inicio, assusta, porque a pessoa n~o 

está acostumada a gerenciar e hoje isto o k faz sozinho. 

(R) Inclusive, em relaç~o a isto, tem uma histOria. Exis-

tiam 2 encarregados, da escolha e da apontadeira, e eles ti-
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nham um relacionamento pessoal muito ruim porque, de re

pente, a pessoa que comandava a escolha mandava, vamos di-

zer, so lápis sextavado e o outro estava com as máquinas to-

das preparadas prá ser redondo. De repente vinha lápis re-

dando e em quantidade exorbitante, e ele tinha que voltar 

todas as maquinas prá lápis sextavado~ Agora, hoje~ n~o 

acontece isto; inclusive o relacionamento humano entre os 2 

melhorou muito em fun~~o de n~o ter que um ir lá reclamar 

que vem vindo lápis demais de um determinado tipo ou lápis 

de menos; e que mandou todo lápis sextavado 5 horas da tarde 

e precisa entregar no outro dia. Este tipo de coisa acabou. 

<E} Podemos dizer ent~o que o Kanban ajudou a dividir res

ponsabilidades, quer dizer, passou todo mundo a ficar mais 

responsavel por tudo, enquanto antes cada um era responsável 

só por uma parte. E isso? 

(R) E, o que ele acabou de falar, c6mo é muito transparente 

voe@ v@ o que as pessoas est~o deixando de fazer. Porque o 

cart~o chegou no vermelho e há falta mesmo. Nós queremos 

saber porque? Ent~o voce age como uma cobran~a indireta. A 

pessoa tem medo de chegar no vermelho por que alguém pode 

vir cobrar a qualquer momento. O quadro é que prioriza. 

(E) Agora, se a gente dividisse: funcionários da produ~~o, 

chefias, encarregados e gerencias; onde é que foi a maior 

resistencia? 
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(R) Eu acho que foi no nível de encarregado. 

(D) E~ eu ia falar a mesma coisa. 

(R) Primeiro, pelos motivos que ja te citei e outro motivo 

também era que o pessoal, a maior parte desse pessoal a ni

vel de chefia, aqui tem mais de 30 anos, alguns ate mais de 

35 anos de empresa. N~o trabalharam em outras empresas, 

ent~o eles nunca pas~aram por uma modifica~~o t~o grande e 

isto gerou uma resistência. 

(El Vocês fazem alguma diferen~a entre tipos de Kanban? A 

literatura, por exemplo, fala em Kanban de fornecedor, 

Kanban de matéria prima, Kanban de fabrica~~o, etc •• 

(D) A única diferen~a interna que eu vejo é o Kanban de dis

paro, de pedido, quer dizer, produ~~o sob encomenda. 

(Rl E~ aqui o Kanban sO esté implantado dentro da produ~~o, 

certo. Ele n~o atinge os fornecedores, n~o sai fora dos li-

mites de fábrica. E s6 interno. Ent~o~ no caso de matéria 

prima. nOs temos um estoque de matéria prima, n~o existe um 

pedido de fabrica~~o para fornecedor e uma entrega agili-

zada. Isto n~o existe. NOs estamos usando um estoque alto, 

até estratégico, em fun~~o do que passa pelo pais. 
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(E) Quer dizer, o estoque que foi reduzido e de produto em 

processo e de produto acabado? 

(0) N~o~ acabado n~o~ 

(R) Acabado também n~o. 

processo porque. 

A redu~~o grande foi no estoque em 

(E) O que é que voc~s dariam de receita para o Kanban dar 

certo? 

(R} 
ter a participa~~o do 

pessoal e treinamento, pois prá você conseguir esta partici

pa~~o acho que você precisa treinar bem o pessoal, tanto o 

pessoal a nivel de chefia até o pessoal a nivel operacional. 

(0) Eu acho que tem vàrios caminhos que você pode chegar 

para o Kanban ter sucesso; agora, necessariamente~ em todos 

eles você vai precisar passar, primeiro~ pela conscienti-

za;~o da diretoria. Se ela quer isso mesmo. Vai depender 

da conscientizaç~o e da aprova~~o da diretoria. 

Segundo, conscientizar o pessoal a nivel de supervisores e 

escolher o produto certo, escolher a seç~o certa, também é 

fundamental. 

(E) E qual é o produto certo e qual é a se~~o certa? 
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(D) A seçâo certa à aquela'que vocé sente que, a nivel de 

supervis~o, voe@ tem um apoio maior, entendeu? O cara pelo 

menos consciente da necessidade e dos beneficios que aquilo 

vai trazer para ele. O cara ter vontade de andar prá 

frente~ n~o aquele cara que está parado no tempo, que jà n~o 

tem mais aspiraç~o nenhuma. Esse é o cara que, na minha 

vis~o, e o cara certo prà voe@ investir. 

Segundo, o produto certo é aquele produto que no giro 

dele ele n~o sofra muita altera~~o de quantidade e que ele 

seja representativo no faturamento da empresa, quer dizer, 

qualquer variaçâo de resultado em cima dele seja significa

tiva em termos de montante. 

(E) Quanto tempo ficou se estudando até come~ar a implan

taç~o do k? 

(R) Eu diria que, a grosso modo, 2 anos entre estudo e try

out. 

(E) Entao a podemos dizer que o k é fácil de implantar? 

(R) O problema e exatamente as resisténcias que acontecem, 

os tropeços. 

(D) Eu acho que esta està numa fase bastante particular~ que 

n~o tem muita troca demorada. Vocé n~o tem um processo com-
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plicado~ voce tem um processo, vamos dizer, dominado e isso 

favorece bastante. 

(E) Os produtos da divisao de làpis possuem todos, basica-

mente, o mesmo processo? 

(0) S~o muitos p~odutos que tem processos similares. 

(E) Como é que voc~s falariam do Kanban hoje? 

(Dl Eu vejo ele bastante enxuto, apesar deste trabalho que o 

GPL vem desenvolvendo de deputar o sistema n~o estar sendo 

feito mais pelo GPL, quer dizer~ a divis~o de lápis, de 

certa forma~ absorveu isso ai e essa responsabilidade foi 

passada prá produ~~o. 

(E) Prà produ~~o? 

(D) Prá produ~~o~ O k està bastante enxuto e jà é uma cul-

tura assimilada~ voe~ percebe que o pessoal jà assimilou 

bem, aouilo trabalha normalmente. 

(E) A quanto tempo mesmo? 

(Dl 2 anos, 89- 91, 2 anos. 
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<EJ Parece ~ue· antes o GPL coordenava a implantaç~o do 

Kanban, hoje isto est~ sob a responsabilidade de um grupo 

especifico ou est~ distribuido pelos vêrios grupos? 

(DI N~o, està junto com as pessoas que tem fun~~es como con

trole de qualidade da área produtiva, como planejamento, 

programa~~o. 
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