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RESUMO 

 

 

NAKATSUKA, S. Análise e discussão de causas de níveis elevados de inventário em uma 

empresa que se autodenomina enxuta: Comparação entre cenários de simulação 

computacional de dados reais de uma empresa do setor automotivo. 2017. Dissertação 

(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017 

 

O principal propósito deste trabalho é avaliar as principais variáveis que devem ser 

consideradas no dimensionamento do buffer de componentes de uma empresa que trabalha sob 

a ótica da Manufatura Enxuta, que devem ser fornecidos a uma célula de manufatura com mix 

variado de conjuntos similares a serem produzidos. Como mecanismo de validação da 

investigação, devido ao dinamismo inerente a operação de sistemas de produção com layout 

célular, foi utilizada a ferramenta Mapeamento de Fluxo de Valor com o apoio de uma estrutura 

de um software comercial de simulação computacional aplicando o otimizador do aplicativo 

desenvolvido a partir de um algoritmo genético a fim de contrapor o uso do abastecedor das 

células com o controle efetivo do nível de inventário do buffer. Como resultado são 

apresentados diferentes cenários definidos como experimentos tendo como principal fator a 

variação do tempo de ciclo de abastecimento executado e o fluxo de material como parâmetro 

inerente a demanda por cada um dos componentes consumidos na operação da célula de 

manufatura. Através das análises dos resultados foi concluído que os elevados níveis de estoque 

se tornam ou não necessários dependendo preliminarmente da capacidade de carregamento por 

ciclo de abastecimento do transportador e o tempo de ciclo necessário para a realização da 

atividade de ressuprimento. A relevância do tema de pesquisa estudado encontra-se na 

contribuição pertinente às informações adquiridas in loco na realidade de uma empresa que 

trabalha sob a ótica da Manufatura Enxuta, no crescente aumento da complexidade dos sistemas 

produtivos e, consequentemente, da dificuldade de análises mais precisas do impacto que as 

variáveis de fluxo, como por exemplo, tempo de abastecimento e movimentação, tempo de 

setup e os respectivos roteiros de fabricação podem causar no desempenho dos processos no 

chão de fábrica. 

 

Palavras-chave: Manufatura Enxuta; Mapeamento do Fluxo de Valor; Gestão de inventário; 

Simulação.   



ABSTRACT 

 

 

NAKATSUKA, S. Analysis and discussion of causes of high levels of inventory in a 

company that calls itself lean: Comparison between simulation scenarios of real data of a 

company in the automotive sector. 2017. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de 

São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. 

 

The main purpose of this work is to evaluate the main variables that must be considered in the 

component buffer dimensioning of a company that works with Lean Manufacturing, which to 

a manufacturing cell should be supplied with a varied mix of similar sets to be produced . As a 

research validation mechanism, due to the dynamism inherent in the operation of production 

systems with cell layout, the Value Stream Mapping tool was used with the support of a 

commercial software simulation structure applying the developed application optimizer from a 

genetic algorithm in order to counteract the use of the cell supplier with the effective control of 

the inventory level of the buffer. As a result, different scenarios defined as experiments are 

presented, the main factor being the variation of the supply cycle time executed and the material 

flow as a parameter inherent to the demand for each of the components consumed in the 

manufacturing cell operation. Through the analysis of the results it was concluded that high 

levels of stock become or not necessary depending on the loading capacity per transport cycle 

of the conveyor and the cycle time required to perform the resupply activity. The relevance of 

the studied research theme lies in the relevant contribution to the information acquired locally 

in the reality of a company that works from the perspective of the Lean Manufacturing, in the 

increasing complexity of the productive systems and, consequently, of the difficulty of more 

precise analyzes of the impact that the flow variables, such as supply and handling time, setup 

time and the respective manufacturing routes, can cause in the process performance on the shop 

floor. 

 

 

Key Words: Lean Manufacturing; Value Stream Mapping; Inventory Management; 

Simulation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na introdução estão reunidos os elementos básicos utilizados nesta pesquisa. 

Inicialmente são descritos o contexto e a motivação da realização da pesquisa. A partir do 

contexto, são definidos o objetivo principal da pesquisa e os objetivos específicos. Em seguida, 

são expostos os métodos que dão suporte à pesquisa e suas justificativas. Ao final, é descrita a 

estrutura deste documento.  

 

1.1.  CONTEXTO E MOTIVAÇÃO 

 

A Manufatura Enxuta (ME) tem como ideia básica o conceito que, qualquer despesa 

com recursos para qualquer objetivo que não seja a criação de valor para o cliente final é 

desperdício e, desse modo, um alvo para a eliminação (WOMACK; JONES; ROOS, 2004). Se 

trata de um sistema de produção considerado revolucionário; teve início dentro da Toyota Motor 

Company. Com seus princípios universalizados pelos pesquisadores do Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) através do livro de título “A máquina que mudou o mundo”, a ME passou 

a ser considerada a base para sistemas de produção capazes de suportar as adversidades de 

demanda do mundo moderno (HOLWEG, 2007).  

Os autores Belekoukias, Garza-Reyes e Kumar (2014) definem a ME com uma 

abordagem de gestão para a manufatura que tem seu esforço voltado para tornar organizações 

mais competitivas, aumentando sua eficiência e diminuindo custos através da eliminação de 

ineficiências do processo. 

Atingir o ambiente enxuto sob a ótica da ME é uma atividade complexa, por ser 

necessário lidar com diversas dimensões, internas e externas à empresa. A Figura 1 facilita a 

visualização de interação dos elos internos e externos à organização (JAYARAM; DAS; 

NICOLAE, 2010). 

Em busca de vantagem competitiva superior em relação às outras organizações, diversas 

empresas no mundo implantam a ME, no entanto, apenas algumas poucas atingem seus 

objetivos, enquanto muitas não (GURUMURTHY; KODALI, 2011). Isso não se torna 

surpreendente quando vistos os vários fatores a serem considerados em sua aplicação. Através 

das aplicações das práticas da ME, as empresas têm como objetivo melhorar seus resultados 

operacionais, tais como a redução de inventários, melhor qualidade e melhores tempos de 

produção (HOFER; EROGLU; ROSSITER HOFER, 2012). 
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Figura 1: Relações estruturais internas e externas à organização.  

Fonte: Adaptado de Jayaram, Das e Nicolae, 2010. 

 

Com a finalidade de redução de custos, muitas empresas começaram a adotar 

metodologias de redução de inventários, especialmente após a crise global financeira dos anos 

2000, tais como o Just-in-time (JIT), Estoques Gerenciados pelo fornecedor (Vendor Managed 

Inventory), Planejamento, Previsão e Reposição Cooperativos (Collaborative Planning, 

Forecasting and Replenishment) e Resposta Eficiente ao Consumidor (Efficient Consumer 

Response) (ISAKSSON; SEIFERT, 2013). A ME acaba se aplicando neste aspecto, com a 

abordagem do just-in-time (JIT). 

O JIT propõe que uma organização deve produzir o item certo no tempo em que foi 

requisitado; este método otimiza a utilização do espaço, a redução de inventário e possíveis 

desperdícios (WOMACK; JONES 2004).  

De acordo com Belekoukias, Garza-Reyes e Kumar (2014), o JIT tem grande impacto 

no nível de inventário e no tempo de entrega, além de aumentar a flexibilidade da produção: 

devido ao baixo nível de inventário, a organização pode alterar rotas de produção mais 

facilmente, podendo se adaptar a novas tendências de mercado; bem como contribuir para a 

redução de custos. 

A redução do inventário acaba se tornando um dos objetivos do JIT. De acordo com os 
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autores Isaksson e Seifert (2013), por um lado a redução do inventário resulta em menores 

custos, mas, por outro lado, empresas mantém inventários para evitar perda de vendas e para 

ter segurança em potenciais interrupções da produção. 

Os autores Isaksson e Seifert (2013) acrescentam que, como a redução de custos de 

manutenção de inventário pode ser facilmente verificado, os custos da falta de itens se tornam 

menos tangíveis, levando em conta que a perda de vendas pode passar despercebida - motivo 

que torna claro o porquê de as empresas procurarem diminuir custos através da redução de 

inventário. 

No presente contexto, de acordo com os autores Jasti e Kodali (2015), as organizações 

enfrentam desafios em duas direções, sendo o primeiro relacionado à implantação de filosofias 

avançadas de manufatura (Advanced Manufacturing Philosophies) em suas atividades 

organizacionais de modo sustentável e efetivo; e também, as mudanças constantes de exigências 

por parte dos consumidores em termos de menores valores/custos com prazos cada vez menores 

de entrega. 

Segundo os mesmos autores, as organizações, pressionadas por esses desafios, têm a 

necessidade de reagir e se adaptarem a novas filosofias inseridas em suas atividades 

organizacionais para garantir sua sobrevivência em relação aos competidores. 

Encontrar o ponto de equilíbrio entre o contexto (particularidades) em que a empresa 

está inserida e conceitos relacionados às filosofias avançadas de manufatura se tornam desafios 

para que os resultados colhidos sejam o desejado ou o mais próximo das metas operacionais 

desejadas. 

O presente estudo trata, através da simulação computacional, a análise dos fatores que 

influenciam a ineficiente implantação de conceitos da ME sob a ótica do gerenciamento de 

estoques com o apoio de um estudo de caso em uma empresa do setor automobilístico 

 

1.2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Em relação à diminuição dos níveis de inventário proposta na abordagem da ME, sob a 

ótica do método just-in-time, considera-se, de modo resumido, que: 

a) A redução dos níveis de inventário pode trazer benefícios financeiros, 

diminuindo custos de sua manutenção, bem como aumentar a flexibilidade da produção, entre 

outros benefícios; 

b) A redução dos níveis de inventário pode, por outro lado, causar a perda de 
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vendas e diminuição da segurança em relação a possíveis interrupções da produção, causando 

possíveis prejuízos financeiros; 

c) O gerenciamento de inventários sob a ótica da ME abrange uma grande 

complexidade das dimensões internas e externas da organização; 

d) Compreender profundamente as implicações da redução de inventário é 

necessário para ter resultados satisfatórios. 

Como auxílio para o desenvolvimento da pesquisa, foi abordada a realidade da empresa 

caracterizada nesta pesquisa como Empresa A. 

A empresa A (objeto de estudo desta pesquisa), está inserida no mercado automotivo 

brasileiro como fornecedora de componentes e possui diversos conceitos da ME em seu modo 

de trabalho, incluindo o uso de ferramentas e metodologias. 

Seus colaboradores já possuem familiaridade com a ME, seus líderes apresentam o 

conhecimento de técnicas e conceitos da ME, além de grande interesse pela melhoria de seus 

processos atuais. 

Apesar do grande conhecimento e motivação dentro deste tema, o principal desafio 

enfrentado por seus líderes está no controle dos níveis de inventário da empresa; tanto pelo alto 

nível apresentado quanto pela falta de alguns componentes em sua produção.  

Deve-se levar em conta a complexidade do ambiente no qual a empresa está inserida, 

que apresenta uma variedade significativa de itens repetitivos e semi repetitivos, com demandas 

instáveis de itens de diferentes características e diferentes volumes, além de processos 

compartilhados que necessitam de um controle e atenção para a melhor sequência com o 

objetivo atender a demanda no prazo estipulado. A figura 2 representa esquematicamente este 

ambiente.
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Figura 2: Visão esquemática da complexidade do ambiente. 
Fonte: Próprio autor. 
 

A figura 2 representa a dinâmica presente no setor de autopeças: constantes variações 

da demanda de produtos, diversos tipos itens demandados pelos clientes, variações na 

necessidade de componentes – agravada pelo mix de produtos a serem produzidos, processos 

produtivos compartilhados. Neste ambiente dinâmico, a simulação se torna uma ferramenta 

importante de análise da dinâmica do fluxo de produção versus demanda. 

Sendo assim, em conformidade com estas considerações, são formuladas as seguintes 

questões de pesquisa: 

1. Quais são os principais parâmetros na determinação dos níveis de inventário 

necessários em uma empresa “enxuta”? 

2. Há casos em que um nível de inventário considerado elevado é necessário? Por 

quais motivos? 

3. Como avaliar as decisões tomadas na definição do nível de inventário 

necessário? 

 

1.3. DECLARAÇÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A partir da formulação do problema e das questões de pesquisa, são definidos os 

objetivos que o presente estudo buscou durante a sua realização alcançar. 
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1.3.1. OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A partir do problema identificado, o objetivo geral da pesquisa consiste em identificar 

as principais causas do elevado nível de inventário de determinados projetos da Manufatura 

Enxuta de uma empresa fornecedora de componentes no setor automotivo no Brasil. 

 

Os Objetivos Específicos consistem em: 

1- Identificar as principais causas do aumento do nível de inventário no chão de 

fábrica da empresa objeto de estudo; 

2- A partir da identificação das causas, analisar como a empresa elabora seus 

diagnósticos de avaliação de desempenho da manufatura e como ela aborda eventuais 

problemas a partir dos princípios da ME; 

3- Gerar cenários no software de simulação, levando em conta parâmetros de 

decisão apoiados na metodologia da ME, realizar análises e; 

4- Através da análise dos cenários, verificar a necessidade (ou não) de elevados 

níveis de estoques. 

Para atender os objetivos propostos, é realizada inicialmente uma revisão bibliográfica 

que fornecerá a contextualização do assunto e os conceitos mais relevantes para o entendimento 

do problema, relacionadas às temáticas “Sistemas de Planejamento e Controle da Produção” e 

“Manufatura Enxuta”.  

Em seguida, o Estudo de Caso traz uma introdução à empresa, a caracterização de seus 

processos e a coleta de dados, realizada a partir da confecção do mapeamento de fluxo de valor 

de seus processos produtivos e a descrição da dinâmica da tomada de decisão, sob a ótica do 

gerenciamento do inventário realizado na empresa. 

Logo após, é apresentado o modelo de simulação dos dados recolhidos no software 

Plant Simulation, com a finalidade de avaliar as decisões tomadas em relação aos níveis de 

estoque. O modelo de simulação foi desenvolvido por um grupo de estudos, de forma que o 

autor apenas desenvolveu sua análise, além da coleta de dados em campo.  

Por fim, são expostos os resultados obtidos e a análise desses resultados, além das 

Conclusões e Considerações Finais. 
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1.3.2. CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

O estudo propõe recomendações para a aplicação de conceitos da ME sob a ótica do 

gerenciamento de estoques de maneira a relacionar os fatores internos e externos à organização, 

de modo que sejam esclarecidas as indicações e contraindicações da redução dos níveis de 

inventário de empresas com base nos resultados da simulação computacional. 

Desse modo, o presente texto foi estruturado com a intenção de fornecer uma visão dos 

reais desafios enfrentados nessa empresa, esses relacionados a experiências de sucesso e de 

falhas que a mesma atingiu; como por exemplo, como os colaboradores lidam com os desafios 

provenientes de seus clientes e fornecedores, pressão constante pela redução de custos de 

produção, influência dos fatores culturais entre empresas e dentro da empresa; identificação dos 

principais problemas da empresa que já possui implantada ME há 10 anos com seus conceitos 

já disseminados e liderança inserida nesta filosofia e, também, o impacto da liderança neste 

cenário. Por fim, a análise da pesquisa contendo um comparativo entre a situação de tomada de 

decisão real com a simulação dos dados conforme políticas pré-estabelecidas da empresa traz 

uma visão detalhada dos principais motivos, na empresa A, do alto nível de inventário, 

contribuindo de forma aplicada para a compreensão do tema abordado. 

 

1.4. MÉTODO DE PESQUISA 

  

De acordo com Miguel (2007), no desenvolvimento de uma pesquisa científica, um dos 

primeiros passos a serem definidos são os métodos e técnicas a serem utilizados na pesquisa. 

Ainda em conformidade com o mesmo autor, a metodologia tem sua importância na 

necessidade de um embasamento científico adequado, o qual será caracterizado pela melhor 

abordagem de pesquisa a ser utilizada, considerando-se os objetivos da pesquisa - fator 

determinante na escolha da abordagem metodológica. 

Os tipos de pesquisa mais utilizados na engenharia de produção e gestão de operações, 

de acordo com Miguel (2007), estão no Quadro 1. 

Com a finalidade de atingir os objetivos definidos, foram escolhidos os seguintes 
métodos científicos, conforme Quadro 2. 

 

 

 



Introdução – 27 

 

 

 

TIPOS DE PESQUISA  CARACTERÍSTICAS 

Desenvolvimento teórico-

conceitual  

Seu escopo principal envolve modelagens conceituais 

que resultam em novas teorias. 

Estudo de caso  

Análise aprofundada de um ou mais objetos (casos), 

com o uso de múltiplos instrumentos de coleta de dados e 

presença da interação entre objeto de pesquisa e pesquisador. 

Tentam esclarecer os motivos de decisão ou conjunto de 

decisões foram tomadas, como foram implementadas e 

resultados alcançados. 

Survey 

Compreende um levantamento de dados em uma 

significativa amostra, com técnicas de amostragem, análise e 

inferência estatística. 

Modelagem e Simulação 

Aborda a utilização de técnicas matemáticas e 

computacionais com a finalidade de descrever um sistema 

produtivo ou parte dele, compreendendo uma investigação da 

relação causal e quantitativa dessas variáveis.  

Pesquisa-ação 
Concebida com estreita relação com uma ação ou com 

a resolução de um problema coletivo em que os pesquisadores 

estão envolvidos de modo cooperativo. 

Pesquisa bibliográfica / 

Revisão da literatura 

Importante atividade com o objetivo de identificar, 

conhecer e acompanhar o desenvolvimento da pesquisa em 

uma área específica do conhecimento. 

Pesquisas experimentais 
Estudo causal entre duas ou mais variáveis de um 

sistema sob condições controlada pelo pesquisador - 

normalmente realizadas em laboratórios. 

Quadro 1: Tipos principais de pesquisas na engenharia de produção e gestão de operações.   

Fonte: adaptado de Miguel (2007). 
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 CARACTERIZAÇÃO JUSTIFICATIVAS 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE 

PESQUISA 

Pesquisa 

Bibliográfica 

Propõe a definição de uma estrutura 

conceitual teórica sobre o assunto abordado. 

 

Estudo de Caso 

Estudo aprofundado do objeto de estudo 

com a finalidade de obter uma compreensão 

dos valores e práticas do grupo estudado. 

 

 

 

Modelagem e Simulação 

Propõe a comparação da tomada de decisão 

na situação real abordada com a simulação 

dos dados reais e parâmetros definidos e 

traduzidos (na modelagem no software), de 

modo a fornecer um parâmetro de análise 

das decisões tomadas e seus reflexos no 

nível de estoque. 

 

 

ABORDAGEM 

UTILIZADA 

 

Qualitativa 

Caráter descritivo e permite a 

familiarização com o problema para torná-lo 

explícito (estudo de caso). 

Quantitativa Relacionado com a coleta e aplicação dos 

dados na modelagem e simulação. 

FONTE DE 

EVIDÊNCIAS 

Observações diretas 

 

Acontecimentos tratados em tempo real; 

forma contextual. 

Quadro 2: Caracterização da pesquisa e suas justificativas.  

Fonte: O autor. 

 

a) Método de pesquisa: Pesquisa Bibliográfica 

Inicialmente foi estabelecido um referencial teórico para o trabalho com o objetivo de 

“mapear” na literatura conceitos sobre o tema abordado, com delimitações de fronteiras do que 

será investigado. Sendo assim, o referencial teórico apresenta uma revisão bibliográfica sobre 

os sistemas de planejamento, programação e controle da produção além de uma revisão 

bibliográfica sobre a ME. 
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b) Método de pesquisa: Estudo de Caso 

Segundo Yin (1993), há em suma, três tipos de estudos de casos: exploratório, 

explanatório e descritivo.  O presente estudo utilizará do método de estudo de caso descritivo. 

De acordo com Martins, Mello e Turrioni (2014), o objetivo do estudo de caso descritivo 

consiste em descrever o comportamento das variáveis envolvidas em uma pesquisa, sem 

procurar estabelecer relações de causa e efeito, apenas focando em descrever a realidade como 

ela é – embora os resultados possam ser utilizados posteriormente para a formulação de 

hipóteses de causa e efeito. 

Os autores acrescentam que a descrição detalhada das variáveis envolvidas no estudo 

promove o entendimento do problema pesquisado. 

O Estudo de Caso, de acordo com Martins, Mello e Turrioni (2014), é considerado um 

dos mais importantes métodos de pesquisa na Engenharia de Produção, em especial no 

desenvolvimento de novas teorias. 

Yin (2001) define o estudo de caso como uma investigação de caráter empírico que 

procura investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

Este método se torna o mais apropriado quando o pesquisador enfrenta uma situação 

singular composta por mais variáveis de interesse do que pontos de dados, de tal forma que, a 

partir das evidências, os dados devem convergir em formato de triângulo; além disso, se 

enriquece o desenvolvimento prévio de proposições teóricas para a coleta e análise de dados. 

De acordo com Miguel (2010) é apropriada, na área de engenharia de produção, a 

condução de uma pesquisa qualitativa no método estudo de caso. 

O autor acrescenta que, no estudo de caso, o pesquisador tem baixo grau de 

envolvimento com indivíduos e a organização pesquisada: sua interação ocorre nas visitas 

realizadas, onde podem ocorrer entrevistas, observações e consultas de documentos. 

O estudo de caso foi realizado em uma empresa localizada no interior de São Paulo, 

fornecedora de autopeças para montadoras, que aplica em seu sistema produtivo conceitos da 

ME há aproximadamente dez anos. 

Através do estudo de caso procurou-se identificar os principais desafios e dificuldades 

enfrentados, além de coletar os dados referentes à modelagem e simulação realizados. 

 

c) Método de Pesquisa: Modelagem e simulação 

Segundo Miguel (2010), a utilização de modelos em situações de tomada de decisão 
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para que sistemas operem da melhor maneira possível permitem uma melhor compreensão do 

ambiente estudado, a identificação de problemas e a formulação de oportunidades e estratégias, 

além de apoiar e sistematizar o processo de tomada de decisão. 

Miguel (2010) acrescenta que modelos são classificados em concretos (exemplos: 

protótipos, réplicas físicas, maquetes) e abstratos (exemplos: gráficos e tabelas). 

Em particular, modelos quantitativos se tratam de modelos abstratos descritos em 

linguagem matemática e computacional, utilizando técnicas analíticas 

(estatísticas/matemáticas) e experimentais (simulação) com a finalidade de calcular valores 

numéricos de propriedades do sistema estudado; estes valores podem ser usados em análises de 

resultados de diferentes ações possíveis no sistema.  

 

d) Abordagem Qualitativa 

De acordo com Miguel (2010), nesta abordagem o pesquisador tem acesso à organização 

a ser estudada, onde realiza visitas, faz observações e, quando possível, realiza a coleta 

evidências. O autor acrescenta que, nesta abordagem, a realidade subjetiva dos indivíduos 

envolvidos na pesquisa é relevante e colabora de maneira positiva para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

A abordagem qualitativa foi aplicada nesta pesquisa, principalmente, durante as visitas 

e observações na empresa objeto de estudo, em relação aos processos de tomada de decisão, 

postura da liderança e organização. 

 

e) Abordagem Quantitativa 

Conforme Miguel (2010), na abordagem quantitativa o autor interfere pouco ou não 

interfere nas variáveis de pesquisa, apenas coleta as evidências da pesquisa por meio da 

mensuração das variáveis. As variáveis são oferecidas pela natureza ou provindas de uma teoria 

consolidada ou provisória. Tem como principais preocupações a mensurabilidade, causalidade, 

generalização e replicação. 

Nesta pesquisa, a abordagem quantitativa foi priniciplamente aplicada na coleta de 

dados relacionados aos processos produtivos da empresa A, informações sobre os fluxos de 

materiais e a coleta de dados para a simulação. 

 

f) Fonte de Evidências 

Os dados coletados e observações colocadas nesta pesquisa foram obtidas através da 
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observação direta na empresa objeto de estudo, visitas ao setor produtivo e reuniões com os 

colaboradores em que a autora participou, além de documentação as quais foram cedidas pela 

empresa para a realização desta pesquisa.  

 

1.5. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

Após a definição do método de pesquisa, o trabalho foi desenvolvido em diferentes 

etapas com a finalidade de atingir os objetivos propostos, de acordo com a Figura 3. 

 

Figura 3: Etapas do desenvolvimento do trabalho.  
Fonte: O autor. 

 

1.5.1. ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

 

A presente dissertação está dividida em cinco capítulos além da seção, ao fim, com a 

listagem das referências bibliográficas utilizadas. Os principais capítulos desta dissertação 

consistem em: Introdução, Revisão da Literatura, Estudo de Caso, Resultados e Discussões do 

Modelo de Simulação e as Conclusões. 

O primeiro capítulo apresenta a contextualização do problema estudado, apresenta a 

justificativa para a realização desta pesquisa, os objetivos propostos, os métodos de pesquisa 

utilizados e as etapas de desenvolvimento da pesquisa, juntamente com a forma em que ela é 

organizada. 
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O segundo capítulo contempla o levantamento bibliográfico do assunto; ele pode ser 

dividido em três seções principais: A primeira aborda o setor automotivo brasileiro, suas 

características principais e os desafios enfrentados pelas empresas deste ramo. Em seguida, são 

abordados conceitos relacionados sistemas de planejamento e controle da produção (PCP). Por 

fim, é apresentada a manufatura enxuta, seu surgimento, conceitos e ferramentas utilizadas. 

O terceiro capítulo apresenta o estudo de caso, contendo a apresentação da empresa 

estudada, os métodos utilizados para a coleta de dados, a caracterização do processo produtivo, 

a confecção do mapeamento de fluxo de valor (MFV) do processo produtivo da empresa além 

da proposta da simulação deste trabalho. 

Em seguida, no quarto capítulo, são apresentados os resultados obtidos pela simulação, 

suas análises e as discussões. Por fim, no capítulo cinco, são apresentadas as conclusões e 

considerações finais desta dissertação. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

O objetivo deste capítulo é definir os conceitos básicos pertinentes aos temas abordados 

dentro do objetivo do trabalho. A revisão bibliográfica abrange três importantes temas de 

conhecimento para o desenvolvimento deste trabalho: (1) Caracterização do setor automotivo 

brasileiro, (2) Planejamento e controle da produção, controle de estoque sob influência da 

Manufatura Enxuta; (3) Conceituação da Manufatura Enxuta e ferramentas abordadas. 

 

2.1. SISTEMAS DE PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA 

PRODUÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE AUTOPEÇAS BRASILEIRO  

 

Durante o século XX, a cadeia automotiva brasileira apresentou um rápido crescimento 

e grande importância para a economia do país, aumentando seu mercado global (THOMÉ et 

al., 2014). Conforme os dados da Associação Nacional de Veículos Automotores (ANFAVEA, 

2017), no Brasil, estão instalados 31 fabricantes de auto veículos e máquinas agrícolas e 

rodoviárias além de 590 fábricas e escritórios responsáveis pela produção de autopeças; são 67 

unidades industriais espalhadas em 54 cidades em 11 estados brasileiros. Este setor é 

responsável pelo emprego de 1,3 milhão de pessoas (empregos diretos e indiretos), com 

participação no PIB de 2015 de 4,0% (sendo a participação da indústria de transformação de 

22% do PIB). 

De acordo com Pérez e Sánchez (2001), apesar de, em média, um automóvel possuir 

aproximadamente 15.000 componentes, poucos deles são produzidos pelas montadoras finais: 

a maioria são fornecidas por uma rede de fornecedores fabricantes especialistas. Os autores 

acrescentam que o preço e a qualidade final de um carro típico são influenciados diretamente 

pelo preço e pela qualidade dos componentes utilizados, necessitando de uma forte relação entre 

comprador e fornecedor nesse setor. 

Sendo assim, a ME na indústria automotiva acaba requerendo a gestão na cadeia de 

suprimentos para o relacionamento eficiente e efetivo entre os elos da cadeia – relacionamentos 

que envolvem componentes altamente customizados ou subsistemas integrados assim como alta 

tecnologia e capacidades de engenharia (PÉREZ; SÁNCHEZ, 2001). 
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A ME no setor automotivo tende a ser mais madura em termos de implementação, pois 

o ambiente deste setor é extremamente competitivo, necessitando de práticas de gestão de 

operações; além de que a ME nasceu neste segmento (MARODIN et al, 2016). 

Conforme os autores Hines, Howeg e Rich (2004), as empresas que desejam atingir um 

ambiente enxuto necessitam estender a noção de cadeia de valor para integração de processos 

internos com os consumidores e fornecedores. Isso proporcionará a maximização das 

oportunidades de aprendizado dos colaboradores, fornecedores, clientes e até mesmo de 

competidores (MARODIN et al, 2016). 

A Figura 4 expõe os desafios a nível global da indústria automotiva. 

 

Figura 4: Desafios globais da indústria automotiva.  

Fonte: Cisco IBSG, 2008. 

 

De acordo com Cisco IBSG (2008), no ambiente deste setor, o elemento crítico para 

ajudar na diferenciação das empresas frente à competição está na obtenção de uma cadeia de 

suprimentos superior. Muitas das tendências da indústria automotiva, consistem na necessidade 

de redefinir as estratégias da cadeia de suprimentos, layouts e operações. 

O dinamismo do mercado se torna um fator importante a ser considerado: atualmente, 

as mudanças na demanda do cliente estão aceleradas e, como consequência, a lealdade do 

cliente está diminuindo – fator que colabora para a necessidade de uma resposta mais rápida e 

flexibilidade por parte da cadeia. Assim, é necessária a obtenção de uma capacidade de resposta 

rápida dos fornecedores, para que eles possam reagir rapidamente a essa dinâmica de mercado 

onde previsões estão se tornando cada vez mais difíceis de serem consolidadas (CISCO IBSG, 

2008). 
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Segundo Thomé et al. (2014), a indústria automotiva se desenvolveu durante o século 

XX e se tornou referência no atingimento do mercado global, exigindo reestruturações 

produtivas com arranjos inovadores em países emergentes especialmente em termos de gestão 

da cadeia de suprimentos. 

Thomé et al. (2014) enfatizam a importância da flexibilidade da cadeia de suprimentos 

deste setor, nos seguintes aspectos: 

a) Flexibilidade no volume (requer proximidade na coordenação entre a empresa e 

seus fornecedores, especialmente quando há variações de demanda); 

b) Habilidade de introduzir rapidamente novos produtos ou variedades de produtos 

e adaptar lead times para de acordo com os requisitos dos consumidores (se 

tratam de “flexibilidades externas” que exigem a integração de numerosas 

atividades ao longo da cadeia). 

Kumar et al. (2006) apresentam as definições das cinco dimensões da flexibilidade na 

cadeia de suprimentos. 

 

TIPO DE FLEXIBILIDADE DEFINIÇÃO 

FLEXIBILIDADE DE PRODUTO 

Habilidade da cadeia de produzir produtos 
customizados ou atualizar os existentes de forma 
econômica e sem tempo adicional para atender às 
especificações dos clientes. 

FLEXIBILIDADE DE 

ABASTECIMENTO 

Habilidade da cadeia de controlar os níveis de 
abastecimento (tanto crescentes como decrescentes) 
de forma econômica e sem tempo adicional de 
atender às demandas dos clientes. 

FLEXIBILIDADE DE ENTREGA 

Habilidade de um sistema integrado de logística de 
distribuir e entregar, de modo econômico e sem 
tempo adicional, da matéria-prima até o produto 
final ao cliente. 

FLEXIBILIDADE DE NOVOS 

PRODUTOS 

Habilidade da cadeia de colaboração e coordenação 
para a produção completa de novos produtos, de 
maneira econômica e sem tempo adicional de 
atender à demanda do mercado. 

FLEXIBILIDADE DE RESPOSTA 
Capacidade da cadeia de responder, de modo 
econômico e sem tempo adicional, às mudanças de 
mercado para a satisfação da demanda dos clientes. 

Quadro 3: Definições de taxonomia de flexibilidade da cadeia de suprimentos.  
Fonte: Kumar et al. (2006). 
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Devido à complexidade do setor automotivo e à grande necessidade de integração dos 

fornecedores na cadeia de suprimentos, torna-se imprescindível a disponibilidade de um 

sistema de Planejamento e Controle da Produção (PCP) eficaz, que permita à empresa gerenciar 

a demanda, os materiais, a capacidade produtiva e a produção. A eficácia do PCP pode ser 

avaliada pelo alcance dos objetivos de redução dos lead times de produção, dos custos de 

estoque (matéria-prima, materiais em processo e produtos acabados) e de produção (ociosidade, 

horas extras, etc.), cumprimento de prazos e agilidade de resposta diante de alterações de 

demanda. 

 

2.1.2. SISTEMAS PRODUTIVOS E SUAS CLASSIFICAÇÕES 

 

Conforme Slack, Chambers e Johnston (2009), um processo de transformação consiste 

em todas as operações que produzem produtos ou/e serviços através da transformação de 

entradas (inputs, que podem ser materiais, informações ou mesmo consumidores) em saídas 

(outputs – bens ou serviços). Os processos de transformação podem ser classificados em 

(SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009): 

a) Processamento de materiais: Ocorre quando as propriedades físicas são alteradas 

(design, composição, característica), sua localização (entregas de mercadorias, encomendas, 

por exemplo), sua posse (lojas de varejo) ou operações de estoque (como depósitos).  

b) Processamento de informações: Advém quando são transformadas suas 

propriedades informativas (por exemplo, os contadores), alteração de posse da informação 

(pesquisa de mercado, por exemplo) ou estoque de informações (como uma biblioteca). 

c) Processamento de consumidores: Ocorre quando é alterada as propriedades dos 

clientes, sejam físicas (cirurgiões, cabeleireiros), ou que estocam e acomodam (hotéis), ou 

mudam o estado psicológico (teatro, televisão, parques).  

As entradas do processo de transformação podem ser classificadas em dois tipos 

(SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009): 

1. Recursos transformados: Informação, materiais e consumidores. 

2. Recursos de Transformação: Máquinas, instalações, funcionários. 

 

Segundo Souza (2004), um dos principais desafios do processo de transformação 

consiste em conciliar a taxa de produção com a taxa de demanda dos consumidores.
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É improvável que essas taxas sejam emparelhadas sem intervenção consciente na forma 

de um mecanismo regulador – esta é a principal razão para a existência de um sistema de 

administração da produção. Um sistema de produção é definido como o conjunto de elementos 

(humanos, físicos, procedimentos gerenciais) inter-relacionados, que são projetados com o 

objetivo de gerar produtos finais cujos seus valores superem a do total dos custos despendidos 

para gerá-los (FERNANDES; GODINHO FILHO, 2010). 

O arranjo do sistema de produção adotado ou criado pela empresa é reflexo dos objetivos 

da empresa, estes na forma de políticas, hierarquias organizacionais, etc. 

Este arranjo irá determinar os comportamentos que o sistema da empresa como um todo 

sustenta; como consequência, o processo de transformação requer o preciso entendimento dos 

propósitos básicos (missão) do sistema e selecionar estratégias que ajudem a atingir este 

propósito (SOUZA, 2004). Os sistemas de produção podem ser classificados com base no tipo 

de produto e processo ou com base na estratégia de resposta à demanda (FERNANDES; 

GODINHO FILHO, 2010): 

a) Com base no tipo de produto e no tipo de processo (JOHNSON E 

MONTGOMERY¹, 1974 apud FERNANDES; GODINHO FILHO, 2010): 

 Sistema contínuo: Produtos similares produzidos em grandes volumes, 

poucas famílias de produtos; 

 Intermitente: Frequentes mudanças nos diferentes estágios produtivos 

ocorrem de um produto para o outro, em decorrência de uma grande 

variedade de produtos fabricados. Podem ser classificadas como: 

o Flowshop: ocorre quando todos os itens feitos em uma linha possuem 

a mesma sequência de operações nas diversas máquinas e; 

o Jobshop: ocorre quando os itens produzidos no setor produtivo não 

possuem o mesmo roteiro de fabricação; 

o Projeto: Neste tipo de sistema, são produzidos produtos complexos, 

especiais e muitas vezes únicos. 

b) Com base na estratégia de resposta à demanda (FERNANDES; GODINHO 

FILHO, 2010): 

 Make to stock (MTS): Produção para estoque baseada na previsão da 

demand1a; 

                                                           
1 JOHNSON, L. A.; MONTGOMERY, D. C.Operations research in production planning, scheduling, and 
inventory control. New York: John Wiley & Sons, 1974. 
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 Quick response to stock (QRTS): Produção para estoque baseada na rápida 

reposição de estoque; 

 Assembly to order (ATO): Montagem sob encomenda; 

 Make to order (MTO): Produção sob encomenda; 

 Resources to order (RTO): Recursos/insumos sob encomenda; 

 Engineering to order (ETO): Projeto sobre encomenda. 

A Figura 5 ilustra as classificações dos sistemas de produção com base na estratégia de 

resposta à demanda relacionadas com o volume de produção. 

 

 

Figura 5: Comportamento de fatores importantes em função da estratégia de resposta à demanda.  
Fonte: Fernandes e Godinho Filho (2010). 
 

Como em Fernandes e Godinho Filho (2010), de acordo com MacCarthy e Fernandes² 

(2000), o nível de repetição tem um forte impacto na escolha do sistema de controle da produção 

a ser escolhido; Fernandes e Godinho Filho (2010) acrescentam que a classificação dos sistemas 

de produção em relação ao nível de repetição é um importante fator para a tomada de um grande 

número de decisões no campo do Controle da Produção. 

O nível de repetição do item ou do sistema produtivo pode ser definido como 

(MACCARTHY; FERNANDES², 2000 apud FERNANDES; GODINHO FILHO, 2010). 

a) Um item é considerado repetitivo quando ele consome uma porcentagem significativa 

do tempo total disponível da unidade produtiva – pelo menos 5%;2 

                                                           
2 MACCARTHY, B.L.; FERNANDES, F.C.: A multidimensional Classification of Production Systems for 
the Design and Selection of Production Planning and Control Systems. Production Planning & Control, v.11, 
n.5, 2000. 
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b) Um sistema produtivo é considerado repetitivo se apresentar pelo menos 75% dos itens 

de produção repetitivos (o sistema de produção em massa é aquele em que a grande 

maioria dos seus itens são repetitivos); 

c) Um sistema de produção não repetitivo é aquele que pelo menos 75% dos itens são não 

repetitivos; 

d) Um sistema de produção semi-repetitivo é aquele com pelo menos 25% de itens 

repetitivos e pelo menos 25% de itens não repetitivos. 

Outros dois conceitos importantes, que influenciam o nível de repetição de um sistema 

de produção são os conceitos de distinção e de diversificação (FERNANDES; GODINHO 

FILHO, 2010): 

 Distinção é definida como a habilidade do sistema de responder às mudanças 

no mix de produtos dentro de uma gama de produtos muito similares, sendo assim, o conceito 

de distinção está relacionado com a variedade de modelos semelhantes, sendo esta habilidade 

dependente de baixos tempos de setup.  

 Diversificação está relacionado com a variedade de produtos muito diferentes; 

esta habilidade depende da obtenção de baixos tempos de setup, uso de equipamentos universais 

e versáteis e mão-de-obra versátil. 

 

Níveis de repetição dos sistemas 

de produção discretos 
Diversificação Distinção 

Produção em massa Inexistente Baixa / Média 

Repetitivo Baixa  Média / Alta 

Semirrepetitivo Média Alta 

Não repetitivo Alta Alta 

Quadro 4: Grau de diversificação e distinção nos níveis de repetição dos sistemas de produção discretos.  
Fonte: Fernandes e Godinho Filho (2010). 

  

A empresa estudada tem seu sistema de produção considerado semi-repetitivo. Assim, 

como parte dos itens produzidos são repetitivos, alguns itens produzidos (relacionados ao 

mercado de reposição) são itens não-repetitivos. Os itens por ela produzidos são produtos muito 

similares, sendo assim, o conceito de distinção é mais adequado ao sistema de produção da 

empresa em questão. 
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2.1.3. A MANUFATURA ENXUTA COMO UM PARADIGMA ESTRATÉGICO 
DE GESTÃO DA MANUFATURA (PEGEM) 

 

De acordo com Fernandes e Godinho Filho (2005), ao longo da história da manufatura, 

muitos dos Paradigmas Estratégicos de Gestão da Manufatura (PEGEMs) foram propostos para 

auxiliar na tarefa de gestão da produção, se tratando de modelos ou padrões estratégicos e 

integrados de gestão, que são direcionados a determinadas circunstâncias de mercado e que se 

propõem a auxiliar as empresas a atingirem certos objetivos de desempenho - A ME é um 

PEGEM. 

As PEGEMs possuem quatro elementos chaves (FERNANDES; GODINHO FILHO, 

2005): 

1. Direcionadores: Consistem nas condições de mercado que possibilitam ou facilitam ou 

requerem a implantação de determinado PEGEM e, a partir dos direcionadores surgem 

os objetivos de desempenho que a empresa deve priorizar.  

2. Princípios: Consistem nas ideias que guiam as ações ou decisões a serem tomadas, em 

direção aos objetivos de desempenho de um PEGEM, em resumo, representam “o quê” 

deve ser atingido.  

3. Capacitadores: O “como” atingir um princípio; consistem em ferramentas, métodos e 

tecnologias a serem implementados; os capacitadores nos dizem como os princípios 

devem ser implementados de modo que os objetivos sejam atendidos. 

4. Objetivos de desempenho: Consiste em um critério que posiciona estrategicamente a 

empresa em relação aos concorrentes diretos (Cada PEGEM está relacionada a objetivos 

de desempenho da produção específicos). 

 

Na ME, o elemento direcionador consiste em um mercado estável, onde os clientes 

desejam qualidade e diferenciação. 

Os princípios, que algumas vezes podem ser entendidos como capacitadores da ME 

estão no foco na qualidade: foco no fornecimento ao cliente de uma ampla diferenciação de 

produtos com pouca diversidade; foco na identificação e eliminação de desperdícios; adoção 

do JIT como estratégia de controle da produção – que é formada por vários princípios como a 

produção puxada; autonomação (FERNANDES; GODINHO FILHO, 2005). 

Em relação aos objetivos de desempenho, a ME tem como objetivos o que os autores 

denominam como “flexibilidade 1” que consiste na habilidade que o sistema de produção tem 
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de fornecer diferenciação (baixa variedade de produtos alternativos bastante similares) e 

depende de baixos tempos de setup; e “qualidade 2”, que consiste na habilidade que o sistema 

de produção tem de atender a demanda em termos de desempenho ou conformidade a um preço 

aceitável (FERNANDES; GODINHO FILHO, 2005). 

 

2.1.4. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO E 
SISTEMA DE COORDENAÇÃO DE ORDENS 

 

De acordo com Fernandes e Godinho Filho (2009), entende-se que o Planejamento da 

Produção (PP) está relacionado a atividades de médio prazo (3 a 8 meses), tomando decisões 

prévias (com bastante antecedência), utilizando-se de previsões para não serem pegos 

desprevenidos no futuro, relacionadas a:  

 O que produzir, comprar e entregar; 

 Quanto produzir, comprar e entregar; 

 Quando produzir, comprar e entregar; 

 Quem e/ou onde e/ou como produzir. 

O Controle da Produção (CP) é definido pelos autores Fernandes e Godinho Filho 

(2009), como “a atividade gerencial responsável por regular (planejar, coordenar, dirigir e 

controlar), no curto prazo (até 3 meses), o fluxo de materiais em um sistema de produção por 

meio de informações e decisões para a execução”. 

Os autores acrescentam que as decisões no âmbito do CP têm como objetivo responder 

as mesmas perguntas relacionadas ao PP, porém as decisões a nível do CP são mais detalhadas, 

desagregadas e tomadas com pouca antecedência. 

As quatro atividades principais do CP são (FERNANDES; GODINHO FILHO, 2007). 

(i) Programar a produção em termos de itens finais – elaborando um Programa Mestre 

de Produção (MPS); 

(ii) Programar ou organizar/explodir as necessidades em termos de componentes e 

materiais; 

(iii) Controlar a emissão / liberação de ordens de produção e compra, indicando de deve 

liberar as ordens e quando liberá-las (Sistemas de Coordenação de Ordens de 

Produção e Compra); 

(iv) Programar/Sequenciar as tarefas das máquinas (Scheduling). 

Alguns fatores impactam nas atividades de PCP, esses fatores podem ser relacionados 
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ao produto, ao processo produtivo ou ao ambiente externo; os principais fatores são 

(FERNANDES; GODINHO FILHO, 2009): 

1) PRODUTO 

a. Grau de variedade do produto; 

b. Complexidade da lista técnica do produto; 

c. Valor agregado do produto; 

d. Ciclo de vida do produto. 

 

2) PROCESSO PRODUTIVO 

a. Mix de produtos (relação volume x variedade); 

b. Layout das instalações; 

c. Tempos de setup; 

d. Tempo de fluxo; 

e. Níveis de estoque. 

 

3) AMBIENTE EXTERNO 

a. Demanda (constante / irregular / sazonal); 

b. Objetivos estratégicos priorizados pelos clientes (custo, qualidade, 

flexibilidade, tempo...); 

c. Estrutura de mercado; 

d. Característica da demanda; 

e. Grau de previsibilidade da demanda; 

f. Estabilidade da demanda. 

 

De acordo com Souza (2004), no contexto da manufatura, as empresas selecionam 

estratégias que interferem em regras da tomada de decisão do processo, baseadas nas políticas 

e infraestrutura da empresa. 

O processo de tomada de decisão geralmente passa por três estágios, representado pela 

Figura 6. 

 

 

 



Revisão da Literatura – 43 

 

 

 

Figura 6: Estrutura Genérica de um sistema de planejamento e controle da produção.  
Fonte: Adaptado de Souza (2004). 

 

ESTÁGIO I: Plano Mestre de Produção (Master Production Scheduling – MPS): 

Planeja quais serão os itens a serem produzidos, as quantidades e quando estarão disponíveis. 

Há basicamente três estratégias básicas do MPS (SOUZA, 2004): 

 Produção para estoque (Make to Stock - MTS): Produz itens finais antes da demanda 

real, com o uso de técnicas de previsão; a demanda é atendida diretamente através de 

inventários de produtos finais; possui nível de inventário elevado (geralmente); a 

variedade de produtos tende a ser baixa; o lead time é curto nos itens finais; 

 Produção sob encomenda (Make to Order - MTO): Os itens são produzidos apenas 

quando são necessários de acordo com as ordens; em geral não há inventário de produtos 

finais; a variedade dos produtos tende a ser alta, no entanto, o lead time tende a ser alto 

dependendo das características dos produtos; 

 Montagem sob encomenda (Assembly to Order - ATO): O produto final é montado de 

acordo com o sinal do cliente (somente nos estágios finais); produtos de baixa demanda 

são produzidos antes da demanda real para o inventário de acordo com previsão; alta 

variedade de produtos finais (alto estoque de itens de nível inferior); o lead time para o 

cliente não é tão curto quanto no MTS, mas é menor do que o lead time da produção. 
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ESTÁGIO II: Planejamento de Materiais: Especifica quais itens serão produzidos, onde 

e quando, com o objetivo de satisfazer o MPS. 

Neste estágio são desenvolvidos e utilizados os planos de capacidade. O planejamento 

de materiais para qualquer estratégia do MPS pode ser conseguido de diversas formas, 

dependendo das características do processo produtivo (SOUZA, 2004).  

 Time-phased: Se um fornecedor sempre entregar um material em um dia específico, faz 

sentido planejar esse material de acordo com o mesmo ciclo em que é entregue, mas 

deslocado pelo tempo de entrega, geralmente usado com a abordagem do MRP 

(material requirements planning),  

 Rate-based: Itens específicos são produzidos em quantidades especificadas; é usado em 

manufatura repetitivas, linhas de montagem, JIT e outros. 

 

ESTÁGIO III: Programação e Controle do Chão de Fábrica: Neste estágio são 

especificadas e implementadas as ações de controle que regulam a produção com base no 

Planejamento de Materiais. 

As questões principais nesse estágio são: Programação e Sequenciamento, uso de rotas 

alternativas e divisão de lotes. Podem ser adotadas duas abordagens nesta etapa (SOUZA, 

2004): 

 MRP (Material Requirements Planning): Abordagem do cálculo de necessidades; 

objetiva o cumprimento dos prazos de entrega de pedidos aos clientes formando o 

mínimo de estoques, com o planejamento das compras e a produção de itens e 

componentes para que sejam realizadas apenas nos momentos e nas quantidades 

necessárias. Sistema “empurrado” (CORRÊA E GIANESI 1996). 

 JIT (Just-in-time): O sistema de “puxar” a produção a partir da demanda, produzindo 

em cada estágio somente os itens necessários, nas quantidades necessárias e no 

momento necessário (CORRÊA E GIANESI 1996). 

 

A Figura 7 ilustra as diferenças entre o sistema empurrado e o sistema puxado. 
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Figura 7: Sistema puxado versus sistema empurrado. 
Fonte: Adaptado de Souza, 2004. 

 

2.1.4.1. DEFINIÇÃO DO SISTEMA DE COORDENAÇÃO DE ORDENS 
 

De acordo com Fernandes e Godinho Filho (2007), um Sistema de Coordenação de 

Ordens (SCO) é responsável pela coordenação das ordens de produção e de compra no chão de 

fábrica. Ele programa / organiza / explode as necessidades de componentes e materiais além de 

controlar a emissão / liberação de ordens de compra e de produção; também programa / 

sequencia as tarefas das máquinas. 

Os SCO são definidos conforme as características particulares de cada sistema de 

produção; devem ser adequados ao controle do fluxo de produção pretendido – sua definição 

está associada com a estratégia de PCP adotada (FERNANDES; GODINHO FILHO, 2010). 

Os autores Fernandes  e Godinho Filho (2010) apresentam uma classificação de quatro 

categorias de SCO: 
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A) Sistemas de pedido controlado: neste sistema é impossível manter estoques de 

produtos finais; 

B) Sistemas controlados pelo nível de estoque (CNE): neste sistema o nível de estoque 

puxa a produção; todas as decisões são baseadas no nível de estoque; 

C) Sistemas de fluxo programado: neste sistema a produção é empurrada, são baseados 

direta ou indiretamente na transformação das necessidades do MPS em necessidades 

de itens por um departamento de PCP centralizado; 

D) Sistemas híbridos: Sistema que tem características dos sistemas B e C. 

 

Conforme os objetivos do presente trabalho, serão definidos conceitos relacionados ao 

SCO kanban, do JIT. O sistema kanban controlado por nível de estoque (kanban CNE) faz parte 

do grupo B, enquanto o sistema kanban H (híbrido) faz parte do grupo D. 

Kanban é o termo em japonês que significa cartão. No SCO kanban, este cartão dispara 

a produção de centros produtivos em estágios anteriores ao processo produtivo, coordenando a 

produção de todos os itens em conformidade com a demanda dos produtos finais (CORRÊA; 

GIANESI, 1996). 

De acordo com Slack, Chambers e Johnston, (2009), Kanban é um método de 

operacionalizar o sistema de planejamento e controle puxado, com o uso de cartões que contém 

informações dos materiais para a realização das operações de movimentação e abastecimento, 

de forma a um estágio cliente avisar seu estado fornecedor sobre a necessidade de mais material 

a ser enviado. 

Slack, Chambers e Johnston, (2009) colocam três tipos de cartões. 

(i) Kanban de movimentação e transporte: Especifica o tipo e a quantidade de produto que 

o processo subsequente retira do processo antecedente; 

(ii) Kanban de produção: Informará para um setor que determinado item poderá ser 

produzido e disponível em estoque, conterá informações sobre o processo de produção, 

materiais necessários e destino para movimentação após conclusão. 

(iii) Kanban fornecedor: Informará fornecedores que materiais ou componentes específicos 

são necessários em pontos da produção determinados, é responsável pelo suprimento de 

material necessário na fabricação de determinado lote de produção – possui semelhança 

com o kanban de movimentação, porém para fornecedores internos. 

De acordo com os autores, qualquer que seja o tipo do cartão, o princípio é sempre o 

mesmo: o recebimento de um kanban dispara o movimento, produção ou o fornecimento de 
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uma unidade ou o padrão especificado de unidades. 

No kanban CNE, nomeado dessa forma pelos autores Fernandes e Godinho Filho 

(2007), as decisões são baseadas no nível de estoque; este possui duas variações: (a) Kanban 

CNE de duplo cartão e (b) Kanban CNE somente com cartão de ordem de produção 

(FERNANDES; GODINHO FILHO, 2007). 

Em (a) há a utilização de dois tipos de cartões: o kanban de produção (onde este dispara 

a produção de um pequeno lote de peças de um determinado centro de produção da fábrica) e 

o kanban de transporte (autoriza a movimentação do material pela fábrica, a partir do centro 

produtivo que produz determinado componente até o centro produtivo que consome este 

componente). Este é o sistema original da Toyota (CORRÊA; GIANESI, 1996; FERNANDES; 

GODINHO FILHO, 2007). 

Em (b), um painel com faixas de diferentes cores – comumente vermelhas, amarelas e 

verdes – o operador visualiza prioridades e inicia a produção a partir delas: O operador pega o 

material necessário fornecido por estação de trabalho anterior e posiciona no painel desta 

operação anterior o cartão de produção (FERNANDES; GODINHO FILHO, 2007). 

Os autores Fernandes e Godinho Filho (2007) denominam Kanban Híbrido (kanban H) 

as variações do Kanban com características híbridas, isto é, sistemas que apesar de puxar a 

produção, possuem o último estágio programado via um MPS desenvolvido por um PCP 

central. Os autores acrescentam três tipos de variações: (a) Kanban H de duplo cartão; (b) 

Kanban H com somente cartão de ordem de produção e (c) Kanban H somente com cartão de 

requisição. As variações (a) e (b) funcionam semelhantemente com os Kanbans CNE em (a) e 

(b), apenas com a diferença de que o último estágio é programado. Já em (c), quando há a 

necessidade de componentes para processamento em um centro de trabalho, ele coleta um 

contenedor cheio direto da armazenagem do estágio anterior e, após seu processamento, o 

contenedor é enviado vazio ao estágio de produção anterior, onde este representa o sinal para a 

produção neste estágio ou o estágio anterior também é programado. 

O cartão de requisição vai para uma caixa de espera onde a saída deste cartão desta caixa 

até ao ponto de estocagem representa a confirmação para a movimentação de mais um 

contenedor cheio (FERNANDES; GODINHO FILHO, 2007). 

Os autores Moeeni, Sanchez e Vakharia (1997) acrescentam que o sistema kanban por 

si só não aumenta o desempenho, ele deve ser considerado parte integrante de um todo de uma 

filosofia de manufatura que busca a redução de inventário, melhora a produtividade e o serviço 

ao cliente. 
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2.1.5. LIMITAÇÕES E RISCOS DO SISTEMA PUXADO 
 

De acordo com Corrêa e Gianesi (1996), as principais limitações do sistema puxado 

estão relacionadas à flexibilidade em relação a variedade de produtos oferecidos e as variações 

de demanda de curto prazo: O JIT requer uma demanda estável para a obtenção do apropriado 

balanceamento de recursos, possibilitando a obtenção de um fluxo contínuo. Os autores 

acrescentam que, caso a demanda seja muito instável, será necessária a manutenção de estoques 

de produtos acabados em um nível adequado que permita o atendimento da demanda. 

Em relação à variedade de produtos oferecidos, a alta variedade de produtos pode gerar 

altos estoques em processos para cada item, gerando um fluxo intermitente e não contínuo além 

da geração de roteiros de produção altamente complexos, onde roteiros preferenciais não podem 

ser estabelecidos. Também deve se levar em conta que a diminuição de estoques pode gerar um 

aumento de riscos de interrupções na produção, aumentando sua vulnerabilidade (CORRÊA; 

GIANESI, 1996). 

De acordo com os autores Moeeni, Sanchez e Vakharia (1997), a estabilidade no 

ambiente de chão de fábrica se torna essencial para o bom funcionamento do SCO kanban - 

ferramenta de aplicação do JIT no nível de chão de fábrica.  

Sendo assim, se torna necessário um nível mínimo de estabilidade em um sistema 

puxado para que ele tenha um bom desempenho. 

No entanto, esses limites de estabilidade de demanda para este modo de operação não 

foram suficientemente abordados na literatura e não é consolidada uma única solução para tal 

problema. Contudo, com o objetivo de minimizar os efeitos indesejáveis de demanda e 

fornecimento instáveis, empresas se utilizam de práticas chaves (de forma ad hoc), de maneira 

isoladas ou combinações criativas, apresentadas a seguir (SOUZA, 2004). 

(A)  Aumentar a capacidade de produção por meio de horas extras 

Uma das práticas mais conhecidas consiste em aumentar a capacidade de produção no 

curto prazo através da utilização de horas extras. Tal prática opera como uma expansão da 

capacidade de produção viabilizando a fluxo de picos relativamente pequenos de demanda. 

Deve-se ter em mente que as horas extras podem ser expressivamente mais caras do que 

as horas normais de trabalho, sendo assim, as empresas tendem a preferir adquirir recursos 

permanentes do que a adoção frequente desta prática, o que é justificável economicamente 

(SOUZA, 2004). 

(B)  Repor a capacidade ociosa utilizando banco de horas 
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A capacidade de produção neste cenário é fixada em um dado horizonte de 

planejamento. No entanto, as frações da capacidade do trabalhador não consumidas são 

armazenadas em um banco de horas para que possam ser utilizadas posteriormente quando 

houver necessidade para a empresa. Em suma, os funcionários são liberados a ir para casa 

quando a meta de produção foi atingida e a capacidade restante é armazenada. Assim a 

empresa conteria uma quantidade de horas disponíveis para complementar o turno padrão 

de trabalho a qualquer momento (SOUZA, 2004). 

(C)  Manter estoques dos produtos mais vendidos para absorver os picos de demanda 

Algumas empresas estão dispostas a manter inventários de produtos de alta demanda, 

onde estes inventários atuam como “amortecedores de picos de demanda” o que as 

habilitam a manter a produção dos produtos de baixa demanda enquanto as ordens dos 

produtos de alta demanda são igualmente cumpridas. Já nos momentos em que os níveis da 

demanda diminuem, a capacidade é utilizada para repor os inventários dos produtos mais 

vendidos. Esta prática está alinhada com a estratégia MTS (Make-to-Stock) de atendimento 

da demanda (SOUZA, 2004). 

(D)  Manter pulmões de tempo de entrega 

Esta prática consiste em um acordo com os clientes a respeito de um lead time de entrega 

mais longo do que é necessário, onde este tempo extra se torna um componente de segurança 

que permita que o produtor atenda melhor ordens inesperadas e gerencia problemas de 

entregas dos fornecedores, respeitando o prazo. Esta prática se torna de uso limitando quando 

empregada em cenários onde pelo menos um forte concorrente está presente e a velocidade 

de entrega não seja um ganhador de pedidos (SOUZA, 2004). 

(E)  Manipular a frequência de transferência dos kanban 

Devido à adoção de uma determinada frequência de revisão, os kanbans precisam 

algumas vezes aguardar no quadro por um tempo maior que o desejado, podendo causar 

interrupções na produção e, por consequência, a perda de capacidade produtiva. 

Reduzindo o intervalo fixo do kanban é possível a obtenção de uma melhora na utilização 

da capacidade. Sendo assim, neste evento, permanece fixo no sistema o número de kanban, mas 

é aumentada a frequência de transferência (SOUZA, 2004).  

Apesar das variações na demanda, o número de kanbans tende a permanecer fixo. Através 

da experiência da Toyota é possível apontar que de 10 a 30% da variação na demanda pode ser 

administrada mudando-se somente a frequência de transferência do kanban sem que seja 

necessário revisar o número de kanbans. Isso é verdade apenas se houver capacidade ociosa 



Revisão da Literatura – 50 

 

 

(SOUZA, 2004). 

(F)  Manipular o número de kanban no sistema durante o ciclo de produção 

Alterar o número de cartões no sistema durante o ciclo de produção é outra prática que 

pode ser adotada. A adoção da prática de manipular dinamicamente o nível de estoque em 

processo pode promover uma melhora na utilização da capacidade. 

Esta prática tem sido chamada de “Kanban Flexível” (Flexible Kanban System – FKS) 

(SOUZA, 2004).  

 

2.1.6. A FLEXIBILIDADE E O SISTEMA PUXADO 
 

Conforme Corrêa e Gianesi (1996), alguns dos objetivos do JIT consistem na redução 

contínua de custos, obtenção de níveis crescentes de qualidade e dar flexibilidade ao produto 

para que ele possa se adaptar às instabilidades da demanda. 

Esta flexibilidade é adquirida através da redução dos lead times, pois há o esforço 

contínuo de minimizar os estoques do sistema produtivo, objetivando a obtenção de um fluxo 

contínuo. Mas deve se considerar que esta flexibilidade é limitada – principalmente em relação 

a mudanças de mix de produtos, já que no JIT: 

 É restringida a variedade de produtos produzidos com produção em grandes 

quantidades e/ou; 

 Há o uso de técnicas de projetos adequados à manufatura e à montagem, com o 

objetivo de que os clientes percebam certa variedade de produtos enquanto o 

sistema produtivo percebe a produção de uma gama restrita de componentes. 

 

Como visto anteriormente, no setor automotivo há a ênfase relacionada à flexibilidade 

no volume além da habilidade de introduzir rapidamente novos produtos ou variedades de 

produtos e adaptar lead times de acordo com os requisitos dos consumidores. 

A necessidade de uma forte coordenação com os fornecedores é fundamental para 

conseguir responder às variações de demanda, tanto relacionado à volume quanto à inserção de 

novas variedades de produtos rapidamente. 

A escolha da forma de programação e controle da produção reflete a estratégia da 

empresa em relação ao mercado. 

Contudo, de acordo com Nazareno (2008), não são definidos claramente critérios para 
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a definição de forma híbrida efetuar a programação de cada item ao longo do fluxo de valor em 

ambientes de alta variedade onde a demanda de produtos e componentes tende a oscilar em 

intervalos de tempo muito curtos - ora excedendo ora gerando ociosidade à capacidade 

produtiva.  

De acordo com Takahashi e Nakamura (2002), no JIT, a ordem lançada para cada 

processo é determinada a partir da demanda atual, ou seja, sem o uso de previsões da demanda; 

no entanto, o SCO do JIT não pode evitar a influência de mudanças na demanda. 

Os autores acrescentam que mudanças estáveis de demanda (aquelas que excluem 

mudanças nos parâmetros estruturais, como média e variância) são consideradas, contudo, com 

ciclos de vida dos produtos cada vez menores além do aumento da diversificação desejada pelo 

cliente e a diminuição da duração da demanda estacionária, deve-se levar em conta também as 

mudanças instáveis que devem ser consideradas no desenvolvimento de um SCO. 

No SCO do JIT, os buffers são alocados para cada ponto de inventário para absorver as 

mudanças estáveis de demanda, produção ou transporte, no entanto, caso ocorram mudanças 

instáveis esses buffers alocados não possuem poder de absorver essas mudanças, gerando a 

necessidade de maneiras de responder à essas mudanças (TAKAHASHI, NAKAMURA, 2002). 

Conforme os autores Lage Junior e Godinho Filho (2008), o sistema kanban foi 

desenvolvido para funcionar de modo efetivo em determinadas condições produtivas e 

competitivas, sendo as condições desfavoráveis definidas no Quadro 5. 

Com a finalidade de superar as dificuldades da utilização do sistema kanban diante de 

ambientes desfavoráveis, são propostos sistemas adaptados, os quais podem ser mais 

apropriados em relação à realidade em que cada empresa atua. 
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CONDIÇÃO DESFAVORÁVEL MOTIVO 

Produção desnivelada Gera intervalos irregulares entre as ordens controladas 

pelo sistema kanban e a necessidade de manter níveis 

maiores de estoques. 

Instabilidade dos tempos de processamento Gera escassez de certos itens e excesso de outros a não 

ser que sejam mantidos altos níveis de estoque; e 

Interrupções constantes no sistema produtivo, a menos 

que sejam mantidos altos níveis de estoque. 

Não padronização de operações Gera alto grau de variação nos tempos de 

processamento, tempos de espera, tempos de setup, e 

de operação dos trabalhos realizados em cada estágio 

produtivo, resultando instabilidade e a necessidade de 

manter altos níveis de estoque. 

Altos tempos de setup e/ou lote mínimo de 

produção com muitas peças 

Geram o aumento de estoques por aumentar o lote de 

produção e, como consequência, desregula o 

nivelamento. 

Grande variedade de itens Gera o aumento da complexidade do fluxo de 

materiais além de dificultar a adaptação dos painéis de 

cartões, cria irregularidades nos tempos e diminui a 

repetibilidade do sistema produtivo. 

Demanda instável Gera a necessidade da manutenção de altos níveis de 

estoque, a instabilidade interna nas operações e o 

aumento da dificuldade do nivelamento da produção. 

Incerteza no abastecimento de matérias-

primas 

Gera a necessidade de manter altos níveis de estoques 

de matéria-prima. 

Quadro 5 – Condições desfavoráveis à utilização do sistema kanban e seus motivos. 
Fonte: Lage Junior e Godinho Filho (2008). 

 

Gupta e Al-Turki (1997) propõem a prática denominada “kanban flexível” (FKS – 

Flexible Kanban System) como a evolução do sistema kanban que se adapta às oscilações de 

demanda. Um FKS é diferente do sistema do kanban habitual, pois o número de kanbans que 

regula o nível de estoque em processo (Work-In-Process (WIP)) pode ser modificado 

frequentemente.  

Os autores Takahashi, Nakamura e (2002) propõem o sistema kanban reativo 

descentralizado, onde dados de tempos de demanda são monitoradas em cada estágio 

individualmente e mudanças instáveis na demanda são detectadas com o uso de gráficos de 

controle. 
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Para cada estágio são controlados os níveis de estoques para obter uma resposta mais 

rápida às mudanças instáveis. Os autores Lage Junior e Godinho Filho (2008) citam o E-kanban 

como a única adaptação do kanban que apresenta de modo explícito a vantagem de facilitar a 

inserção de novos produtos. Basicamente se trata do kanban original com a substituição de 

sinalizadores físicos por sinalizadores eletrônicos, onde as ordens de produção e as ordens de 

transferência de materiais são emitidas virtualmente. As principais vantagens citadas são 

(LAGE JUNIOR; GODINHO FILHO, 2008):  

 Permite a melhora de relacionamento com fornecedores (em caso do uso desse 

sistema externamente à empresa); 

 Avaliar o desempenho de fornecedores de forma instantânea; 

 Precisão nas quantidades requeridas e transmitidas; 

 Pode ser usado independente da distância física entre as operações produtivas; 

 Diminuição de papéis manejados. 

 

 Os autores acrescentam que é possível combinar o e-kanban com qualquer outra 

adaptação, podendo usufruir das vantagens geradas por ambas propostas.  

 

2.2. MANUFATURA ENXUTA 
 

A Manufatura Enxuta é uma estratégia de produção integrada, com uma abordagem 

multidimensional, que contém uma enorme variedade de práticas de gestão, como o just-in-

time, sistemas da qualidade, manufatura celular, gestão de fornecedores, trabalho em equipe, 

foco no consumidor e sistema integrado (JASTI; KODALI, 2015). 

Neste capítulo são definidos seus principais conceitos, as suas origens e ferramentas 

utilizadas neste trabalho. 

 

2.2.1. HISTÓRICO - SURGIMENTO 
 

Eiji Toyoda e Taiichi Ono da Toyota japonesa, após a Segunda Guerra Mundial, 

impactados pela escassez de recursos do pós-guerra e pela vontade crescente de competir com 

as gigantes do setor automobilístico, foram os pioneiros da ME (WOMACK; JONES; ROOS, 

2004). 
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Segundo Womack, Jones e Roos, (2004), a ME surgiu no Japão no pós-guerra, da 

indústria automobilística Toyota, da necessidade de superar diversas limitações que o país 

enfrentava, dentre elas: 

● Limitado mercado doméstico apresentando a necessidade de vasta gama de veículos; 

● Força de trabalho nativa do Japão, fortalecida com as novas leis trabalhistas introduzidas 

pela ocupação norte-americana que exigiam melhores condições de trabalho e não 

aceitação de serem tratada como custo variável ou peça intercambiável; 

● Economia nacional devastada pela guerra torna quase impossíveis grandes compras de 

novas tecnologias de produção ocidentais; 

● Diversos grandes produtores de veículos motorizados ansiosos para operarem no Japão 

dispostos a defenderem seus mercados contra exportações japonesas. 

Motivados pela escassez de recursos, Taiichi Ohno (principal engenheiro de produção 

da Toyota) desenvolveu técnicas simples de troca de moldes – em contraposição com o modo 

ocidental da época, o qual utilizavam-se de moldes dedicados. 

Entre suas descobertas, uma importante e inesperada foi que o custo por peça prensada 

era menor na produção de pequenos lotes do que no processamento de lotes imensos. 

Não apenas isso, lotes menores eliminam custos de armazenamento de estoques de 

peças acabadas e fazem com que os erros de prensagem aparecessem quase instantaneamente 

– fatores que obrigavam a necessidade de uma força de trabalho extremamente qualificada e 

altamente motivada (WOMACK; JONES; ROOS, 2004). 

 O Sistema Toyota de Produção foi baseado no forte desejo de consolidar um fluxo 

contínuo de produção, baseado na informação de que apenas uma pequena fração do tempo 

total de produção e de esforços para processamento do produto até o cliente final realmente 

agrega valor - em oposto ao sistema ocidental de produção, a produção em massa que, baseada 

no MRP (materials resource planning, em português, planejamento de recursos materiais), 

envolve sistemas complexos computacionais e filosofias desenvolvidas por Henry Ford 

baseados na produção em grandes volumes de produtos padronizados e poucos setups 

(MELTON, 2005). 

De acordo com Jasti e Kodali (2015), para conseguir superar todas as dificuldades 

encontradas, a indústria automotiva Toyota deu início a um novo conceito de manufatura em 

que, inicialmente foi desenvolvido com a combinação de conhecimento e habilidades de 

produção utilizando padronização e o conceito de trabalho de equipe. 
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O termo “enxuto” (do inglês, Lean), utilizado para descrever tanto “Produção Enxuta” 

como “Manufatura Enxuta”, foi inserido em 1988 por John Krafcik - naquele momento 

pesquisador líder no International Motor Vehicle Program (IMVP) do MIT - para descrever 

um sistema produtivo que se utiliza menos recursos em comparação com a produção em massa 

(PAPADOPOULOU, OZBAYRAK, 2005). Dessa forma, as atividades que não agregam valor 

no produto devem ser enxugadas ou eliminadas do sistema produtivo. Os autores Hines e 

Taylor, (2000); Womack e Jones, (2004) apontam que todas as atividades de transformação, 

sejam elas físicas ou mesmo de informações relacionadas com o produto ou serviço ou mesmo 

com outras necessidades de clientes podem ser classificadas em: 

a) Atividades que agregam valor: atividades que aos olhos do consumidor final agregam 

valor ao produto ou serviço; são as atividades em que o consumidor está disposto a 

pagar; 

b) Atividades que não agregam valor: são as atividades que aos olhos do consumidor final 

não fazem do produto ou serviço mais valoroso e não são realmente necessárias; são 

atividades desperdícios e devem ser eliminadas imediatamente;  

c) Atividades necessárias que não agregam valor: atividades que, aos olhos do cliente final 

não tornam o produto mais valioso, no entanto, se trata de atividades fundamentais para 

a execução de atividades que realmente agregam valor ao produto final. São difíceis de 

serem eliminadas, exigindo um acompanhamento a longo prazo para a redução ou 

eliminação, a não ser que sejam submetidas a um processo de transformação radical. 

 

Hines e Taylor (2000) demonstraram em seus estudos que esses três tipos de atividades 

são encontrados em média, em empresas antes de qualquer melhoria enxuta, nas seguintes 

proporções: 

(i) 5% de atividades que agregam valor; 

(ii) 60% de atividades que não agregam valor; 

(iii)35% de atividades necessárias, mas que não agregam valor. 

Os autores também acrescentam que em ambientes de fluxo de informações, como em 

escritórios ou em centros de distribuição, por exemplo, que as proporções são: 

(i) 1% de atividades que agregam valor; 

(ii) 49% de atividades que não agregam valor; 

(iii)50% de atividades necessárias, mas que não agregam valor. 
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As atividades que não agregam valor são atividades que geram desperdícios – foco de 

eliminação na ME (HINES; TAYLOR, 2000; WOMACK; JONES, 2004, LIKER, 2005). 

 

2.2.2. O DESPERDÍCIO E SEUS TIPOS 
 

Desperdício – do japonês muda -  é qualquer atividade que absorve recursos e não cria 

valor para o cliente final. Recursos como energia, mão-de-obra, tempo, etc. 

Em uma empresa, apenas algumas atividades, de fato, agregam valor ao produto final 

e, a grande maioria das atividades não acrescenta valor algum ao produto (WOMACK; JONES; 

ROOS, 2004). De acordo com Hines e Taylor, (2000) apenas 5% das atividades dentro dos 

processos de manufatura correspondem a atividades que agregam valor. 

“Muda. É a palavra japonesa que você não pode deixar de 
conhecer. Significa “desperdício”, especificamente qualquer atividade 
que absorve recursos mas não cria valor: erros que exigem retificação, 
produção de itens que ninguém deseja, acúmulos de mercadorias nos 
estoques, etapas de processamento que na verdade não são necessárias, 
movimentação de funcionários e transporte de mercadorias de um lugar 
para o outro sem propósito, grupos de pessoas em atividade posterior que 
ficam esperando porque uma atividade anterior não foi realizada dentro 
do prazo e bens e serviços que não atendem as necessidades do cliente 
(WOMACK; JONES, 2004, p. 3).” 

 

Sendo assim, desperdício é qualquer atividade do processo produtivo que não agrega 

valor para o cliente final. 

Algumas atividades consideradas, a partir desta definição, como sendo desperdício são 

partes necessárias do processo e não podem ser eliminadas. (MELTON, 2005). 

Os setes desperdícios originais identificados por Ohno (1988) são: 

1) Excesso de produção 

De acordo com Ohno (1988) se trata de produzir maior volume do que requisitado pelo 

cliente, ocasionando na utilização de recursos sem retorno financeiro, estoques altos que 

necessitam de espaço para sua armazenagem além de tornar o plano de produção menos 

flexível. 

Dennis (2008) acrescenta as seguintes consequências da produção em excesso. 
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a) Movimentação: Trabalhadores focados em produção de itens que não foram 

pedidos; 

b) Espera: relacionada a grandes lotes; 

c) Transporte: Itens produzidos desnecessariamente necessitam ser levados aos 

depósitos; 

d) Correção: Difícil detecção precoce de defeitos em grandes lotes; 

e) Produção em excesso necessita de matéria-prima, peças e WIP desnecessários, 

aumentando o nível de inventário. Ohno (1988) acreditava que este tipo de desperdício 

é o principal, pois ele é a causa de problemas e outros tipos de desperdícios. 

 

2) Espera 

De acordo com Ohno (1988), atrasos em operações, falta de informações, dispositivos 

ou peças podem ser as causas de esperas – que se tratam de períodos de tempo em que não há 

valor sendo agregado ao produto. 

O atraso aumenta o tempo de ciclo (definido como o tempo entre o momento da ordem 

do cliente ao momento em que o produto é entregue, parâmetro crítico na ME). 

3) Movimentação  

Desperdício relacionado à movimentação dos operadores enquanto executam 

movimentos que não agregam valor ao cliente, como por exemplo, caminhadas à procura de 

ferramentas, dispositivos ou peças (OHNO, 1988). Este desperdício refere-se às dimensões 

humanas (ligado à ergonomia) e de layout (ligados à arranjos de trabalhos ineficiente); a 

frequência em que ocorre pode gerar problemas ligados à saúde e segurança do colaborador 

(WAHAB, MUKHTAR; SULAIMAN, 2013). 

4) Transporte 

O transporte do produto por grandes distâncias dentro ou entre fábricas não agrega valor 

algum para o cliente final, além de gerar problemas dentro do fluxo de processamento (OHNO, 

1988). 

5) Processamento Inapropriado 

Consiste em processar produtos com a utilização de ferramentas ou dispositivos 
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inapropriados, procedimentos ou sistemas obsoletos, geralmente quando uma abordagem mais 

simples, atualizada ou revisada seria mais efetiva (HINES; TAYLOR, 2000). 

6) Inventário desnecessário 

É derivado, geralmente, de gargalos de produção, processos não-balanceados ou setups 

demorados, resultando em áreas ocupadas pelo inventário e necessidade de operações de 

movimentação (OHNO, 1988). 

7) Defeitos 

Provindo de problemas da qualidade; resultam reclamações dos clientes ou podem ser 

detectados previamente por inspeções de qualidade. 

Tem impacto negativo, tanto em relação à produtividade quanto aos custos de produção; 

são relacionados, frequentemente com a falta de padronização e de sistemas de controle da 

qualidade, também relacionados às falhas humanas (OHNO, 1988). 

8) Talento / criatividade dos funcionários 

O oitavo desperdício foi apontado por Liker (2005); consiste no desperdício do 

potencial humano, este resultando em oportunidades perdidas de melhoria, em consideração à 

filosofia da ME que defende que cada indivíduo pode contribuir de maneira positiva aos 

resultados. 

A Figura 8, desenvolvida pelos autores Wahab, Mukhtar e Sulaiman, (2013) estrutura a 

relação entre os desperdícios e as dimensões do sistema de manufatura. 

O que significa que a relação de interdependência entre input, transformação e output 

consiste basicamente do quanto e como os parâmetros do processo de fabricação foram ou 

podem ser ajustados, assim como a influencia que estes tem na ocilação das variáveis inerentes 

à operação. 
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Figura 8: Dimensões da manufatura enxuta em um sistema produtivo e suas relações com os 
desperdícios.  
Fonte: Adaptado de Wahab, Mukhtar e Sulaiman, 2013. 
 

2.2.3. O PENSAMENTO ENXUTO  
 

O pensamento enxuto (ou Lean thinking) se trata de uma filosofia gerencial fundamentada 

nas práticas e resultados do Sistema Toyota de Produção (STP); os autores Womack e Jones, 

(2004) apresentam cinco princípios do pensamento enxuta que são ilustrados conforme a figura 

9. 

 

Figura 9: Princípios da manufatura enxuta. 
Fonte: Adaptado de Womack e Jones (2004). 
 

 Especificação de Valor: O pensamento enxuto deve ter seu início na definição precisa 

de valor, em termos específicos de produtos, específicos processos, específicos preços 

e específicas capacidades através do diálogo com clientes específicos; repensar nos 

processos da empresa, deixando de lado os ativos e as tecnologias de produção e 

investindo nas equipes e em melhorias de processos das linhas de produção 

(WOMACK; JONES, 2004).  
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 Identificação do Fluxo de Valor: Os processos da manufatura seriam um “veículo” para 

entregar valor (em forma de um produto) ao cliente. Os desperdícios contidos nos 

procedimentos realizados nesse processo que não agreguem valor ao produto são 

identificados para que sejam eliminados ou minimizados (MELTON, 2005). 

 Fluxo: Com o foco no produto, torna-se o objetivo a criação de um fluxo contínuo sem 

interrupções ou esperas; torna-se necessário a mudança de mentalidade pois, de modo 

geral, tem-se a mentalidade comum em que as atividades necessitam ser agrupadas por 

função para a melhor gestão. No entanto, nesta abordagem esse conceito se torna um 

equívoco, já que lotes significam longas esperas (WOMACK; JONES, 2004). 

 Puxar: Deixar que o cliente final “puxe” o produto, e dessa forma, produzir de acordo 

com a demanda do cliente final, aquilo que ele realmente necessita, no momento certo 

ao contrário de empurrar os produtos para ele (WOMACK; JONES, 2004). 

 Busca da Perfeição: Buscar a melhoria contínua dos produtos e processos, eliminando 

de forma contínua as raízes de desperdícios, utilizando como o estímulo mais importante 

a transparência – todos (subcontratados, fornecedores de primeiro nível, montadores, 

distribuidores, clientes, funcionários...) - podem ver tudo e ajudar a descobrir novas 

formas de valor (WOMACK; JONES, 2004).  

De acordo com esses princípios, uma indústria enxuta necessita do pensamento de fazer 

fluir o produto ao longo de processos contínuos e ininterruptos de agregação de valor, com a 

adoção de um fluxo unitário de peças e um fluxo puxado pelo cliente, com reabastecimento 

somente do que a operação seguinte for consumir em intervalos curtos além de uma cultura em 

que todos tenham como objetivo a melhoria contínua (LIKER, 2005; WOMACK; JONES, 

2004).  

O autor Liker (2005) definiu e caracterizou o que ele chamou de “14 princípios do 

Modelo Toyota” que, segundo o autor, são o alicerce do Sistema Toyota de Produção. Os 

princípios são divididos em quatro categorias, todas começando com a letra “P”, conforme 

representação na Figura 10. 
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Figura 10: Os “4Ps” do modelo Toyota. 
Fonte: Adaptado de Liker (2005). 
 

A) Filosofia de longo prazo 

 Princípio 1: Basear as decisões administrativas em uma filosofia de longo prazo, 

mesmo em detrimento de metas financeiras de curto prazo. 

B) Processo: O processo certo produzirá resultados certos 

 Princípio 2: Criar um fluxo de processo contínuo para trazer os problemas à tona. 

 Princípio 3: Usar sistemas puxados para evitar a superprodução. 

 Princípio 4: Nivelar a carga de trabalho (heijunka) - trabalhar como a tartaruga e não 

como a lebre. 

 Princípio 5: Construir uma cultura de parar e resolver os problemas, obtendo a 

qualidade logo na primeira tentativa. 

 Princípio 6: Tarefas padronizadas são a base para a melhoria contínua e a capacitação 

dos funcionários. 

 Princípio 7: Usar controle visual para que nenhum problema fique oculto. 

 Princípio 8: Usar somente tecnologia confiável e completamente testada que atenda 

aos funcionários e processos. 

C) Valorização da organização através do desenvolvimento de seus funcionários e 

parceiros 

 Princípio 9: Desenvolver líderes que compreendam completamente o trabalho, que 

vivam a filosofia e a ensinem aos outros. 
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 Princípio 10: Desenvolver pessoas e equipes excepcionais que sigam a filosofia da 

empresa. 

 Princípio 11: Respeitar sua rede de parceiros e de fornecedores desafiando-os e 

ajudando-os a melhorar. 

D) A solução contínua de problemas estimula a aprendizagem organizacional 

 Princípio 12: Ver por si mesmo para compreender completamente a situação (genchi 

genbutsu). 

 Princípio 13: Tomar decisões lentamente por consenso, considerando completamente 

todas as opções; implementá-las com rapidez. 

 Princípio 14: Tornar-se uma organização de aprendizagem por meio da reflexão 

incansável (hansei) e da melhoria continua (kaizen). 

 

Com a análise desses princípios, percebe-se que a ME não deve ser vista apenas um 

conjunto de ferramentas e técnicas pré-concebidas; ela deve ser vista como uma série de 

princípios que definem uma forma de pensamento voltada ao desenvolvimento de um modelo 

de produção abrangente e sustentável. Liker (2005) coloca que ser “enxuto” consiste em 

“desenvolver princípios corretos para a sua organização e praticá-los com o objetivo de 

alcançar um alto desempenho que continue a levar valor para os clientes e para a sociedade”. 

Dennis (2008) argumenta que a dificuldade de entendimento da ME como um todo é 

grande. A tendência tem sido escolher algumas atividades e aplicá-las, o que tem falhado na 

produção de resultados desejados. 

 

2.2.3.1. A CASA DO SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO (STP) 
 

O sistema enxuto pode ser retratado conforme a “Casa do STP”, criada pelo discípulo 

de Taiichi Ohno – Fujio Cho; foi proposta pelo autor Liker (2005) e se tornou um dos símbolos 

mais reconhecidos para representar esse sistema. Este diagrama demonstra o quão abrangente, 

complexo e interligado consiste esse sistema, conforme a figura 11 (LIKER, 2005). 
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Figura 11: Casa do sistema da manufatura enxuta. 
 Fonte: Liker 2005 (adaptado). 

 

 A Figura 11 da casa da ME se trata de uma casa pois, segundo Liker (2005), uma casa 

só é forte se o telhado, as colunas e as fundações são fortes. O autor acrescenta que “Cada 

elemento da casa por si só é crítico, mas mais importante é como os elementos reforçam uns 

aos outros”. 

A base da casa consiste, em essência, na estabilidade operacional. Na ME, ela é obtida 

através de conceitos como o de produção nivelada (ou o termo japonês heijunka), processos 

mais estáveis e padronizados, gerenciamento visual e o conhecimento de todos em relação à 

filosofia da ME (LIKER, 2005). 

As colunas que sustentam o telhado são compostas pelo just-in-time (peça certa, na 

quantidade certa no tempo certo) juntamente com a autonomação (ou jidoka, que em essência 

significa nunca deixar que um defeito passe para a próxima estação e liberar as pessoas das 

máquinas). Ohno, considerado um dos criadores do sistema Toyota de Produção, partindo do 

foco da redução de custos eliminando qualquer tipo de desperdício, disseminou o conceito de 

produção de pequenos lotes, descrevendo o JIT e a autonomação (Jidoka) como os dois pilares 

do sistema (HOLWEG, 2007; PAPADOPOULOU, ÖZBAYRAK, 2005). 
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O coração do sistema consiste na cultura da melhoria contínua. Segundo os autores 

Womack e Jones (2004), somente através da cultura da melhoria contínua será possível adquirir 

a estabilidade (base da casa) necessária no sistema para obter os objetivos (telhado) da ME. 

Conforme Melton (2005), a chave está na identificação das causas raízes de desperdícios e em 

eliminá-las, ao passo que o conceito de Melhoria Contínua se torna o coração do pensamento 

enxuto. De acordo com Jasti, Kodali (2015), os desperdícios são eliminados através da 

aplicação de bom senso dos colaboradores ao invés do uso de tecnologias modernas nas 

operações de fabricação, exigindo motivação e conhecimento por parte dos colaboradores. 

Na casa do STP, o telhado representa os objetivos do sistema que consistem na obtenção 

da qualidade superior, redução de custos e de prazos de entrega com a eliminação de 

desperdícios, além da obtenção de maior segurança (LIKER, 2005). 

Shah e Ward (2003) acrescentam que o sucesso da implantação do STP depende de 

fatores como a complexidade do sistema produtivo, a cultura organizacional, a influência do 

sindicato dos trabalhadores, idade média dos colaboradores, tamanho da planta e sua idade. 

Em seguida, são apresentados com mais detalhes os componentes da casa do STP: 

Estabilidade operacional (base), JIT, Autonomação e a Cultura da Melhoria Contínua. 

 

2.2.3.2. ESTABILIDADE OPERACIONAL 

 

O autor Liker (2005) define estabilidade como a capacidade de produzir resultados previsíveis 

ao longo do tempo; seu desenvolvimento é o fundamento para outros aspectos de um processo 

enxuto. Ter estabilidade se torna necessário para que o sistema não sofra com constantes 

interrupções (LIKER, 2005). 

Conforme Smalley (2006), a estabilidade está associada com a previsibilidade geral e a 

disponibilidade constante dos recursos necessários, como mão-de-obra, máquinas, materiais e 

métodos – os 4 Ms, O STP tenta estabelecer um processo consistente e previsível. 

De acordo com Kamada (2007), a estabilidade na produção ocorre quando se cumpre o 

planejamento de produção, ou seja, a partir do takt time (ritmo da demanda do cliente) e os 

recursos e materiais necessários para se produzir com o mínimo de desperdício possível, com 

qualidade e garantindo a segurança dos colaboradores. 

O autor acrescenta que, de acordo com a Toyota, uma produção é considerada estável 
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quando se atende no mínimo 95% do planejado, considerando os recursos para recuperar atrasos 

dentro do mesmo período; além de considerar uma produção ou processo estável quando este 

possuir métodos claros e robustos para que os problemas ocorrentes possam ser resolvidos 

rapidamente. 

   Liker (2005) acrescenta que a estabilidade necessária é adquirida somente através da 

cultura da melhoria contínua, por esse motivo as pessoas se encontram no centro da estrutura 

da casa do STP. 

Conforme Dennis (2008), a adoção de práticas não-enxutas – como o aumento de 

buffers ou o acréscimo de pessoas ou máquinas – davam tempo para a resolução de possíveis 

problemas básicos que poderiam ocorrer, com a finalidade de cumprir com as exigências dos 

clientes. O autor acrescenta que, sob a perspectiva da ME, são utilizadas algumas práticas como 

o 5S, gerenciamento visual, trabalho padronizado e a manutenção produtiva total (TPM) – o 5S 

dá suporte para o trabalho padronizado e para o TPM, que são centrais para a estabilidade de 

método e de máquina, respectivamente. 

A estabilidade operacional é aplicada através da mão-de-obra, dos métodos de 

trabalho, das máquinas utilizadas e dos materiais utilizados.  

 MÃO-DE-OBRA 

De acordo com Smalley (2006), a estabilidade tem início na mão-de-obra bem treinada, 

que conhecem o processo a ponto de questionarem o porquê fazer de tal jeito e propor 

melhorias. O autor acrescenta a importância dos métodos de trabalho, os quais ensinavam como 

analisar tarefas e em como realizar melhorias simples dentro do domínio de controle do 

colaborador. 

 Conforme Liker (2005), as pessoas devem ser treinadas para eliminarem os desperdícios 

e problemas pela raiz: as pessoas são os agentes da cultura da melhoria contínua (o coração da 

casa do STP), e, conforme são eliminadas as raízes dos problemas, é adquirida a estabilidade. 

 MÉTODOS 

Um processo ou produção estável é caracterizada por possuir métodos claros e robustos, 

em que seja possível resolver rapidamente problemas que possam surgir (KAMADA, 2007). 

 



Revisão da Literatura – 66 

 

 

 MÁQUINAS 

Um dos recursos necessários para a estabilidade do processo produtivo está relacionado 

às máquinas utilizadas no processo. De acordo com Dennis (2008), a manutenção adequada é 

o principal mecanismo para garantir máquinas capazes e estáveis. A Manutenção Produtiva 

Total (MPT) é um conceito que propõe um trabalho de manutenção básica, como a limpeza, 

inspeção, lubrificação e ajustes para os operadores das máquinas, de tal forma que os membros 

do setor de manutenção são liberados para a realização de manutenções preventivas mais 

complexas, resultando em diminuições de interrupções e retrabalhos de qualquer natureza 

(LIKER, 2005; DENNIS, 2008). 

 MATERIAIS 

A estabilidade dos materiais é assegurada quando a produção não ter interrupções pela 

falta deles: os materiais precisam estar disponíveis no posto de trabalho, na quantidade e na 

qualidade corretas (SMALLEY, 2006).  

Conforme Smalley (2006), apesar dos objetivos da ME consistirem na redução dos 

desperdícios e na redução do tempo compreendido entre o recebimento de um pedido até sua 

entrega. Normalmente será necessária a redução de estoques no fluxo de valor. No entanto, caso 

o processo sofra com instabilidades, provavelmente será necessário aumentar os estoques em 

determinados pontos do fluxo quanto for necessário.  

 

2.2.3.3. JUST-IN-TIME (JIT) 

 

De acordo com Shimokawa (2011), o elemento mais definitivo do STP é o princípio 

da fabricação just-in-time (JIT), o qual rejeitava os grandes desperdícios da abordagem 

desenvolvida por Henry Ford – grandes acúmulos de estoques (peças ou produtos), 

desnecessários longos tempos de troca para moldes e ferramentas, ineficiente uso do recurso 

humano com um conjunto modesto de habilidades e inflexibilidade na acomodação às diversas 

variáveis de trabalho, além do imenso número de desperdícios, causados pelo elevado número 

de defeitos nos produtos. 

Slack, Chambers e Johnston, (2009) comparam o JIT com a abordagem tradicional da 
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manufatura para melhor compreensão:  

(a) Na abordagem tradicional, cada estágio do processo envia componentes que produz para 

um estoque, que o separa do processo seguinte. O processo seguinte ocasionalmente irá 

suprir-se dos componentes desse estoque, processá-los e enviá-los ao próximo estoque 

– que estão situados de maneira proposital. Esses estoques acabam gerando o 

acobertamento de problemas que os processos possuem, além de custo de estoques 

relativamente alto, lenta resposta ao mercado (por razão do tempo de atravessamento 

elevado). No entanto, esses estoques acabam permitindo a independência de cada 

estágio, possibilitando que ele opere de maneira ininterrupta e eficiente. 

(b) Na abordagem JIT não há o acúmulo de estoques entre estágios – gerando a ampliação 

das chances de eficiência intrínseca da fábrica propor melhorias pela exposição dos 

problemas do sistema. Esta abordagem, além do baixo nível de estoque presente, tem 

foco na produção apenas quando necessário, possui menor utilização da capacidade, 

mas não produz em excesso em relação à demanda gerada a partir do consumidor. 

A comparação das abordagens apresentadas será melhor visualizada na Figura 12. 

 

 

Figura 12: Fluxo tradicional x Abordagem JIT.  
Fonte: Adaptado de Slack, Chambers e Johnston, (2009). 
 

Na abordagem tradicional, os estoques são usados para proteger o sistema produtivo 

de interrupções do fluxo de produção (causados por problemas como falta de peças, atrasos de 
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fornecedores, etc.); já na abordagem JIT os estoques são considerados negativos por 

consumirem espaço e investimentos de capital, e principalmente, por esconderem problemas da 

produção que geram baixa qualidade e produtividade (CORRÊA; GIANESI, 1996). 

Abdulmalek e Rajgopal, (2007) citam o JIT como um sistema em que o consumidor 

dispara a demanda, que é transmitida para trás, a partir da montagem final chegando até a 

matéria-prima, “puxando” todos os requisitos apenas quando eles são necessários. 

Os autores Jasti e Kodali (2015) acrescentam que o JIT promove melhoria do 

desempenho organizacional com a ajuda do inventário reduzido; além de melhorar a qualidade 

global e a produtividade da organização, desenvolver melhor relacionamento com o cliente e 

melhorar o giro de estoques e utilização eficaz do espaço (JASTI; KODALI, 2015). 

O JIT está relacionado com a redução de custos, além de tornar mais visível os 

problemas – isto é feito através da redução de recursos do sistema, de modo que os buffers não 

encubram os problemas que surgem. Em relação ao curto prazo, a redução de recursos implica 

em uma direta redução de curso, mas em termos de longo prazo, a redução e subsequente 

eliminação de buffers, que torna visível os problemas, propõe uma fonte da cultura da melhoria 

contínua (PETTERSEN, 2009).  

 Conforme Kumar (2010), o JIT tem como o recurso mais valioso da organização os seus 

colaboradores, portanto é importante que eles estejam motivados, valorizados e encorajados 

para contribuir e tomar suas próprias decisões: Os colaboradores têm autoridade para 

interromper a linha de produção ou a célula para resolver problemas de qualidade encobertos. 

O sistema JIT de produção exige a compra de peças em pequenos lotes – pequenos lotes 

precisam de menos espaço e tempo; menos espaço e tempo exigem menos colaboradores e 

facilitadores para completar o mesmo trabalho além de que, pequenos lotes são mais fáceis de 

inspecionar e defeitos podem ser imediatamente encontrados (KUMAR, 2010).  

De acordo com os autores Corrêa e Gianesi (1996), a redução dos lotes de produção e 

de compra é um dos principais pilares do JIT. O tamanho dos lotes é definido através do balanço 

entre os custos com a manutenção dos estoques e os custos fixos, referentes a obtenção do lote; 

lembrando que o custo de manutenção de estoque aumente proporcionalmente ao tamanho do 

lote. O Lote Econômico de Pedido (LEP) pode ser calculado conforme expressão (1) 

(CORRÊA; GIANESI, 1996). 
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𝐿𝐸𝑃 =  
2𝐷𝑐

𝑐 𝑖
 (1) 

Onde: 

D é a demanda; 
𝑐  é o custo por pedido; 
𝑐  é o custo unitário de estocagem; 
i é a taxa de juros do período. 

 
A quantidade de lotes a serem produzidos é definido pela divisão da demanda pelo LEP. 

Na filosofia JIT, a limpeza e a organização são itens fundamentais para o êxito de pontos 

importantes como a confiabilidade de equipamentos, a visibilidade de problemas, a redução de 

desperdícios, o controle e melhorias da qualidade, a moral dos trabalhadores, etc. (CORRÊA, 

GIANESI, 1996). Corrêa e Gianesi (1996) acrescentam que a redução de estoques 

intermediários no JIT resulta na exigência de uma coordenação em diversos estágios da 

produção, gerando a necessidade de um espírito de trabalho em equipe, onde a mão-de-obra 

seja atuante no sentido de promover a melhoria contínua no processo. A Figura 13, proposta 

pelo autor Kumar (2010), relaciona conceitos e ferramentas para tornar possível a aplicação do 

JIT no sistema produtivo. 

 

Figura 13: Inter-relacionamento entre os elementos do JIT.  
Fonte: KUMAR (2010). 
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2.2.3.4. AUTONOMAÇÃO (JIDOKA) 
 

De acordo com Liker (2005), a autonomação ou jidoka consiste essencialmente em 

nunca deixar que um defeito passe para a próxima estação, dando poder para as pessoas pararem 

e corrigir os erros, “liberando” as pessoas das máquinas, ou seja, a automação com um toque 

humano. O autor adiciona que, na ME, a importância de se produzir da forma correta na 

primeira tentativa é elevada, principalmente com níveis muito baixos de estoque (não há 

amortecedor para recorrer em caso de problemas da qualidade). Neste contexto, o sistema de 

sinalização chamado andon é utilizado: trata-se de um sinal de luz disparado ao ocorrer a 

paralização de um processo (feita pelo operador) por eventuais problemas de qualidade, 

funcionando como um sinal de pedido de ajuda. 

Os autores Belekoukias, Garza-Reyes e Kumar (2014) definem autonomação como um 

método da ME que objetiva a redução de defeitos de qualidade com a utilização de ferramentas 

que inclui dispositivos à prova de erros (poka-yokes), sistemas de gestão visual (ex: andons) e 

paradas automáticas para a solução dos problemas que estão ocorrendo. 

Na filosofia do STP, os equipamentos devem auxiliar as pessoas a realizarem o trabalho 

de maneira enxuta e promoverem melhorias nos processos, onde é a tecnologia que deve se 

adequar; a tecnologia no sistema é baseada como um sistema homem/máquina (LIKER, 2005). 

 

2.2.3.5. CULTURA DA MELHORIA CONTÍNUA  
 

De acordo com os autores Taggart e Kienhöfer, (2013), a mentalidade de melhoria 

contínua é parte integral dos princípios da ME: a adoção da ME exige significante investimento 

em melhoria de processos e treinamento de pessoas para torná-las capacitadas a apoiar os 

processos de melhoria.  

Com o objetivo de alcançar inovações incrementais focadas e contínuas na 

organização, no passado associada com melhorias na produção, especificamente na área 

operacional e, no presente cenário, está associada com metodologias organizadas e abrangentes 

em toda a organização (JASTI; KODALI, 2015).  

De acordo com os autores Lander e Liker (2007), com o uso da metodologia científica 

– engajando as pessoas na solução de problemas, onde qualquer proposta de melhoria é vista 

como uma hipótese a ser testada – o STP promovia a experimentação e o resultado se tornava 

o aprendizado, importante componente da cultura da melhoria contínua. 
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Os autores Slack, Chambers e Johnston (2009), incluem que o melhoramento contínuo 

é também conhecido como kaizen - palavra japonesa que significa melhoramento de forma 

abrangente, contínuo que envolve todos, sucessivos e constantes. O Kaizen está associado com 

melhorias incrementais que devem ocorrer de forma cíclica. 

Liker (2006) aponta que o kaizen pode ser operacionalizado por meio do ciclo PDCA: 

Plan (Planejar), Do (Fazer), Check (Verificar), Action (Agir) proposto por Deming. Este 

método incentivou diversas indústrias do Japão a adotarem uma abordagem sistemática de 

melhoria contínua, realizada por meio dos kaizens. 

De acordo com Rother e Shook (2012), existem dois níveis de kaizen: 

a) Kaizen de processo: tem seu enfoque em processos individuais, dirigidos às equipes de 

trabalho e líderes de equipe. 

b) Kaizen de fluxo ou kaizen de sistema: tem seu enfoque no fluxo de valor, dirigido ao 

gerenciamento. 

 

Os autores Shah e Ward (2007) relatam que a Gestão da Qualidade Total (TQM) é 

uma parte integrante da ME: Por se tratar de uma filosofia e um conjunto de práticas que 

enfatiza a melhoria contínua, o atendimento aos requisitos dos clientes, a redução de retrabalho, 

aumento do envolvimento e trabalho em equipes, resolução de problemas através de times de 

colaboradores, relacionamento com fornecedores mais próximo entre outros. 

A noção de TQM ou Gestão da Qualidade Total é mais bem entendida como uma 

filosofia de como abordar a gestão da qualidade; enfatiza o “total”, de maneira que posiciona a 

qualidade no coração de tudo o que é executado por uma operação e inclui todos os processos 

dentro de uma operação. 

De forma resumida, o TQM enfatiza os seguintes assuntos (SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2009). 

● Atendimento às necessidades e expectativas dos clientes; 

● Abrange toda a organização; 

● Abrange todas as pessoas da organização; 

● Análise de todos os custos relacionados com a qualidade (custos de falhas); 

● Ênfase no conceito “Fazer certo da primeira vez”; 

● Desenvolvimento de procedimentos e sistemas que apoiem a qualidade e a 

melhoria; 
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● Desenvolvimento de um processo de melhoria contínua. 

Seu objetivo consiste em melhorar o desempenho geral da qualidade dos processos das 

organizações. Também ajuda a satisfazer as expectativas do cliente: a qualidade do produto ou 

serviço oferecido é definida de acordo com as necessidades do cliente (JASTI; KODALI, 2015). 

 

2.2.4. PRÁTICAS DA MANUFATURA ENXUTA 
 

A ME é considerada como uma filosofia guiada por alguns princípios fundamentais 

que são colocados em prática através de técnicas, ferramentas e instrumentos (SHAH; WARD, 

2003; LIKER, 2005).  

Os autores Hines, Howeg e Rich (2004) dividem a ME em dois níveis: O nível 

estratégico e o nível operacional. 

De acordo com os autores, os cinco princípios apresentados por Womack e Jones (2004) 

parte do âmbito estratégico para os níveis tático e operacional; sendo que o plano operacional 

utiliza ferramentas, práticas, capacitadores e instrumentos para aplicar os princípios da ME na 

produção. Esta divisão de práticas entre o nível estratégico e operacional é apresentada pela 

Figura 14. 

 

 

Figura 14: Níveis estratégicos e operacionais da Manufatura Enxuta. 
Fonte: Hines, Howeg e Rich (2004). 
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De acordo com Hines, Howeg e Rich, (2004), a distinção dos níveis da ME entre Nível 

Estratégico e Nível Operacional é crucial para o entendimento da ME como um todo e, assim 

aplicar corretamente as ferramentas e estratégias com o foco na geração de valor ao cliente – 

objetivo principal da ME. 

No nível estratégico estão os princípios da ME, basicamente com o foco no 

entendimento e criação de valor ao cliente (HINES, 2004). 

No âmbito operacional, os benefícios da ME se concentram na redução do lead time, 

redução de work-in-process, aumento da utilização de recursos (equipamentos, operador), 

redução do espaço físico, fluxo mais ágil de produção, melhoria da qualidade e melhoria das 

condições de trabalho e da moral do colaborador (SHAH; WARD, 2007; HOLWEG, 2007). 

 As práticas da ME analisadas neste trabalho se concentram no nível operacional. Estas 

práticas são as formas de aplicarem na prática a filosofia da ME e o pensamento enxuto no nível 

operacional. 

Os autores Fernandes e Godinho Filho (2005) as denominam de “capacitadores” da ME 

e os autores Shah e Ward (2003) os denominam “práticas da ME”. 

Neste trabalho, foi adotada a denominação “Práticas da ME” como meio de tradução 

dos princípios da ME em atividades empregadas na Gestão de Operações.  

O quadro 6 foi elaborado com base no trabalho dos autores: Shah, Ward, (2003); Liker 

(2005); Fernandes, Godinho Filho, (2005) e Belekoukias, Garza-Reyes e Kumar (2014); 

apresenta as principais práticas da ME adotadas para esta pesquisa. 

Vale ressaltar que algumas dessas práticas necessitam de condições específicas para 

serem implementadas, enquanto outras se aplicam facilmente em um ambiente de manufatura. 

Deve-se destacar que a ME vai muito além de ferramentas. 

O modo de pensar enxuto baseado no Sistema Toyota de Produção envolve uma 

profunda e abrangente mudança cultural, onde os indivíduos que compõe o sistema são 

motivados a utilizarem da iniciativa e criatividade para experimentação e aprendizado (LIKER, 

2005; WOMACK; JONES, 2004). 
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PRÁTICAS CONCEITOS RELACIONADOS 

Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV) Melhoria contínua (Kaizen) 

Diagrama de espaguete Melhoria contínua (Kaizen) 

Evento Kaizen Melhoria contínua (Kaizen) 

Padronização (componentes, de 

processos, gestão visual)  
Estabilidade operacional 

Manufatura Celular JIT 

Gestão de relacionamento com 

fornecedor 
JIT 

Gestão de relacionamento com o cliente JIT 

Sistemas de Tecnologia da Informação JIT 

Quadro 6: Métodos e ferramentas essenciais da ME.  
Fonte: Adaptado de Belekoukias, Garza-Reyes e Kumar (2014). 

 

2.2.4.1. MAPEAMENTO DE FLUXO DE VALOR (MFV) 
 

De acordo com Rother e Shook (2012), os processos produtivos são compostos tanto 

por atividades que agregam valor (AV) quanto por atividades que não agregam valor (NAV). 

Com a finalidade de visualizar o fluxo e identificar ambos os tipos de atividades, a utilização 

da ferramenta Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV) se torna necessária. Ela expõe o fluxo de 

materiais e de informação do produto ao percorrer o fluxo produtivo – a partir do MFV, é 

possível identificar os desperdícios no fluxo. (ROTHER; SHOOK, 2012). 

De acordo com Gurumurthy e Kodali, (2011), o primeiro passo para a implementação 

de conceitos da ME é o treinamento da equipe, capacitando-os para conhecer e entender os 

novos procedimentos e princípios a serem adotados. 

O passo seguinte será executar o Mapeamento de Fluxo de Valor, pois através dele 

serão coletadas as informações pertinentes ao processo – pré-requisito de qualquer 

implementação.  

Rother e Shook (2012) descrevem a ferramenta Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV) 

como uma ferramenta que ajuda a enxergar e entender o fluxo de materiais e informações, 

dentro das etapas em que o produto segue o seu fluxo de valor, utilizando-se apenas de papel e 

lápis. 
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Segundo os mesmos autores, esta ferramenta é essencial, por fornecer as seguintes 

vantagens: 

● Visualização do fluxo (não apenas processos individuais); 

● Identificação de fontes de desperdício; 

● Trata informações com uma linguagem comum; 

● Torna as decisões sobre o fluxo visíveis; 

● Combina conceitos e técnicas lean; 

● Fornece uma base de um plano de implementação; 

● Mostra a relação “Fluxo de informações x Fluxo de materiais”; 

● Ferramenta qualitativa. 

 

Em resumo, mapear o fluxo de valor é andar pela fábrica com lápis, borracha e papel 

em mãos e desenhar as etapas de processos – informações / materiais – para uma família de 

produtos, porta a porta na planta da fábrica. De acordo com Womack e Jones (1998), o MFV 

segue as etapas mostradas na Figura 15. 

Womack e Jones (1998) definem fluxo de valor como sendo as ações, tanto as que 

agregam valor quanto as que não agregam valor, necessárias para produzir determinado 

produto, serviço ou a combinação de produtos e serviços para o consumidor, abrangendo todas 

as operações internas de produção e a toda a cadeia de abastecimento.   

Após a identificação de famílias de produtos relevantes e seleção de um deles como alvo 

de melhoria, o primeiro passo consiste em desenhar o estado atual, em que é realizado a partir 

de informações coletadas no chão de fábrica. 

As setas entre o estado atual e futuro possuem duplo sentido, indicando que o 

desenvolvimento do estado atual e futuro são esforços superpostos. O passo final é a preparação 

dos planos de melhorias que descreva como o estado futuro deve ser (WOMACK; JONES, 

1998). 

De acordo com Liker (2005) a metodologia típica proposta pela Toyota para a melhoria 

de processos envolve as seguintes etapas: 

(i) Identificar um processo repetitivo para fazer melhorias; 

(ii) Aplicar a ferramenta MFV para identificar desperdícios no processo atual e 

propor um MFV futuro com a remoção dos desperdícios encontrados; 

(iii) Implementar as mudanças e; 

(iv) Celebrar o sucesso. 
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Figura 15: Etapas iniciais do mapeamento de fluxo de valor.  
Fonte: Womack e Jones, 1998 (Adaptado). 

 

O MFV foi criado com um conjunto de ícones específicos; eles criam uma linguagem 

comum de um processo produtivo, permitindo maior facilidade de visualização para a tomada 

de decisão de melhorias do fluxo de valor (WOMACK; JONES, 1998).  

O MFV contém algumas informações pertinentes a sua compreensão e avaliação, as 

quais são apresentadas, conforme os autores Rother e Shook (2012): 

Métricas Lean: 

a) Tempo de Ciclo (T/C): Frequência com que o produto / peça é completada realmente 

no processo, cronometrada conforme observação. Da mesma forma, o tempo em que 

um operador percorre todos os seus elementos de trabalho antes de repeti-los; 

b) Tempo de Agregação de Valor (TAV): Tempo em que os elementos de trabalho 

efetivamente transformem o produto conforme o cliente esteja disposto a pagar. 

c) Lead Time (L/T): Tempo em que a peça leva para percorrer ao longo do processo 

todo ou um fluxo de valor, do começo ao final. Resultado da visualização e 

cronoanálise de uma peça marcada que se move do início ao fim. 

 

Outros dados típicos de processo presentes no MFV: 

d) Tempo de troca / Change over time (TR) 

e) Disponibilidade (disponibilidade real da máquina) 
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f) Tamanho dos lotes de produção (TPT) 

g) Número de operadores 

h) Número de variações do produto 

i) Tamanho da embalagem 

j) Tempo de trabalho (menos os intervalos) 

k) Taxa de refugo. 

 

Os autores Rother e Shook (2012) identificaram oito questões que devem ser 

respondidas na construção do mapa do estado futuro, sendo elas: 

1) Qual é o takt time? 

Womack e Jones (2004) define tempo takt como o tempo de produção disponível 

dividido pelo índice do cliente. Sendo assim, o tempo takt define o ritmo de produção de acordo 

com o índice de demanda do cliente, uma pulsação do sistema enxuto. 

 Takt Time é o ritmo de produção da unidade que deve ser cumprida para corresponder 

às exigências dos clientes. Deve ser calculada com base na taxa de demanda. A equação para 

obtenção do takt time é descrita conforme expressão (2) (MCDONALD; VAN AKEN; 

RENTES, 2002). 
 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 (2) 

 

De acordo com Liker (2005), a palavra takt é alemã e significa compasso. No contexto 

da ME, Takt é a razão da demanda do cliente, ou seja, a razão em que o cliente está comprando 

o produto. Se a produção for mais rápida, será gerada uma superprodução e, caso contrário, se 

for mais lenta, serão gerados departamentos congestionados; de tal forma, o takt time dita o 

ritmo da produção para alertar aos colaboradores se estão atrasados ou adiantados (LIKER, 

2005). Rother e Shook (2012) acrescentam que, produzir de acordo com o takt time requer 

esforços para: 

a) Ter resposta rápida para problemas (dentro do takt time); 

b) Eliminar as causas de interrupção das máquinas não planejadas; 

c) Eliminar tempos de troca em processos de fluxo abaixo – do tipo processos de 

montagem. 

2) A produção produzirá para um supermercado de produtos acabados (produção 

puxada) ou atenderá à expedição diretamente? 
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De acordo com Rother e Shook, (2012), um supermercado é um buffer de produtos 

acabados posicionados estrategicamente no fim do processo produtivo, de forma que a 

expedição pode “puxar” o produto. 

McDonald, Van Aken e Rentes, (2002) citam o uso do kanban para a reposição do 

supermercado; quanto à produção para expedição se trata de produzir apenas a quantidade 

necessária do produto e, em seguida, expedí-lo. 

3) Onde é possível se estabelecer um fluxo contínuo de produção? 

Rother e Shook, (2012), definem fluxo contínuo como “produzir uma peça de cada vez, 

com cada item sendo passado imediatamente de um estágio do processo para o seguinte sem 

nenhuma parada (e muitos outros desperdícios) entre eles”. 

Segundo os autores, o fluxo contínuo é o modo mais eficiente de produção. 

4) Será necessário o uso de supermercado para puxar a produção? 

Um supermercado para puxar a produção é uma ligação entre sistemas claramente 

definido entre as etapas do processo e o processo produtivo; todos os itens necessários à 

produção deverão ser mantidos neste supermercado, criando um fluxo contínuo em seguida, a 

partir do supermercado (MCDONALD, VAN AKEN; RENTES, 2002). 

5) A partir de qual ponto da cadeia de produção (“processo puxador”) a produção 

será programada? 

Os processos posteriores ao processo puxador devem estar em fluxo. Através deste 

ponto único de programação será regulado o completo fluxo de valor do suporte de direção 

(ROTHER; SHOOK, 2012). 

6) Como nivelar o mix de produção no processo puxador? 

Os autores McDonald, Van Aken, e Rentes, (2002) apresentam que a diretriz para a 

resposta desta pergunta consiste em distribuir, de maneira uniforme ao longo do tempo, a 

produção de diferentes produtos no processo puxador e, para tal, vários lotes pequenos de cada 

produto devem ser programados. 

7) Quais incrementos de trabalho são liberados e retirados uniformemente do 

processo puxador? 

Em relação a esta questão, McDonald, Van Aken, e Rentes, (2002) apontam como 

orientação liberar e retirar incrementos (pitch) de produção no processo puxador; o tempo será 

calculado através da multiplicação do tempo de ciclo e a quantidade de transferência de 

produtos acabados no processo puxador – o pitch se torna a unidade básica da programação da 
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produção para uma família de produto. 

8) Quais melhorias de processo serão necessárias? 

Esta questão será respondida pelo time que identificará as oportunidades de melhoria e 

a definição do mapeamento do estado futuro para a família de produtos, estas melhorias serão 

apresentadas no mapa em formato do ícone “necessidade de kaizen” (MCDONALD, VAN 

AKEN; RENTES, 2002). Um atributo muito importante do MFV é a geração de um documento 

que apresenta os relacionamentos dos processos de produção além dos controles utilizados na 

gestão desses processos, como a programação da produção e informações da produção. O MFV 

também documenta o fluxo de informação do sistema, onde os materiais são armazenados – 

sejam matéria-prima ou work-in-process (WIP) – e o que dispara o movimento do material de 

um processo para o próximo. (SINGH; GARG; SHARMA, 2011). 

Em resumo, a ferramenta MFV é utilizada como o primeiro passo para a 

implementação da ME, além de promover a melhor visualização de oportunidades de melhorias 

e indicar os programas de melhorias necessários para alcançar o estado futuro proposto. 

No entanto, esta ferramenta possui algumas lacunas e deficiências que serão tratadas 

(GURUMURTHY; KODALI, 2011).  

I) DEFICIÊNCIAS DA FERRAMENTA MAPEAMENTO DE FLUXO DE VALOR 

 

De acordo com Gurumurthy e Kodali, (2011), o MFV apresenta as seguintes 

deficiências: 

(i) Ferramenta estática que representa uma foto da célula de produção em um dia 

particular; 

(ii) MFV Futuro é baseado na afirmação que todos os problemas serão 

resolvidos, o que pode não ocorrer na realidade; 

(iii) As metas são estimadas e podem não ser alcançadas; 

(iv) Alterar o MFV desenhado à mão é trabalhoso e demorado. 

Outra limitação apresentada por McDonald, Van Aken, e Rentes, (2002) é que o MFV 

pode não servir ao propósito quando se é utilizado para mapear uma linha de produção que 

produz diferentes famílias de produtos, que possuem tempos de processamento diferentes e 

tempos de setup para cada etapa do processo, além de diferentes números de turnos. 

A solução exposta por diversos estudos, utilizados nesta pesquisa provinda dos autores 

McDonald, Van Aken e Rentes, (2002); Gurumurthy e Kodali, (2011), Han et al. (2011), 
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Helleno et al. (2015), propõem o uso de softwares de simulação como apoio à ferramenta MFV. 

II) SIMULAÇÃO 

 

A implementação de melhorias no processo produtivo sem validações prévias pode 

apresentar altos riscos, altos investimentos associados, além do tempo e recursos a serem 

consumidos. Como alternativa, a simulação computacional pode ser usada como uma 

ferramenta para a validação do projeto proposto, tratando-se de uma ferramenta eficiente e de 

custos efetivos para visualizar previamente os resultados das melhorias propostas antes mesmo 

da aplicação das melhorias no processo produtivo real escolhido (HAN et al., 2011).  

Lian e Landeghem, (2002) propõem a utilização da simulação como uma ferramenta 

tanto para documentação quanto para implementação. Os autores citam que, as principais razões 

para a adoção de modelos de simulação são: 

(1) Simulação como ferramenta de diminuição de custos; 

(2) Simulação como ferramenta de treinamento. 

Segundo Detty e Yingling, (2000), a simulação pode quantificar o desempenho das 

melhorias que podem ser esperadas como resultado da de aplicação de princípios da ME no 

chão de fábrica relacionados ao fluxo contínuo, gestão de inventário de um processo JIT, 

programação de nível de produção. A simulação tem a capacidade de demonstrar os benefícios 

da ME por todo o sistema produtivo, englobando: 

a) Níveis de armazenamento e inventário; 

b) Transporte e requisitos de transporte; 

c) Efetividade dos sistemas de programação e controle da produção; 

d) Uniformidade da demanda e requisitos de entregas dos fornecedores; 

e) Capacidade de resposta do sistema à demanda e aos requisitos de entrega ao 

consumidor. 

No entanto, segundo os autores Helleno et al. (2015), o sucesso da aplicação de 

princípios da ME assim como aplicação de eventos discretos de simulação está associada com 

a integração de aspectos técnicos e fatores humanos. 

Os autores Han et al. (2011) acrescentam que a simulação descreve uma abstração da 

realidade que, para muitos colaboradores, pode ser de difícil entendimento. 

Em suma, a integração do MFV com ferramentas de simulação de eventos discretos 

pode ser utilizada para quantificar os outputs variáveis da produção de acordo com as variações 
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dos inputs da produção, e estas informações apoiarão o processo decisório; no entanto a decisão 

final depende de aspectos técnicos e de fatores humanos (HELLENO et al, 2015). 

De acordo com: Siemens (2017) as principais características da estrutura aplicada em 

um modelo de simulação computacional, a ser considerada é: 

• Operação discreta de controle de eventos: o framework construído a partir do ambiente real 

da produção permite a execução rápida do modelo porque o software apenas deve avaliar o 

próximo evento relevante do fluxo de produção, como por exemplo, o início da operação de 

fabricação de um produto; 

• Abordagem orientada a objetos: a estrutura do framework contém objetos pré-definidos 

cujo comportamento pode ser configurado com colunas de dados de entrada pré-definidas na 

maioria dos eventos com o uso da linguagem de programação computacional simtalk, quando 

necessário; 

• Possibilidade de exibição gráfica: há vários tipos de diagramas e funções para exibir os 

dados de saída do modelo criado; 

• Possibilidade de conexão para bancos de dados externos: é simples conectar a estrutura 

das simulações a bancos de dados externos (por exemplo: Oracle, SQL, ODBC, XML, etc.). 

Contudo, para Tamás (2017) é relevante considerar que os elementos estruturais mais 

importantes da estrutura de simulação são: 

• Biblioteca de classes: este elemento contém todos os objetos para fazer o modelo de 

simulação. O nome de um objeto da biblioteca de classes é "classe", que os parâmetros 

do objeto podem modificar arbitrariamente, além de criar novas classes (por cópia ou 

herança). 

• Caixa de ferramentas: este elemento permite um acesso mais rápido aos objetos. 

Esses objetos também existem na biblioteca de classes. Consequentemente, existe um 

estreito vínculo entre os objetos da caixa de ferramentas e da biblioteca de classes. 

• Área de modelagem: o modelo de simulação pode ser feito em um "framework" 

(área de modelagem). Como frameworks é possível criar vários frames dentro de uma 

área de trabalho (em estruturas horizontais e / ou verticais) para aumentar a 

transparência (no caso, é permitido construir um modelo de simulação de uma fábrica 

usando um frame para o armazenamento de matérias-primas e outro frame para o 

sistema de produção).  

De acordo com Tamás (2017), a simulação de um método de investigação para sistemas 

de fabricação intermitentes pode ser realizada a partir de inúmeras possibilidades com ênfase 
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em melhorar os processos logísticos de um sistema de produção desde a redução do tempo de 

movimentação, redução do tempo de operação, instalação de novos equipamentos tecnológicos, 

e ciclos de abastecimento. Tamás (2017) sugere, como premissas para a construção de um 

modelo de simulação computacional, os seguintes passos: 

Passo 1. Determinação dos objetivos da análise a ser realizada a partir dos resultados da 

simulação: há a possibilidade de mais de um objetivo a ser atendido em relação as perpectivas 

do tomador de decisão a partir do uso da simulação dos sistemas de produção: 

a. Eliminação de falhas de planejamento; 

b. Comparação de alternativas de planejamento; 

c. Determinação da capacidade do sistema logístico; 

d. Comparação das versões da estratégia de gerenciamento; 

e. Determinação do programa de produção mais eficiente; 

f. Exame dos efeitos do desenvolvimento planejado, etc. 

Passo 2. Definição do sistema de produção: é fundamental determinar os limites do sistema, 

por exemplo: linha de produção, sistema de produção com layout celular, entre outros. 

Passo 3. Análise dos resultados quanto ao funcionamento do sistema: após a definição dos 

limites do sistema a ser simulado, o tomador de decisão espera a partir do modelo de simulação 

que a partir da sua familiaridade com os recursos de fluxo de informação e material do sistema 

de logística examinado os resultados obtidos possam fundamentar a decisão que o mesmo deve 

tomar dentro do contexto de determinados cenários complexos de difícil ponderação da melhor 

alternativa a ser adotada. 

Passo 4. Realização do modelo de simulação do sistema de fluxo de material: é necessário criar 

o modelo de simulação do sistema de fluxo de material a ser análisado (este modelo não contém 

unidades móveis e dispositivos de geração de carga), levando em consideração a necessidade 

de simplificar o processo de modelagem usando objetos padronizados. 

A partir dos passos descritos, o autor considera que um objeto definido de operação 

tecnológica deve ser capaz de realizar todos os tipos de operação. Neste caso, é relevante usar 

os objetos pré-definidos do modelo de simulação para tarefas de transporte e armazenagem. 

Um modelo básico pode ser criado com a localização dos objetos necessários e a criação da 

relação de fluxo de material, de modo a complementar o modelo de simulação. 
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III) INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA O MODELO DE SIMULAÇÃO  

 

Segundo Shingo (1996a e 1996b), os sistemas de produção requerem, durante a 

operação destes sistemas agentes responsáveis pela de execução e controle, o que requer duas 

funções essenciais: 

1) Função Processo (Projeto de Sistema de Produção) (execução) – responsável pelo 

acompanhamento dos objetos de trabalho (materiais) ao longo do tempo e do espaço, 

dá ênfase no fluxo de materiais. É razoável considerar que atua diretamente na 

concepção e acionamento dos recursos de transformação da estrutura física da fábrica: 

envolvendo a definição da localização industrial, projeto de processos de Produção, 

aquisição de novas tecnologias de fabricação, upgrades da tecnologia atual quando 

recomendado, manutenção e expansão das instalações industriais, projeto de fábrica e 

otimização do layout, planejamento e análise da capacidade, Integração Vertical, 

Integração Horizontal e Pesquisa & Desenvolvimento (Business Process Managament 

System (BPMS)); 

2) Função Operação (Controle das Operações de Produção) (Controle) – responsável 

pelo acompanhamento dos sujeitos do trabalho (homens, máquinas, equipamentos etc.) 

ao longo do tempo e do espaço. Diretamente relacionada a infraestrutura da fábrica 

envolvendo recursos de apontamento, controle e intervenção quando necessário, 

incorporando: Gestão de Pessoas, Gestão da Qualidade, Gestão da Manutenção, Gestão 

de Fornecedores, Gestão Organizacional, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão 

das Tecnologias Mecatrônicas e Gestão dos Processos (Workflows). 

 

É a partir de uma integração e colaboração entre os agentes das duas funções que torna 

possível aos tomadores de decisão elaborar planos de produção exequíveis com o propósito de 

não somente atender as demandas do mercado consumidor, mas também, e ao mesmo tempo, 

permitir uma utilização ótima dos recursos de manufatura definidos pela Função Processo. 

É fato, no entanto, que tais funções corroboram quando devidamente integradas para 

com o reconhecimento da importância para estes sistemas da concepção de um planejamento 

de fábrica lógico e exequível. 

A figura 16 demonstra a necessidade da integração entre as duas funções a partir do 

exemplo de um fluxo de produção específico, considerado por Shingo (1996a e 1996b). 
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Figura 16: Fluxo de Produção indicando as funções processo e operação. 
Fonte: Shingo (1996a e 1996b). 
 

 Tal integração deve garantir que prováveis problemas que podem vir a ocorrer podem 

ser eliminados a fim de garantir que a produção inicie com a menor incidência possível destes, 

e que, se surgirem novos distúrbios não esperados ambas as funções possam contribuir 

efetivamente para que medidas corretas venham a ser executadas de modo que se controle ou 

elimine tais turbulências. 

 A simulação computacional dos sistemas de produção, neste contexto, permite apoiar 

análises mais detalhadas das relações dinâmicas entre parâmetros e variáveis dos processos de 

fabricação e dos seus respectivos produtos, permitindo dimensionar com maior propriedade 

todos os recursos relacionados ao fluxo de produção além das máquinas e mão de obra, como 

por exemplo, sistemas de movimentação e buffers.  

 Devido a importância da simulação computacional e da existência de lacunas de 

pesquisa a serem exploradas, o presente trabalho buscou, a partir do levantamento dos dados 

dos processos de fabricação e dos produtos da empresa objeto de estudo, responder tais 

indagações a partir da aplicação do modelo de simulação computacional apresentado.  
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2.2.4.2. DIAGRAMA DE ESPAGUETE 
 

O Diagrama de Espaguete é definido como uma ferramenta que mostra o deslocamento 

de um produto ou o deslocamento de um operador; esta ferramenta tem como objetivo principal 

ilustrar os desperdícios relativos ao deslocamento dos funcionários e promover melhorias neste 

aspecto (WOMACK; JONES, 2004). 

De acordo com o Lean Institute Brasil (1998-2017), o diagrama de espaguete consiste 

no diagrama do caminho percorrido por um produto enquanto ele percorre ao longo do fluxo 

de valor. A Figura 17 demonstra um exemplo de confecção de um diagrama de espaguete. 

 

Figura 17: Exemplo de diagrama de espaguete.  
Fonte: DEGUIRMENDJIAN, (2016). 
 

2.2.4.3. EVENTO KAIZEN 
 

Muitas vezes chamado de “Projeto de melhoria rápida”, um evento kaizen consiste em 

um intervalo de tempo agendado e estabelecido para que seja possível que um número de 

colaboradores se reúnam e implementem a ME, visando a eliminação do desperdício. Os 
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eventos kaizen são estruturados em relação ao tempo – fortemente baseados em projetos. 

(ORTIZ, 2010). 

Basicamente existem três estágios para um evento kaizen: pré-planejamento, 

implementação e acompanhamento, conforme explicações (ORTIZ, 2010). 

a) Pré-planejamento 

(i) Escolha do processo, departamento ou área de trabalho em que será foco do evento; 

(ii) Confecção de uma lista sobre os membros da equipe envolvida e escolher seu líder; 

(iii)Estabelecimento das metas da equipe; 

(iv) Estimação dos gastos; 

(v) Promoção dos suprimentos necessários para a execução do evento; 

(vi) Agendamento do auxílio externo, caso necessário; 

(vii) Realização da análise de desperdício na área; 

(viii) Analise dos dados coletados e começar a propor ideias de projeto; 

(ix) Obtenção informações sobre a condição atual; 

(x) Reunião dos membros da equipe. 

b) Implementação: Dependendo da meta do evento kaizen, este envolverá outros conceitos 

da produção enxuta. Por exemplo, em um evento kaizen de 5S, a meta de implementação 

se focará na conformidade da área escolhida com o 5S; em um evento kaizen de trabalho 

padronizado, a meta de implementação será a padronização efetiva dos processos 

estudados anteriormente na área. A implementação se focará na análise dos dados 

pertinentes e na decisão sobre um plano de ação para implementar mudanças que irão 

propor as melhorias almejadas no departamento. 

c) Acompanhamento: A última etapa deve incluir a agenda de horários específicos para o 

acompanhamento e a garantia que as mudanças foram corretamente implementadas. 

Observar as medidas de desempenho relevantes do setor implementado afim de verificar 

resultados das melhorias de kaizen é importante. Nem sempre os resultados almejados 

serão alcançados, a aplicação de outro evento kaizen pode gerar uma melhor solução. 

 

2.2.4.4. PADRONIZAÇÃO 
 

A padronização não é originária do STP, é uma criação de Frederick Taylor. Conforme 

Monden (1994), a padronização das operações tem como objetivo a aquisição de alta 
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produtividade através do trabalho; a obtenção do balanceamento de linha entre todos os 

processos em relação a produção; a obtenção de uma menor quantidade de material em 

processo, esta nomeada quantidade padrão de processo, que é manuseada pelos operários sem 

desperdícios de movimentação. 

De acordo com Dennis (2008), a padronização é a base para realizar as futuras 

melhorias, com menos desperdícios, menor custo, cumprimento de prazo e segurança; deve-se 

levar em conta que a definição do método deve levar em conta as características de mão-de-

obra, máquina e material. O autor Dennis (2008) acrescenta que o conceito de padrão na ME é 

entendido como sendo uma imagem clara de uma condição desejada; ele torna as anormalidades 

imediatamente visíveis para que ações corretivas possam ser tomadas. Um padrão deve ser 

simples, claro e visual, sendo fácil enxergar o que está acontecendo.  

Dentro do conceito de padronização neste documento, é exposto o conceito de Gestão 

visual. 

 

I) GESTÃO VISUAL 

 

Conforme Liker (2005), o controle visual consiste no monitoramento constante e em 

tempo real dos indicadores dos processos de produção, levando em consideração suas metas e 

objetivos, tornando possível a identificação imediata de qualquer desvio, de tal forma que se 

possa propor soluções. De acordo com o mesmo autor, a gestão visual é baseada nos princípios 

do JIT. 

“O controle visual é qualquer dispositivo de comunicação usado no ambiente de 

trabalho para nos dizer rapidamente como o trabalho deve ser executado e se há algum 

desvio de padrão. Auxilia os funcionários que desejam fazer um bom trabalho e ver 

imediatamente como o estão executando. (...). No sentido mais amplo, o controle 

visual está ligado à criação de informações just-in-time de todos os tipos para garantir 

a execução rápida e adequada de operações e de processos.” (LIKER, 2005, p. 157). 

 

A Figura 18, conforme Dennis (2008) define o triângulo do gerenciamento visual. 
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Figura 18: O triângulo de gerenciamento visual.  
Fonte: Adaptado de Dennis, (2008). 
 

Uma das ferramentas que promove maior transparência nos processos produtivos (maior 

facilidade de visualização das informações a serem utilizadas pelos colaboradores) é o 

programa dos 5 S’s que, em suma, promove um ambiente de trabalho limpo e organizado e 

padronizado (LIKER, 2005). 

O sistema 5S tem como objetivo a criação de um local de trabalho visual – 

autoexplicativo, auto-organizativo e auto-melhorável, onde torna-se imediatamente visível algo 

fora do padrão para que os colaboradores possam corrigir facilmente tal situação (DENNIS, 

2008). 

 

2.2.4.5. MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL (Total Productive Maintenance - TPM) 
 

De acordo com Dennis (2008), a manutenção produtiva total (TPM) atribui o trabalho 

de manutenção básica aos membros da equipe de produção, com atividades de limpeza, 

inspeção, lubrificação e ajustes dos equipamentos, para que possam fazer uma manutenção 

preventiva desses equipamentos.  

A manutenção diária realizada pelos operadores de maneira planejada é crucial para 

manter a eficácia do equipamento, evitar quebras inesperadas e propor melhorias.  

Neste contexto, o TPM consiste em um programa de manufatura com o objetivo de 

melhorar e sustentar a qualidade de produtos e processos através do envolvimento da 

manufatura, mão-de-obra, fornecedores e clientes para atender ou exceder as expectativas dos 
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clientes (CUA, McKONE, SCHROEDER, 2001). 

O TPM significa envolver todos com o objetivo de eliminar perdas que diminuem a 

eficiência de equipamentos e máquinas. Tais perdas são (DENNIS, 2008): 

1) Paradas 

 Equipamentos quebrados; 

 Atrasos na montagem e nos ajustes. 

2) Perdas de velocidades ou perdas ocultas 

 Tempo ocioso e pequenas paradas (quando não há produtos sendo 

produzidos e a máquina está em funcionamento); 

 Velocidade reduzida (quando a velocidade real da máquina é menor do 

que a velocidade projetada). 

3) Defeitos 

 De processamento (como sucatas, defeitos que necessitam de conserto); 

 Rendimento reduzido (como a da inicialização da máquina até a 

produção estabilizada). 

 

2.2.4.6. MANUFATURA CELULAR 
 

O arranjo físico celular é utilizado geralmente em empresas que adotam o sistema JIT; 

onde as células de manufatura são formadas pelos equipamentos necessários para o 

processamento de componentes de determinada família, segundo o roteiro de fabricação 

preferencial característico desta família, de forma que é reduzida a movimentação de materiais 

e a necessidade de espaço para a movimentação (CORRÊA, GIANESI, 1996). 

Em geral, as células de manufatura apresentam o formato de U. As vantagens de sua 

adoção são (CORRÊA, GIANESI, 1996): 

 Menores estoques de produtos em processo; 

 Menores custos de movimentação de materiais; 

 Menores lead times de produção; 

 Simplificação do planejamento da produção; 

 Controle visual das operações; 

 Menores tempos de preparação. 
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Além dessas vantagens, os autores Renna e Ambrico (2011) acrescentam as seguintes: 

 Melhoramento da resposta ao mercado, através da diminuição de WIP e tempo de fluxo; 

 Melhoramento da utilização do espaço e diminuição da movimentação. 

 

Deve-se levar em conta que este arranjo apresenta também desvantagens que criam 

restrições ao processo, como a redução da flexibilidade do sistema de manufatura e maior 

ocorrência de máquinas paradas (pois os equipamentos são dedicados às células e não podem 

ser compartilhados por produtos fabricados em outras células) além de maior quantidade de 

equipamentos necessários (CORRÊA, GIANESI, 1996). De acordo com Renna e Ambrico 

(2011), o sistema de manufatura celular tem melhor desempenho em sistemas com demanda e 

mix de produtos com níveis intermediários; este sistema é baseado na tecnologia de grupo, onde 

cada família de produtos possui sua célula. Conforme o autor Maddisetty, (2005), as células 

podem ser classificadas em dedicadas, compartilhadas e restantes, onde: 

 Células dedicadas (CD): processam apenas uma família ou parte dela motivada 

pelo alto volume da demanda; nestas células, as máquinas são dedicadas; 

 Células compartilhadas (CC): sua adoção ocorre quando a utilização da célula 

é menor do que uma célula dedicada, onde um limitado número de peças 

integrantes de famílias são designadas para cada célula; nestas células as 

máquinas podem processar todas as peças das famílias designadas para as 

células; 

 Células restantes (CR): surge quando uma célula dedicada não pode ser 

atribuída a uma parte da família por falta de demanda ou parte da família não 

pode ser agrupada com outras famílias por elas não serem suficientemente 

similares. Assim, todas essas famílias são agrupadas para formar uma célula 

restante. A Figura 19 demonstra essas categorias de manufatura celular. 
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Figura 19: Categorias da Manufatura Celular.  
Fonte: Adaptado de Maddisetty (2005). 
 

 Quando relacionado a flexibilidade do sistema, há dois fatores principais a serrem 

considerados: a variabilidade no mix de componentes a serem produzidos na célula e a 

variabilidade da demanda (MADDISETTY, 2005). Mudanças do mercado ocorrem 

frequentemente exigindo flexibilidade no sistema produtivo; para este arranjo, diversas 

soluções que apoie a adaptação do sistema celular são encontradas na literatura (RENNA; 

AMBRICO, 2011), citando dois exemplos: 

 Balakrishnan e Cheng (2005) colocam como uma das principais desvantagens da 

manufatura celular a utilização engessada de máquinas, que podem não estar 

disponíveis para peças dedicadas a essa célula. Para contornar esse problema, os autores 

citam o conceito de Células virtuais de manufatura (Virtual manufacturing cells 

systems- VCMS), que são utilizadas em ambientes em que a demanda do produto é 

incerta ou imprevisível; proposta inicialmente por McLean, Bloom e Hopp³ em 1982. 

3 

                                                           
3 McLean, C.R.; Bloom, H.M.; Hopp, T.H. The virtual manufacturing cell, Proceedings of the 
4th IFAC/IFIP Conference on Information Control Problems in Manufacturing 
Technology, Gaithersburg, MD, pp. 1‐9, 1982. 
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Neste modelo, as máquinas são dedicadas a um produto ou uma família de produtos, 

assim como em uma célula regular, mas as máquinas não são realocadas próximas as outras. 

Assim, durante a produção surgem padrões de um fluxo dominante – que seria a família de 

produtos a qual a célula tem preferência. Caso a demanda mude, as máquinas em qualquer 

célula virtual podem ser retribuídas para outra família de produtos – onde não há o custo de 

rearranjo de máquinas. 

 Em situações em que o sistema está situado em um ambiente dinâmico e sob incertezas, 

Safaei, Saidi-Mehrabad e Babakhani (2007) propõem uma abordagem em que é 

desenvolvida uma programação fuzzy para determinar a melhor configuração celular 

em cada período, com o máximo grau de satisfação do objetivo da programação fuzzy 

e suas restrições. 

 

2.2.4.7. GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM FORNECEDOR E RECEBIMENTO 
JUST-IN-TIME 

 

No fornecimento de materiais no sistema JIT, alguns elementos (que seguem a mesmas 

lógicas e princípios da produção JIT) são importantes a serem considerados (CORRÊA, 

GIANESI, 1996): 

 Tamanho de lotes de fornecimento reduzidos; 

 Recebimentos frequentes e confiáveis; 

 Lead times de fornecimento reduzidos; 

 Alto nível de qualidade. 

 

Shah e Ward (2003) e Fernandes e Godinho Filho (2004) definem a prática de 

recebimento JIT como o recebimento de matérias primas, insumos e recursos para a produção 

no momento exato para a sua utilização. Em um relacionamento cooperativo com os 

fornecedores se torna necessário, por consequência, uma forte gestão da cadeia de suprimentos, 

do fornecedor de matéria prima até o consumidor final, com ênfase na cooperação e integração 

entre os elos da cadeia (CORRÊA, GIANESI, 1996; AL-ABDALLAH; ABDALLAH; 

HAMDAN, 2014). 
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Liker e Choi (2004) expõem que vantagens como maior rapidez de desenvolvimento 

de novos produtos e inovação, queda de custos de produção além de maior qualidade dos 

produtos produzidos são encontradas no estreito relacionamento com fornecedores. 

De acordo com os autores Jasti e Kodali (2015), a gestão de relacionamento com o 

fornecedor é vital no sucesso da organização. Tem como objetivo racionalizar e desenvolver 

uma metodologia sistemática entre a organização e seus fornecedores em termos de processos 

e as entregas dos produtos. Os autores Liker e Choi (2004) acrescentam alguns passos de como 

duas empresas japonesas (entre elas a Toyota) construíram relacionamentos tão próximos com 

seus fornecedores: 

(i) Primeiro passo: Entender como o fornecedor trabalha; 

(ii) Segundo passo: Transformar a rivalidade dos fornecedores em oportunidade; 

(iii) Terceiro passo: Supervisionar seus fornecedores; 

(iv) Quarto passo: Desenvolver capacidades técnicas em seus fornecedores; 

(v) Quinto passo: Compartilhar intensivamente informações pré-selecionadas; 

(vi) Sexto passo: Desenvolver atividades de melhoria em conjunto. 

 

Liker e Choi (2004) concluem que para alcançar o sucesso, uma extensa empresa 

enxuta necessita possuir a liderança de sua produção, parceiros, sejam eles da produção ou 

fornecedores, uma cultura de melhoria contínua e o aprendizado conjunto entre todas as 

companhias de sua rede de fornecimento. 

 De acordo com os autores Al-Abdallah, Abdallah e Hamdan (2014), a gestão de 

relacionamentos com os fornecedores aumenta a capacidade competitiva da empresa 

compradora; os fornecedores representam um dos pilares fundamentais no melhoramento do 

desempenho competitivo da empresa. 

 

2.2.4.8. GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE NO JIT 
 

Conforme os objetivos do JIT de atender às necessidades dos clientes, torna-se 

necessário entender claramente essas necessidades, tornando importante a comunicação e a 

transparência de informações no relacionamento entre cliente-fornecedor. 

Wahab, Mukhtar e Sulaiman (2013), equiparam com o relacionamento com o 

consumidor o desperdício da espera e dos defeitos. Ambos poderão ser fator de satisfação ou 
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insatisfação por parte do consumidor e, portanto, devem evitados e corrigidos. 

A gestão de relacionamento com o cliente tem como objetivo construir e adicionar 

valor real, tanto para os clientes quanto para as organizações. Ela possui papel vital para o 

atingimento da satisfação do consumidor através da produção de seus produtos com qualidade 

e através da provisão de um serviço de alta qualidade (JASTI; KODALI, 2015). 

Tanto no relacionamento entre os clientes e entre os fornecedores, os sistemas de 

tecnologia da informação desempenham um importante papel, como será abordado. 

 

2.2.4.9. SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

No cenário presente, o fluxo de informações é de extrema importância, de tal maneira 

que os Sistemas de Tecnologia da Informação desempenham um papel vital nas atividades da 

cadeia de suprimentos, fabricação e desenvolvimento de produtos (JASTI; KODALI, 2015). 

Jasti e Kodali, (2015) apontam o uso da Tecnologia da Informação (TI) no 

desenvolvimento e gestão de diversos níveis de redes, melhorando as atividades de 

comunicação entre as organizações. 

 Segundo Ghobakhloo e Hong, (2014), o uso de recursos de TI pode apoiar o 

“processo de tornar a estrutura enxuta” do ambiente e facilitar a implantação de conceitos do 

LM como o Just-in-time. Acrescentam também algumas capacidades para transformar o valor 

dos recursos de TI para agregar o desempenho de negócios: a estratégia ambiental proativa, 

integração de processos na cadeia de suprimentos, cultura empreendedora, gestão do 

conhecimento e desenvolvimento de novos produtos. 

Ghobakhloo e Hong (2014) apresentam que a mais dominante vertente presente na 

literatura consiste na relação entre TI e desempenho dos negócios; explicam que as empresas 

são caracterizadas como compilações de capacidades ou recursos, os quais gestão pode oferecer 

negócios com maior desempenho e vantagem competitiva. 

Essas capacidades ou recursos incluem ativos tangíveis ou intangíveis, humanos ou 

não humanos controlados pelas empresas, tais como processos organizacionais, informação, 

conhecimento, tecnologia e equipamento de capital.  

De acordo com Ghobakhloo e Hong (2014), as práticas da ME em um nível conceitual 

não necessitam de apoio de TI, no entanto, investimentos em TI são cruciais em níveis mais 

elevados de implementações da ME, pois possuem alto grau de sofisticação por incluir diversos 

princípios e conceitos que amplamente se estendem em todo o ambiente empresarial.
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3. ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso apresenta a descrição de processos produtivos da empresa A e o 

mapeamento de fluxo de valor desses processos. Os processos são detalhados considerando 

todos os componentes de cada item produzido e o fluxo de materiais e informações – 

relacionados ao abastecimento desses itens ao longo do processo produtivo. Em seguida é 

realizada uma análise de ambos os fluxos através do modelo de simulação. 

 

3.1.  APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
 

A empresa objeto do presente estudo será denominada de Empresa A. Ela faz parte de 

um grupo multinacional que conta com duas unidades atuantes no setor de autopeças brasileiro, 

ambas localizadas no interior de São Paulo, com aproximadamente 300 km de distância uma 

da outra. A empresa B, do mesmo grupo da empresa A, é sua principal fornecedora de 

componentes. 

A Empresa A atua como fornecedora de primeira camada às montadoras de veículos. 

Ela fornece seus produtos para as principais montadoras. Por se tratar de uma empresa 

fornecedora de 25 montadoras no mercado nacional, a dinâmica enfrentada pelo departamento 

de planejamento e controle da produção da empresa (definido na estrutura organizacional da 

empresa como departamento de logística), é complexa, resultado da volatilidade dos planos de 

atendimento estabelecidos pelas montadoras. A empresa atende, a partir da sua produção, 2% 

do mercado externo, Ásia, Estados Unidos e Europa, e 98% do mercado interno dividido entre: 

1. Mercado de revestimento 1%. 

2. Mercado de reposição América do Sul 7%. 

3. Mercado Montadoras 36%. 

4. Mercado de reposição Brasil 54%. 

Há um mix de 650 produtos acabados com uma cadeia de abastecimento de 5200 

componentes diferentes, o que caracteriza um sistema de planejamento e controle da produção 

bastante atuante no processo de atendimento à demanda e estratégico da empresa, responsável 

pelo atendimento do prazo de entrega e das quantidades a serem atendidas. 

A empresa A conta com um planejamento de vendas e operações (Sales and 
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Operations Planning (S&OP)) baseado no mix de produtos dedicados por cliente a partir de 

uma previsão de vendas para esses clientes, para um período de oito meses disponibilizando 

um Plano Mestre de Produção que é atualizado diariamente. Mesmo sabendo que o mercado 

externo ainda representa uma pequena parcela das transações comercias da empresa, é 

importante salientar que os pedidos do mercado externo praticamente não sofrem alterações e 

apresenta pouca frequência de novos pedidos. 

O maior volume comercial da Empresa A se faz no mercado interno, onde hoje são 

atendidas aproximadamente 25 Montadoras. A parte mais representativa do faturamento da 

empresa em valor monetário e em quantidade é o mercado de reposição (distribuidores). Os 

contatos e acordos comerciais com os mercados internos e externos são todos realizados por 

profissionais fixados na unidade da Empresa B em contato direto com os clientes. 

A empresa A tem colaboradores com um amplo conhecimento sobre a filosofia da ME, 

bem como projetos de melhoria contínua. O grupo no Brasil, assim como em outras unidades 

no exterior, trabalha com ferramentas da ME como o MFV, eventos Kaizen, TPM e 5S. Por ser 

uma empresa que envolvida com a filosofia da Manufatura Enxuta por mais de uma década, 

com colaboradores treinados e envolvidos diariamente com a aplicação dos conceitos, técnicas 

e filosofia da ME e com base na literatura, a autora do presente trabalho a classifica como uma 

empresa enxuta. 

 

3.2. MÉTODO 
 

O método de pesquisa para o estudo de caso envolve os seguintes passos, conforme 

figura 20: 
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Figura 20: Método de estruturação do estudo de caso 
Fonte: O autor. 

 

Esses passos envolvem os seguintes conceitos: 

 Pesquisa exploratória: envolvendo visitas, observações e análise de documentos cedidos 

pela empresa. Não foi elaborado para este trabalho um questionário formal de pesquisa. 

As entrevistas foram direcionadas a partir de um roteiro de entrevista semiestruturado 

de acordo com os itens descritos a seguir:  

o Observação da dinâmica de tomada de decisão pela liderança; 

o Principais problemas enfrentados; 

o Processo produtivo da empresa A; 

o Fluxo de materiais da empresa A; 

 Pesquisa descritiva: por meio da sistematização e estruturação das informações 

levantadas nos objetos de pesquisa, a partir do levantamento dos dados mencionados e 

transcritos, de modo a delinear toda a operação da empresa entre plantas a fim de atender 

demandas por produtos pré-definidos. 

 Pesquisa qualitativa descritiva: de caráter exploratório em razão de pouco se saber sobre 

Passo 1

•Visitas a empresa A;
•Acompanhamento de reuniões, visitas;
•Observações quanto à tomada de decisão pela liderança.

Passo 2

•Descrição dos produtos e seus níveis de estoque:
•Disco;
•Platô.

Passo 3

• Coleta de dados:
•MFV da empresa;
•Descrição do processo produtivo de disco, platô e kit;
•Fluxo de materiais da empresa (Abastecimento de componentes de platô e disco).

Passo 4

• Simulação:
•Criação de cenários ;
•Resultados  e análise dos resultados.
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o problema em questão. 

A identificação de deficiências na etapa da programação da produção é melhor discutida 

com os profissionais da empresa, a fim de validar as conclusões quanto às possíveis falhas na 

empresa a partir da execução da função do PCP, com base em na revisão bibliográfica. 

Em relação ao procedimento de simulação computacional proposto do sistema de 

produção, objeto do estudo deste trabalho, foi desenvolvido como resultado das etapas 

anteriores à simulação, conforme figura 20 (Visitas a empresa A; descrição dos produtos; coleta 

de dados). 

Os processos foram concebidos no software eM Plant da Tecnomatix (Siemens), versão 

12.1 com licença educacional da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), Universidade de 

São Paulo (USP). 

A escolha do software de simulação computacional eM Plant da Tecnomatix foi pautada 

por duas questões fundamentais para o desenvolvimento do procedimento de simulação 

computacional proposto: 

 A disponibilidade da licença do software; 

 A disponibilidade da licença do software de propriedade da empresa objeto do 

estudo, a fim de validar o modelo de simulação na própria operação. 

 

3.3. VISITAS A EMPRESA A 
 

As visitas a empresa A ocorreram com frequência semanal conforme disponibilidade 

dos colaboradores e liderança. Foram presenciadas reuniões da liderança da empresa, visitas e 

acompanhamento de processos produtivos e entrevistas sem estruturação prévia com o objetivo 

de compreender melhor os processos que lá ocorriam.  

Esta etapa contou com pesquisa de campo a partir do contato direto da autora do 

presente trabalho com os membros pertencentes ao grupo de pesquisa do coordenador do grupo 

(orientador do presente trabalho), em conjunto com os colaboradores da área de engenharia de 

processos da empresa e visita in loco na operação, de modo a obter relatos técnicos quanto a 

operação da manufatura; 

 Alguns documentos da empresa foram cedidos para melhor compreensão dos processos 

produtivos, como folhas de trabalho padronizado, esquematização de layout da empresa, 
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relatórios de produção, etc., O acesso a esses documentos foi de extrema importância para o 

entendimento da dinâmica da empresa e para a etapa de coleta de dados. 

 

3.3.1. ENVOLVIDOS NAS VISITAS E ENTREVISTAS PARA A COLETA DE 
DADOS 

 

 Nesta pesquisa, foram envolvidos colaboradores da empresa A em reuniões, entrevistas 

e acompanhamentos em visitas, sendo eles: 

 Gerente geral da empresa A: Tornou possível este estudo de caso por possibilitar o 

acesso a todas as informações coletadas, a permitir que reuniões, entrevistas e 

acompanhamento de processos fossem realizados. 

 Coordenador do departamento de logística e PCP: Responsável pela gestão do setor 

responsável por todo o fluxo de materiais dentro da fábrica, além do recebimento de 

materiais de fornecedores externos. 

 Responsável do departamento de abastecimento: Responsável pela gestão do 

departamento que gerencia o abastecimento das células de produção conforme PCP;  

 Coordenador da área de processos: Responsável pela monitoramento e gestão dos 

processos produtivos da empresa além de promover melhorias no processo produtivo;  

 Abastecedor das células de platô: Colaborador responsável pelo abastecimento de 

componentes para a produção em todas as células de platô conforme programação do 

PCP, também possui a responsabilidade de manter os supermercados / estoques 

organizados. 

 Abastecedor das células de disco: Colaborador responsável pelo abastecimento de 

componentes para a produção em todas as células de disco conforme programação do 

PCP, também possui a responsabilidade de manter os supermercados / estoques 

organizados. 
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3.3.2. OBSERVAÇÕES EM CAMPO 
 

O acesso aos documentos da empresa A foi permitido de acordo com a necessidade de 

entendimento dos processos envolvidos além de facilitar a coleta de dados.  

A empresa A tem grande parte dos seus processos logísticos padronizados via 

documentação. Muitos dos processos acompanhados contavam com folhas de trabalho 

padronizado contendo, com detalhes, o passo-a-passo das atividades envolvidas e fotos para 

melhor compreensão, conforme ilustra a figura 21.  

 

Figura 21:Esquema de folha de trabalho padronizado utilizado 
Fonte: Empresa A 
 

No chão de fábrica da empresa A também foi observado no inventário físico diversas 

sinalizações contendo tipos de embalagens e quantidades máximas de empilhamento; as 

embalagens continham código do material o qual armazenava, peso / quantidade, código de 

barras, e outras informações pertinentes ao material em estoque. As prateleiras possuíam 

números, os quais eram relacionados em um quadro de kanban que esquematizava a retirada 

do material no sistema FIFO para o abastecimento das linhas produtivas. 

A proximidade entre a autora com os processos produtivos e com as documentações foi 

de grande valia para o entendimento dos processos que lá ocorriam. 

 

3.3.3.  O PROCESSO DECISÓRIO DA EMPRESA A 
 

A empresa A tem seu processo decisório centralizado, em grande parte, com o gerente 
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geral da planta que, conforme seu aval, toma decisões caso ocorram interrupções nos processos 

produtivos, falta de materiais ou em algum imprevisto que possa comprometer a entrega dos 

itens aos clientes, juntamente com o coordenador de produção e de logística. 

A principal fornecedora de componentes da empresa A, aqui denominada Empresa B, 

também acaba interferindo no processo decisório, principalmente referente ao PCP – quando 

ocorrem atrasos ou falta de materiais na empresa B, a empresa A acaba por sofrer com 

consequências também. 

A empresa A busca se aperfeiçoar conforme os conceitos e técnicas da ME, sendo este 

um parâmetro importante no processo de tomada de decisão também. Conforme este objetivo, 

a melhoria no fluxo de materiais e de informações além da diminuição de inventário se tornam 

alvos de projetos de melhoria. No entanto, não há uma clareza a respeito da necessidade – ou 

não – da quantidade apresentada de inventário na empresa A, o que torna a busca por inventários 

reduzidos complexa.  

 

3.4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA EMPRESA A 
 

A empresa A produz, como produto acabado, os KIT´s de embreagem para dois 

mercados: mercado de montadoras (Original Equipment Manufacturer (OEM)) e mercado de 

peças de reposição (Aftermarket (AM)). 

O KIT, contudo, é concebido a partir da união na forma de embalagens individuais dos 

dois conjuntos fabricados internamente: Platô e Disco e um componente comprado de terceiros. 

1) Platô; 

2) Disco; e 

3) Mancal, de acordo com a Figura 22. 
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Figura 22: Conjunto KIT do produto embreagem 
Fonte: Empresa A. 

 

O conjunto KIT de embreagem (Platô, Disco e Mancal) é fornecido pela empresa objeto 

do estudo para atender à demanda de várias montadoras nacionais, assim como o mercado de 

reposição como descrito anteriormente. 

A Bill of Material (BOM) do Disco é composta por vinte e um componentes, de acordo 

com as figuras 23 e 24. 

 

Figura 23: Vista explodida do disco de embreagem 
Fonte: Empresa A. 



Estudo de Caso – 103 

 

 

 
Figura 24: Vista explodida do disco de embreagem. 
Fonte: Empresa A. 
 

A Tabela 1 descreve os itens e o número de itens consumidos por unidade do conjunto 

disco. São itens fornecidos na entrada da célula, mantidos em um buffer e consumidos de acordo 

com as unidades produzidas por plano de produção.  
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Tabela 1: – Bill of Material (BOM) do conjunto Disco 

Número Componente Quantidade / Disco 

1 Rebite Revestimento 8 

2 Guarnição tramada 1 

3 Disco de torção 1 

4 Mola de guarnição 1 

5 Rebite 4x5,5 16 

6 Anel espaçador ondulado 1 

7 Placa de controle 1 

8 Anel de pressão 1 

9 Anel de rolamento 1 

10 Anel espaçador 1 

11 Pino distanciador 4 

12 Flange do cubo 1 

13 Mola de torção 4 

14 Mola de torção 4 

15 Cubo 1 

16 Disco de retenção 1 

17 Mola de torção Pré 2 

18 Pastilha de atrito 2 

19 Disco de tornção do Pré 1 

20 Anel de Atrito 1 

21 Disco de retenção 1 

22 Guarnição Tramada 1 

23 Rebite revestimento 8 

Fonte: empresa A. 

 

O plano de produção deve contemplar dados e informações como a indicação da 

frequência de requisição do item com base na demanda e a política de retirada na fábrica por 

parte das janelas de entrega dos clientes e do tipo de produto a ser fabricado, o qual pertence a 

uma determinada família de produtos requeridos como contrapartida da demanda. 

A Bill of Material (BOM) do Platô é composta por oito componentes, de acordo com a 

Figura 25. A Tabela 2 traz a relação dos itens de modo a partilhar o número de componentes 

por unidade do item pai. 
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Figura 25: Vista explodida do platô de embreagem 
Fonte: Empresa A. 
 

A Tabela 2 descreve os itens e o número de itens consumidos por unidade do conjunto 

platô. Estes itens são abastecidos na entrada da célula e mantidos, de acordo com a capacidade 

de armazenamento definida em um buffer. 

São consumidos de acordo com as unidades a serem produzidas por plano de produção, 

o qual contempla a frequência e o tipo de produto a ser fabricado pertencente a uma determinada 

família de produto, requerido como contrapartida da demanda. 

 

Tabela 2: Bill of Material (BOM) do conjunto Platô. 

Número Componente Quantidade / Platô 

1 Placa de pressão 1 

2 Mola de retrocesso 6 

3 Anel de articulação 1 

4 Mola membrana 1 

5 Carcaça 1 

6 Rebite (placa) 3 

7 Rebite da mola membrana 9 

8 Rebite (carcaça) 2 

Fonte: empresa A. 
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Com relação a linha de montagem de KIT´s o site estudado conta com duas linhas de 

montagem: 

1) Linha 1 – atende ao mercado de fornecimento das montadoras (Original Equipment 

Manufacturer (OEM)); 

2) Linha 2 – atende o mercado de fornecimento de peças de reposição (Aftermarket (AM)).  

 

Devido ao grande número de possibilidades de configurações possíveis dos KIT´s 

(produto final embreagem entregue ao cliente: uma unidade de Platô, uma unidade de Disco e 

uma unidade de Mancal) e contudo, do número de componentes a serem fornecidos às células 

de manufatura para a fabricação e posteriormente para as linhas de montagem dos KIT´s, o 

sincronismo da operação, não é um mecanismo simples de ser concebido dentro dos padrões de 

competitividade do setor, ou seja, com o menor Lead Time de produção possível e o controle 

efetivo do Work in Process (WIP).  

 

3.4.1. LAYOUT E INVENTÁRIO DA EMPRESA A 

 

A Empresa A tem como estratégia de atendimento à demanda baseada nas 

estratégias de atendimento à demanda make-to-order e make-to-stock, de acordo com o 

mercado:  

(1) Interno – montadoras e reposição (make-to-order e make-to-stock)  

(2) Externo (make-to-order).  

Devido ao tipo construtivo dos componentes produzidos na empresa A, são necessários 

duas concepções distintas de célula de manufatura: uma para a fabricação do Platô e outra para 

a fabricação do disco. 

O layout da planta da Empresa A é composto por 13 células de manufatura 

dedicadas, de acordo com a figura 26. A linha é dividida por família de produtos que 

utiliza o conceito de manufatura celular. A família de produtos da empresa basicamente 

se divide em quatro grupos, sendo eles:  

 platô de repartição leve;  

 disco de repartição leve; 

 platô de repartição média; 

 disco de repartição média. 
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O platô e disco de repartição média são fabricados nas mesmas células de 

manufatura dedicadas para platô e disco de repartição leve. 

O Platô consome mais tempo de fabricação por unidade do que o Disco, o que requer 

um número maior de células de manufatura de Platô: são sete células de manufatura de Platô 

(PPUM7, PPUM4, PPUM6, PPUM8, PPUM3, PPUM1, PPUM9)contra quatro células de 

manufatura de disco (DPM2, DPM4, DPM3, DPM6), de acordo com o layout exposto na figura 

26. 

 

 

Figura 26: Representação do layout atual do sistema produtivo da Empresa A.  
Fonte: O autor. 
 

A unidade estudada monta platô e disco de repartição leve, platô e disco de repartição 

médio a partir de células de manufatura repetitivas e semirrepetitivas dedicadas, conforme 

layout da Figura 26. Ainda conforme a figura 26, as representações com coloração alaranjada 

representam locais onde são armazenados materiais, conforme legenda (quadro 7). 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURA DEFINIÇÃO 

Células Platô

Células 
Disco

E8

E5

E9

E11

E10

E7 E6

Células Disco Células 
Disco

E13                        
E14 E15

Células KIT Célula 
KIT

E16

E12

E12

E10

E16

E10
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E5 Recebimento de componentes 

E6 Estoque embalagens diversas 

E7 Estoque de sucatas e refugos 

E8 Estoque de componentes (Platô) 

E9 Estoque de embalagens  

E10 Expedição (estoque kits acabados) 

E11 Embalagens (papelão) 

E12 Estoque de componentes importados 

E13 Estoque 1 de componentes (Disco) 

E14 Estoque 2 de componentes (Disco) 

E15 Estoque 3 de componentes (Disco) 

E16 Estoque de revestimentos, cubo 
Quadro 7: Legenda da figura 26. 
Fonte: O autor. 

Além dos sistemas de embreagens que a Empresa A produz para as montadoras e para 

o mercado de reposição (Distribuidores), a empresa fabrica e monta Kits – embalagens com 

platôs e discos caracterizando um produto em que a montagem da embalagem não é realizada 

na célula de produção e sim em uma área reservada específica (Ver figura 26, célula KIT). O 

disco e o platô produzidos são componentes para a montagem do kit de embreagem, em razão 

de 1/1. 

Devido ao acesso limitado de dados e informações pertinentes a empresa, a informação 

referente ao inventário não pôde ter sido verificada. Portanto, como estimativa, foi verificado 

um inventário referente a aproximadamente seis meses de produção de KITs de embreagem. 

 

3.5. CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA A 

3.5.1. MAPEAMENTO DE FLUXO DE VALOR 
 

A Figura 27 apresenta o mapa de fluxo de valor da planta da empresa Ade maneira 

global, com a finalidade de promover o melhor entendimento dos processos que ocorrem a 

partir do fornecedor até o cliente. Em seguida, são abordados com detalhes os processos 

produtivos das células de platô e as células de disco. Para tal, foram escolhidas duas células, a 

célula DPM4 com os processos de produção do disco 05878 (BB) e a célula PPUM5 com os 

processos de produção do platô 03201 (AA). A escolha do acompanhamento destes itens se justifica 

por suas altas participações na demanda além de ter muitos de seus processos em comum com grande 

parte dos itens produzidos na planta.  
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Figura 27: Mapa do Fluxo de Valor Futuro da Planta Objeto de estudo. 
Fonte: Empresa A
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3.5.2. DESCRIÇÃO DO ROTEIRO DE FABRICAÇÃO A SER EXECUTADO NAS 
CÉLULAS DE MANUFATURA PPUM5 E DPM4 PARA A PRODUÇÃO DOS 
COMPONENTES PLATÔ (03201 (AA)) E DISCO (05878 (BB)) 

 
 

 O modelo de programação da produção trata da sincronização do fluxo de produção de 

duas células de manufatura: 

1) A célula DPM4 (Fabricação do componente Disco); e 

2) A célula PPUM5 (Fabricação do componente Platô). 

 Os próximos tópicos (3.5.2.1. e 3.5.2.2.) tratam das particularidades das duas células de 

manufatura quanto ao fluxo do processo de fabricação. 

 

3.5.2.1. CÉLULA DE MANUFATURA DPM4 
 

 A célula de manufatura DPM4 produz o disco 05878 (BB) a partir de um roteiro de 

fabricação, de acordo com a Figura 28, em nove operações consecutivas, sendo a operação 40 

divida em três suboperações.  

 

Figura 28: Célula DPM4. (155 peças por hora) 
Fonte: Empresa A 
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 A produção media da célula por hora é em torno de 155 peças por hora, parâmetro 

ajustado através do procedimento de cálculo de capacidade desenvolvido nos tópicos anteriores. 

O fluxo de produção descrito, requer um balanceamento prêvio da célula de manufatura com 

base no recurso gargalo e no Takt Time da célula para cada família de produtos. Célula de 

manufatura responsável pela montagem do conjunto disco de embreagem pequeno, a qual 

contempla as operações 10 a 90. 

10 - Montar pré-amortecimento e dispor para o posto de montagem manual. (Operação 

realizada fora da célula DPM4). 

20 - Rebitar disco de torção e molas de guarnição utilizando rebites maciços: 

 Para a execução desta operação utiliza-se os seguintes componentes: 1) discos de torção, 

2) molas de guarnição e 3) rebites maciços para realizar a montagem do subconjunto. Trata-se 

de uma operação automatizada. Há um operador para a montagem (inserir componentes e 

retirar subconjuntos do equipamento) e outro para o abastecimento, que participam também da 

operação seguinte devido ao balanceamento do fluxo da célula. O abastecimento é considerado 

uma operação secundária e ocorre segundo o fluxograma em torno de 18,36 segundos. 

30 - Rebitar guarnições no subconjunto da operação anterior utilizando rebites tubulares 

e colocar anel auto centrante no subconjunto: 

 Nesta operação há colocação do componente anel auto centrante no subconjunto 

anterior, realizado, de forma automatizada, pela estação de trabalho SAX, o subconjunto 

resultante dirige-se, por meio de uma esteira, até o posto de trabalho seguinte. 

Ambos operadores da operação 20 participam desta etapa, cujo tempo de ciclo corresponde a 

12,03 segundos. 

40 - Montar pacote torcional e dispor conjunto para próxima operação: 

40.1 - Mesa 1: 

 Há abastecimento dos seguintes componentes para a montagem do conjunto: anel de 

atrito, anel ondulado, anel auto centrante, molas helicoidais externas, flange do cubo, placa de 

controle e anel de pressão. Esses componentes são montados no subconjunto anterior por um 

operador exclusivo, na mesa 1 da bancada de montagem. Tempo de ciclo: 12,89 segundos. 

40.2 - Mesa 2: 

 São adicionados ao subconjunto anterior os seguintes componentes: pinos 

distanciadores, pacote de pré-amortecimento e disco de retenção. 

 Assim como a suboperação 40.1, há um operador exclusivo para a montagem. Tempo 

de ciclo: 13,77 segundos. 
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50 - Prensar subconjunto: 

 Nesta operação é utilizada a prensa para realizar a prensagem do subconjunto anterior. 

Devido ao balanceamento da célula e aos processos automatizados, as operações 50, 70 e 80 

são realizadas por um único operador, em um layout disposto em U. O tempo de ciclo desta 

operação corresponde a 8,80 segundos. 

60 - Balancear conjunto: 

 Esta operação consiste no balanceamento do subconjunto utilizando uma balança que é 

dividida com a célula de manufatura DPM3. 

 A operação em questão é necessária quando requisitada pelo cliente, o que pode ocorrer 

caso haja inconformidades nas especificações de determinado lote, ou mesmo para garantir a 

conformidade de todos os conjuntos. 

70 - Medir características funcionais: 

 Esta, corresponde à operação garagalo da célula de manufatura e consiste em realizar 

medições de características funcionais do conjunto, além disso, atua como um dispositivo à 

prova de falhas, Poka Yoke. 

80 - Gravar conjunto a laser: 

 Nesta etapa ocorre a gravação a laser do conjunto advindo da operação anterior, segundo 

codificação que varia conforme o cliente. O processo é automatizado. 

90 - Fazer inspeção visual no conjunto: 

 Esta operação corresponde a uma etapa de verificação final das características do 

conjunto, é realizada manualmente por um operador. O conjunto é então disposto em um cesto 

que será expedido posteriormente. 

 

3.5.2.2. CÉLULA DE MANUFATURA PPUM5 
 

 A célula de manufatura PPUM5 produz o Platô 03201 (AA) a partir de um roteiro de 

fabricação, de acordo com a Figura 29, em oito operações consecutives, sendo a operação 10 

divida em duas suboperações. 

 A produção media da célula por hora é em torno de 132 peças por hora, parâmetro 

ajustado através do procedimento de cálculo de capacidade desenvolvido nos tópicos anteriores. 

Célula de manufatura responsável pela montagem do conjunto disco de embreagem pequeno, a 

qual contempla as operações 10 a 80. 
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Figura 29: Célula PPUM5 (132 peças por hora) 
Fonte: Empresa A 
 

Operação 10 – Usinagem da placa de pressão: 

 Nesta operação ocorre a usinagem da placa de pressão a partir de uma peça bruta, assim 

como a inspeção visual e medições de características críticas, relativas ao controle de qualidade. 

O abastecimento da célula é realizado conforme a figura 29 e esta operação é realizada em duas 

estações de trabalho distintas, a Hessap e a Okuma. 

 Há um operador que realiza as funções supracitadas em cada uma das estações de 

trabalho e dispõe os subconjuntos resultantes, manualmente, para a próxima operação. Estes 

mesmos operadores são também responsáveis pelas operações 15 e 20. 

 Caso a peça seja reprovada no Controle de Qualidade, a mesma será segregada das 

demais e disposta em local apropriado. O tempo de ciclo médio desta etapa corresponde a 17,88 

segundos**. 

Operação 15 - Furação: 

A etapa de furação é normalmente realizada como suboperação da operação 10, entretanto, 

devido à manutenção no ferramental do torno, esta foi desvinculada da figura como uma 

operação independente e subsequente, em relação a 10. O fluxo de subconjuntos ocorre, 

manualmente, segundo a Figura 29. 

Operação 20 – Oleamento da placa de pressão: 



Estudo de Caso – 114 

 

 

 Nesta etapa ocorre o oleamento dos subconjuntos provenientes das operações anteriores 

e a disposição dos mesmos para a etapa seguinte, por meio de esteira. 

Operação 30 - Montagem do conjunto platô: 

 Nesta operação há a montagem e rebitação do subconjunto resultante da etapa anterior, 

medição de características críticas e disposição da peça, por meio de esteira, para a operação 

seguinte. Os componentes utilizados na montagem estão estocados na estação de trabalho. São 

empregados dois operários, em uma operação semi-automática cujo tempo de ciclo corresponde 

a 15,50 segundos. 

Operação 40 - Balanceamento conjunto platô: 

 Nesta etapa é medido e corrigido o nível de desbalanceamento do conjunto, caso sejam 

constatadas inconfornidades. Existem, também, duas estações de trabalho. 

 Há o abastecimento da estação de trabalho com rebites de balanceamento e disposição, 

por meio de esteira, para a operação seguinte. 

 É empregado um operador para colocação da peça no dispositivo e para acresecentar os 

rebites de balanceamento, sendo que as suboperações de medição e conferência são 

automáticas. O tempo de ciclo médio corresponde a 15,70 segundos. 

Operação 50 - Regular mola membrana: 

 Nesta operação é realizada a regulagem do conjunto platô anterior e a disposição, 

manual,  do mesmo para a próxima etapa. Trata-se de um processo manual realizado por um 

operador. O tempo de ciclo corresponde é de 15,78 segundos. 

Operação 60 - Medir carga: 

 Nesta etapa são medidas características críticas do conjunto platô mediante aplicação de 

carga. Trata-se de uma operação é automática e o operador (mesmo da operação 70) realiza a 

disposição das peças para a etapa seguinte, manualmente, e o setup da máquina de medição de 

carga e Laser. O tempo de ciclo corresponde a 18,69 segundos. 

Operação 70 – Gravar de identificação a laser e oleamento do conjunto: 

 Essa operação é responsável por realizar a gravação a laser do conjunto anterior. O 

operador (mesmo da operação anterior) é responsável pelo trânsito da peça, a fixação da mesma 

no Laser e oleamento do conjunto para proteção da gravação de indentificação. 

O tempo de ciclo desta etapa corresponde a 15,03 segundos. 

Operação 80 - Inspeção final, e embalagem (Montagem de Kit): 

 É realizada a inspeção final (visual) do conjunto platô por um operador assim como a 

embalagem final do item. Os conjuntos são dispostos, manualmente, em locais apropriados 
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(pontos de estoque) para a futura expedição. O tempo de ciclo desta operação corresponde a 

12,83 segundos. 

 

 A seguir, conforme figura 30, são demonstradas as informações pertinentes às células 

da fábrica habilitadas para a produção dos componentes citados anteriormente e suas 

capacidades produtivas. Na sequência, a tabela 3 apresenta os dados dos materiais do Kit 

produzido com o platô e disco selecionados; a tabela 4 apresenta dados do roteiro de fabricação 

dos componentes disco e platô selecionados; a tabela 5 expõe dados do conjunto platô; a tabela 

6 apresenta dados do conjunto do disco e a tabela 7 apresenta, por fim, informações sobre os 

turnos de trabalho da empresa A.  

Deve ser destacado que para as células de manufatura selecionadas para o 

desenvolvimento deste trabalho, a PPUM5 e a DPM4, a configuração da PPUM5 possui duas 

máquinas para a execução da operação 10, a máquina Hessap_PPUM5 e a máquina 

Okuma_PPUM5, as quais operam em paralelo e permitem o balanceamento do fluxo de 

produção entre as células de manufatura PPUM5 e DPM4. 

Neste caso, apenas uma configuração de cada uma das células de manufatura, PPUM5 

e DPM4, atende a demanda de Platô e de Disco em sincronismo de entrega para a concepção 

dos KIT´s nas respectivas linhas de montagem. 

A Figura 30 trata basicamente de mostrar o fluxo de produção da unidade fabril objeto 

de estudo deste trabalho, considerando as alterações propostas pela Engenharia de Processos da 

empresa a partir do layout atual para a concepção de uma proposta de layout em estudo pela 

empresa. 

O presente trabalho trata, deste modo, do desenvolvimento de um modelo de simulação 

da produção, como mencionado para analisar preliminarmente tais mudanças e principalmente 

propor um procedimento computacional para o dimensionamento do buffer de componentes 

consumidos pelas células de manufatura. 
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Figura 30: Células de Manufatura habilitadas para a fabricação dos componentes. 
Fonte: próprio autor. 
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Produto acabado selecionado: BA3000000710A1 KIT (MA). 

 

Tabela 3: Dados Produto (kit) (Bill of Material (BOM)). 

Material (kit) Componente WorkCenter Quantidade 

BA3000000710A1 KIT (MA) 
BA3000519001A5 KIT (AM) 03201 (AA) 

Conjunto Platô MF190 
PPUM4 1,000 

Conjunto M190 

BA3000000710A1 KIT (MA) 
BA3000519001A5 KIT (AM) 05878 (BB)  

Conjunto Disco MF190 (NVTB) DPM2 
Automático (TC-3%) 

Gargalo: 
MURI 

1,000 
Conjunto M190NVTB 

BA3000000710A1 KIT (MA) 
BA3000519001A5 KIT (AM) 009151018000 Conjunto Mancal KZIS-0 ------------- 1,000 

BA3000000710A1 KIT (MA) 
BA3000519001A5 KIT (AM) 003099000055 Caixa Papelão Individual Litografada SACHS ------------- 1,000 

BA3000000710A1 KIT (MA) 
BA3000519001A5 KIT (AM) 003099000053 Caixa Coletiva ------------- 1,000 

BA3000000710A1 KIT (MA) 
BA3000519001A5 KIT (AM) 613182000008 Atuador CSC ------------- 1,000 

 
Tabela 4: Dados Roteiro de Fabricação (Bill of Process (BOP)). 

Unidade ⇛ Minutos Peças 

Componente 
Tempo 

utilização 
Tempo operação Tempo acíclico Tempo de preparação Tempo Máquina / Operação / Setup Quantidade Base 

03201 (AA) 77,015 70,015 7,000 7,000 55,00 100,00 

05878 (BB)  39,234 39,234 0,000 7,000 30,00 100,00 

Fonte: Próprio autor 
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Tabela 5: Dados Conjunto Platô MF190 (Bill of Material (BOM)) e (Bill of Process (BOP)). 

Item Ordem de Produção  Item Operação Componente Descrição do Componente Ordem de Requisição Quantidade 

1 

OP-0011 |9002019100 (P) 

10 

|9002019099 (P) Placa de Pressão - Peça Bruta OC-04 (073082303201) (AA) 1 2 15 

3 20 

4 OP-001 03201 (AA) 30 |9032173190 (P) Carcaça OC-01 (073082303201) (AA) 1 

5 OP-001 03201 (AA) 30 |3027265900 (P) Mola Membrana OC-02 (073082303201) (AA) 1 

6 OP-001 03201 (AA) 30 |3010153000 (P) Rebite da Mola Membrana 7.0 OC-03 (073082303201) (AA) 6 

7 OP-001 03201 (AA) 30 |9002019100 (P) Placa de Pressão - Peça Usinada OP-0011 1 

8 OP-001 03201 (AA) 30 |3030030201 (P) Mola de Retrocesso OC-05 (073082303201) (AA) 6 

9 OP-001 03201 (AA) 30 003017014025 (P) Rebite 6 x 9,4 OC-06 (073082303201) (AA) 3 

10 OP-001 03201 (AA) 30 003017042025 (P) Rebite 6 x 13,9 OC-07 (073082303201) (AA) 3 

11 OP-001 03201 (AA) 30 003018000196 (P) Anel de Articulação OC-08 (073082303201) (AA) 1 

12 OP-001 03201 (AA) 30 |3018000001 Anel de Articulação OC-08 (073082303201) (AA) 1 

13 OP-001 03201 (AA) 30 003010121025 (P) Painel dos Componentes Pneumáticos OC-09 (073082303201) (AA) 1 

14 OP-001 03201 (AA) 30 003010121026 (P) Rebite de Balanceamento 5,8 x 7,5 OC-10 (073082303201) (AA) 1 

15 OP-001 03201 (AA) 40 003010121027 (P) Rebite de Balanceamento 5,8 x 7,5 OC-11 (073082303201) (AA) 1 

16 OP-001 03201 (AA) 40 003010121028 (P) Rebite de Balanceamento 5,8 x 7,5 OC-12 (073082303201) (AA) 1 

17 OP-001 03201 (AA) 40 003010121029 (P) Rebite de Balanceamento 5,8 x 7,5 OC-13 (073082303201) (AA) 1 

18 OP-001 03201 (AA) 40 003010121030 (P) Rebite de Balanceamento 5,8 x 7,5 OC-14 (073082303201) (AA) 1 

19 OP-001 03201 (AA) 40 003010121031 (P) Rebite de Balanceamento 5,8 x 7,5 OC-15 (073082303201) (AA) 1 

20 OP-001 03201 (AA) 40 |3010000001 (P) Rebite de Balanceamento 5,8 x 7,5 OC-16 (073082303201) (AA) 1 
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 Tabela 6: Dados Conjunto Disco MF190 (NVTB) (Bill of Material (BOM)) e (Bill of Process (BOP)). 
Item Ordem de Produção  Item Operação Componente Descrição do Componente 

1 OP-0031 001868001566 (M) 10 

001868001566 (D) SJ Amortecimento Torcional (com montagem)

001830833025 (D) Mola do Amortecimento Torcional 

001825002160 (D) Mola do Amortecimento Torcional 

2 OP-0021 05878 (BB)  20 001847000822 (D) Disco de Torção 

3 OP-0021 05878 (BB)  20 001830977025 (D) Rebite 4,0 x 5,5 

4 OP-0021 05878 (BB)  20 009825254200 (D) Mola de Torção 

5 OP-0021 05878 (BB)  20 001847001042SF (D) Disco de Torção 

5 OP-0021 05878 (BB)  20 009825254300 (D) Mola de Torção 

6 OP-0021 05878 (BB)  20 001817106025 (D) Rebite 4,0 x 5,5 

7 OP-0021 05878 (BB)  20 001830000010 (D) Mola de Guarnição 

8 OP-0021 05878 (BB)  30 001818000037 (D) Anel Espaçador Ondulado 

10 OP-0021 05878 (BB)  30 001818139000 (D) Anel Espaçador Ondulado 

11 OP-0021 05878 (BB)  30 001831622000 (D) Anel Espaçador 

12 OP-0021 05878 (BB)  30 001849003521 (D) Guarnição Tramada S102 

13 OP-0021 05878 (BB)  30 001831000413 (D) Anel Auto Centrante 

14 OP-0021 05878 (BB)  30 001831000732 (D) Anel Auto Centrante 

15 OP-0021 05878 (BB)  40 009831613000 (D) Placa de Controle 

16 OP-0021 05878 (BB)  40 001831000402 (D) Anel de Pressão 

17 OP-0021 05878 (BB)  40 001831335006 (D) Anel de Atrito 

18 OP-0021 05878 (BB)  40 001829003053 (D) Flange do Cubo 

19 OP-0021 05878 (BB)  45 001843086001 (D) PA - Disco de Retenção 

20 OP-0021 05878 (BB)  45 001868001566 (D) M SJ Amortecimento Torcional (sem montagem)

Item Ordem de Produção  Item Operação Componente Descrição do Componente 

21 OP-0021 05878 (BB)  45 001810000222 (D) Pino Distanciador 

22 OP-0021 05878 (BB)  45 009843380000SF (D) Disco de Retenção 

23 OP-0021 05878 (BB)  45 009819279900 (D) Disco Intermediário 

24 OP-0021 05878 (BB)  45 001831575000 (D) Pastilha de Atrito 

25 OP-0021 05878 (BB)  45 001842671000 (D) Disco Cubo 

26 OP-0021 05878 (BB)  45 001831625000 (D) Anel de Rolamento 

27 OP-0021 05878 (BB)  45 001831075000 (D) Disco Distanciador 

28 OP-0021 05878 (BB)  45 001810236200 (D) Peso de Balanceamento 

29 OP-0021 05878 (BB)  45 001898000124 (D) Diretriz de Tolerância da Rigidez 

30 OP-0021 05878 (BB)  45 009810065000 (D) Rebite de Balanceamento 5,8 x 7,5 

31 OP-0021 05878 (BB)  45 001827035100 (D) Mola Prato 

Usinagem do Cubo ABW 924 (001829003847 - Peça Bruto) 

Item Ordem de Produção  Item Operação Componente Descrição do Componente 

32 OC-61 001829002133 (D) 10 001829003847 (D) Cubo ABW 924 (001829003847 - Peça Bruto)

33 OP-0021 05878 (BB)  45 001829002133 (D) Cubo ABW 924 

Fonte: O autor 
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Tabela 7: Turno de Trabalho por dia. 

Status do Turno (Estado) Início Fim Duração 
On Shift 06:10 10:00 + 03:50 
Off Shift 10:00 10:10 – 00:10 
On Shift 10:10 11:30 + 01:20 
Off Shift 11:30 12:30 – 01:00 
On Shift 12:30 14:25 + 01:55 
On Shift 14:25 18:00 + 03:35 
Off Shift 18:00 18:10 – 00:10 
On Shift 18:10 19:30 + 01:20 
On Shift 19:30 20:30 + 01:00 
On Shift 20:30 22:40 + 02:10 

Total de horas (On Shift) 15:10 horas  15,16 horas 
Fonte: Empresa A 

 

3.5.3. ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DE ABASTECIMENTO DAS 
CÉLULAS 

 

No contexto do estudo do fluxo de materiais na produção de platô e disco para a 

montagem do kit de embreagem, se torna relevante uma análise profunda do sistema de 

abastecimento da empresa em estudo.  

 

3.5.3.1. ESTUDO DE TEMPOS E MOVIMENTOS DOS PROCESSOS DE 
ABASTECIMENTO 

 

Os processos de abastecimento possuem como características principais: 

(i) Baixa frequência 

(ii) A ocorrência do processo de abastecimento das linhas de platô ocorria na média de uma 

vez a cada dois dias (no período em que foi realizado o estudo); 

(iii)A ocorrência do processo de abastecimentos das linhas de disco ocorria na média de 

uma vez por dia (no período em que foi realizado o estudo);  

(iv) Baixa variabilidade de processo: As trajetórias percorridas pelos operadores 

responsáveis pelo abastecimento não variam, conforme será detalhado mais adiante. 

(v) Um único colaborador realiza os procedimentos de abastecimento da linha, sendo assim, 

cada linha possui um colaborador dedicado à realização deste processo, 

(vi) Seus procedimentos possuem ocorrência adiantada à necessidade da linha: Conforme 
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programação, os abastecedores abastecem a linha para a produção do turno seguinte ou 

mesmo do dia seguinte.  

 

3.5.3.1.1. ROTEIRO DE ABASTECIMENTO – CÉLULAS DE DISCO 
E PLATÔ 

 

O estudo do ciclo de abastecimento realizado pela autora deste trabalho in loco na 

empresa A, desenvolvido com o propósito de medir o tempo total do ciclo do abastecimento 

das células de manufatura e a ocupação do transportador para aplicar no modelo de simulação 

computacional, foi realizado nas células de manufatura DPM2 e PPUM4 - células de 

manufatura diferentes das apresentadas anteriormente. Tal alteração se deve ao fato de no 

período no qual a empresa liberou o acesso à fábrica para a realização do processo de medição 

apenas estas duas células, a DPM2 e a PPUM4, estavam disponíveis e em operação com o ciclo 

de abastecimento em execução. Como as quatro células são próximas, de acordo com o layout 

da Figura 26 e os tempos coletados são praticamente os mesmos devido as atividades da 

operação se repetirem e as distâncias praticamente as mesmas, foi considerado neste trabalho 

os mesmos tempos apontados no ciclo de abastecimento das células DPM2 e PPUM4 para as 

células de manufatura DPM4 e PPUM5. 

O processo de abastecimento das células DPM2 e PPUM4 comtempla as operações 

gerais de abastecimento de componentes utilizados na manufatura celular, assim como seus 

respectivos tempos de execução, conforme quadros 8 (DPM2 / disco) e no quadro 9 (PPUM4 / 

platô). 

Deve-se levar em conta que há algumas variações no processo, definida pelos 

componentes a serem abastecidos (pois diferentes componentes possuem diferentes pontos de 

armazenamento).  
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Op. Descrição da atividade 
Média do 
tempo (s) 

1 Verificação da ordem no quadro da célula 40 
2 Movimentação até área de estoque E13 5 
3 Verificação do quadro 24 
4 Abastecimento (1 pallet de embalagens KLT grandes) 46 
5 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 17 
6 Movimentação até área de estoque E13 14 
7 Verificação do quadro 15 
8 Abastecimento (1 pallet de embalagens KLT grandes) 17 
9 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 17 
10 Movimentação até área de estoque E13 9 
11 Abastecimento (1 pallet de embalagens KLT grandes) 22 
12 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 36 
13 Movimentação até área de estoque E13 17 
14 Abastecimento (1 pallet de embalagens KLT grandes) 23 
15 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 31 
16 Movimentação até área de estoque E16 35 
17 Verificação do quadro de estoque 8 

18 
Abastecimento (2 caixas de ferro azul e 1 caixa de ferro, 2 caixas de ferro*, 2 
caixas de ferro) 

73 

19 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 34 
20 Movimentação até área de estoque E16 35 

21 
Abastecimento (2 caixas de ferro azul e 1 verde, 1 caixa de ferro verde e 2 caixas 
de ferro verde) 

104 

22 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 55 
23 Movimentação até a área de estoque E13 28 
24 Abastecimento (1 pallet de embalagens KLT pequenas) 30 
25 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 27 
26 Movimentação até área de estoque E14 45 
27 Abastecimento (embalagens KLT pequenas) 93 
28 Movimentação até área de estoque E15 12 
29 Abastecimento (embalagens KLT pequenas) 180 

30 
Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula e tapamento das 
embalagens KLT pequenas 

103 

31 Movimentação até a área de estoque E16 50 
32 Abastecimento (1 pallet de embalagens KLT grandes) 14 
33 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 59 
34 Movimentação até área de estoque E14 32 
35 Abastecimento (embalagens KLT pequenas) 90 

36 
Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula e tapamento das 
embalagens KLT pequenas 

84 

Quadro 8: Roteiro de abastecimento da célula de disco DPM2. 
Fonte: O autor. 
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Op. Descrição da atividade 
Média 

tempo (s) 
1 Verificação da ordem no quadro da célula 45 
2 Movimentação até a área de estoque E8 17 
3 Abastecimento (embalagens KLT pequenas e 1 caixa de ferro verde) 294 
4 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 186 
5 Movimentação até a área de estoque E12** 87 
6 Verificação do quadro 7 
7 Abastecimento (1 caixa de papelão – componente importado) 49 
8 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 98 
9 Movimentação até a área de estoque E7 17 
10 Verificação no quadro 8 
11 Abastecimento (1 caixa de ferro) 74 
12 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 17 
13 Movimentação até a área de estoque E8 24 
14 Abastecimento (1 caixa de ferro verde) 44 
15 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 41 

Quadro 9: Roteiro de abastecimento da célula de platô PPUM4. 
Fonte: O autor. 
 
 A movimentação dos responsáveis pelo abastecimento das células de platô e disco 

analisadas pode ser conferida através do diagrama de espaguete confeccionado e ilustrado na 

figura 31.  

 

Figura 31: Diagrama de espaguete - operação de abastecimento de platô e disco. 
Fonte: O autor. 

 

 A proposta desta pesquisa visa revisar o conhecimento do fluxo de produção a fim 
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de verificar ajustes no modelo do processo com o uso do software de simulação computacional 

(Plant Simulation) no âmbito do grupo de pesquisa, considerando a estrutura de materiais dos 

subconjuntos Disco e Platô relacionada a estrutura de processos destes itens. 

 

3.6. PROPOSTA DE UM MODELO DE SIMULAÇÃO (MANUFATURA CELULAR) 
 

Preliminarmente é fundamental destacar que o modelo de simulação da produção 

desenvolvido neste trabalho e, aplicado através do software Plant Simulation (software package 

eM-Plant / Tecnomatix – Siemens). De acordo com a Siemens (2017), o Tecnomatix Plant 

Simulation se trata de uma ferramenta de simulação de eventos discretos; ele auxilia na criação 

de modelos logísticos digitais, dando visibilidade de cenários hipotéticos sem que haja a 

necessidade de afetar o sistema de produção em análise; ele gera a possibilidade de explorar 

diferentes cenários e realizar melhorias de desempenho no sistema. 

Pode ser considerado como uma proposta de um procedimento que a autora, em 

conjunto com o grupo de pesquisa o qual faz parte, propõe para o dimensionamento de um 

sistema de abastecimento para as células de manufatura consideradas como objeto de pesquisa 

neste trabalho, envolvendo desde a frequência com a qual o processo de abastecimento ocorre 

até o dimensionamento da capacidade de transporte do abastecedor e do buffer de entreposto. 

Neste caso, as rotas de movimentação do abastecedor no chão de fábrica, assim como 

as distâncias percorridas e os tempos médios de movimentação colaboram para a construção do 

modelo de simulação.  

Para a construção do modelo de simulação computacional para este trabalho, buscou-

se construir o modelo de simulação fielmente aos processos de fabricação do chão de fábrica 

da empresa objeto do estudo, especificamente das células de manufatura selecionadas. 

Contudo, o resultado obtido e tratado com propriedade nesta seção permitiu avançar na 

abordagem da ordenação da sequência de execução das ordens de produção do sistema de 

manufatura, a partir da aplicação do modelo proposto em um ambiente real, com o objetivo de 

redução do Lead Time de produção e do nível de estoque do processo (Work in Process (WIP)) 

relacionado ao mix de produtos dos planos de produção de uma fábrica de embreagens com 

layout celular. 

A abordagem, contudo, trata de apenas duas células de manufatura como protótipo, 

devendo posteriormente, como possibilidades de trabalhos futuros ser ampliado para todas as 

células de manufatura da planta. 
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Ambos os levantamentos de dados e parâmetros de processo da planta: Lead Time de 

produção e estoque em processo (Work in Process (WIP)), neste caso, são diretamente 

dependentes do sincronismo entre as células de manufatura e as células de montagem do 

produto final (KIT), ou seja, embreagem de veículos leves. Este sincronismo é ilustrado na 

figura 32. 

Neste caso, com o da simulação dos processos de fabricação a partir dos módulos 

funcionais ou recursos de rastreabilidade das restrições no chão de fábrica do software, o 

objetivo principal da aplicação do presente trabalho foi buscar identificar as principais 

restrições a serem consideradas com diferentes critérios de ordenação das ordens de produção, 

dependendo do momento no qual os clientes devem ser atendidos. 

O resultado é a concepção de um modelo de simulação computacional preliminar sem a 

pretensão de uma solução final, uma vez que o modelo compreende os principais tipos de 

conjunto de KIT fabricados em duas células de manufatura especificas: de produção de Platô e 

de Disco, devendo ser aplicado no futuro para as demais células de manufatura e seus 

respectivos conjuntos de KIT´s. 

A nova proposta visa essencialmente manter o sincronismo dos processos de fabricação 

com os seus respectivos recursos de manufatura integrados através de um sistema conjunto de 

transferência de componentes, subconjuntos e conjuntos, conforme figura 33 e 34. 

Partindo do Buffer inicial (Supplier) até o Buffer final (Clients). Neste caso, os níveis 

de estoque dos Buffers, incluindo o Buffer que precede a Assembly Line 2, assim como o Lead 

Time de produção, podem ser considerados como indicadores da efetividade do procedimento 

de programação da produção proposto quanto ao sincronismo do fluxo de produção, objetivo 

principal de análise dos resultados deste trabalho. 



Estudo de Caso – 126 

 

 

 

Figura 32: Proposta de layout (Synchronized Production). 
Fonte: Empresa A
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Figura 33: Proposta de layout (Synchronized Production) (Células PPUM4 e DPM2). 
Fonte: Empresa A. 

 

** a nova proposta visa essencialmente manter o sincronismo dos processos de fabricação com os seus respectivos recursos de manufatura 

integrados através de um sistema conjunto de transferência de componentes, subconjuntos e conjuntos. Partindo do Buffer inicial (Supplier) até o 

Buffer final (Clients). Neste caso, os níveis de estoque dos Buffers, incluindo o Buffer que precede a Assembly Line 2, assim como o Lead Time de 

produção, podem ser considerados como indicadores da efetividade do procedimento de programação da produção proposto quanto ao sincronismo 

do fluxo de produção, objetivo principal de análise dos resultados deste trabalho. 
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Figura 34: Proposta de layout (Synchronized Production) (Células PPUM5 e DPM4). 

Fonte: Empresa A 
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A partir da identificação do recurso gargalo da célula de manufatura por roteiro de 

fabricação do componente a ser fabricado é determinada a capacidade de produção da célula de 

manufatura como um único recurso, impactando no sincronismo de produção entre as células 

de manufatura e a linha de montagem. 

Caso o sincronismo não ocorra como esperado, o mesmo impacta diretamente no 

estoque em processo dos componentes influenciando negativamente os investimentos em 

estoque em processo (work in process) da fábrica, assim como o lead time de produção do 

conjunto KIT de embreagem. Neste caso, é descrito no tópico 3.6.1. o procedimento de cálculo 

do volume de componentes produzidos nas células de manufatura PPUM4 e DPM2 e PPUM5 

e DPM4, assim como a capacidade das células, o que direcionou a escolha do mix de produtos 

utilizado neste estudo para a demonstração dos resultados da aplicação do procedimento que 

está sendo proposto. 

Como resultado dos cálculos do tópico 3.6.1. os conjuntos de KIT de embreagem: 

BA3000000710A1 KIT (AM) e BA3000519001A5 KIT (AM), que consomem os mesmos 

componentes Platô (03201 (AA)) e Disco (05878 (BB)) foram os produtos selecionados. 

 

3.6.1.  PROCEDIMENTO DO CÁLCULO DA CAPACIDADE DAS CÉLULAS DE 
MANUFATURA 

 

O cálculo da capacidade das células de manufatura foi realizado a partir da crono-análise 

dos tempos de processamento de cada operação realizada no fluxo de produção entre os recursos 

do grupo de máquinas das células. As Tabelas 8 a 11 mostram a demanda por semana, durante 

49 semanas, dos componentes Platô e Disco definidos para o estudo, como proposto neste 

trabalho. 

Com base nos resultados da crono-análise é identificado o recurso gargalo (j) e, contudo, 

o tempo de ciclo do recurso gargalo para cada componente (i) fabricado na célula de 

manufatura, sendo: 

1) 𝑇𝐶 𝒄𝒓𝒐𝒏𝒐𝒂𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒆 (𝒊,𝒋) – tempo de ciclo de cada recurso de manufatura obtido por crono-

análise; 

2) 𝑇𝐶 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 (𝒊,𝒋) – tempo de ciclo do recurso gargalo ajustado a partir do resultado do 

processo de medição da crono-análise, item 1). O 𝑇𝐶 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 (𝒊,𝒋) é obtido através 

das expressões (3); (4) e (5).
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Tabela 8: Demanda dos componentes (período – semana 1 a 13). 

Componente Platô 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. 11 sem. 12 sem. 13 sem. 

|23082314907 4125 0 3630 11550 9735 12210 10230 10065 19470 3960 12375 12375 12375 

|23082000339 2880 480 4680 4920 5640 5400 2760 4320 4200 4320 4320 4080 4080 

|23082001464 2805 579 2645 2645 1324 2449 2040 2040 2040 1650 3135 3135 3135 

|73082303201 0 640 2000 1220 1000 1260 1440 1620 1440 1620 1440 1440 1620 

|73082303201 990 0 0 660 1320 1320 1155 1485 1320 1320 1485 1320 1320 

|163082000379 165 0 0 0 660 1815 1650 1485 825 990 1155 1155 1155 

|163082001285 165 0 200 880 960 1155 1155 1155 990 990 990 990 990 

Total 15706 4918 15401 25245 23803 29939 25665 23521 33125 16541 28348 25795 27955 

Componente Disco 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. 11 sem. 12 sem. 13 sem. 

|121878005360 4455 0 0 4831 5896 7225 6020 6020 15439 0 8250 8250 8250 

|101878005324 330 0 2411 2640 2475 2640 2805 3630 3630 2805 2970 2970 2970 

|121878006238 1980 579 2645 2645 1324 2449 2040 2040 2040 1650 3135 3135 3135 

|9862517001 1980 0 1980 3630 2640 2970 2310 1980 2310 2310 2310 1980 2640 

|81878006664 0 0 0 0 0 3081 3060 3420 3240 3240 3420 2880 3330 

|141864000103 1222 1080 3080 2860 0 1260 1080 1440 1440 1620 1440 1620 1260 

|121878006793 0 1031 2000 1220 1000 1260 1440 1620 1440 1620 1440 1440 1620 

|101878005878 1642 500 300 1000 0 800 0 0 500 0 800 0 500 

Total 20858 11361 22087 28484 23723 32905 29421 28270 36704 21534 31281 30145 30420 

Fonte: próprio autor. 
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Tabela 9: Demanda dos componentes (período – semana 14 a 25). 

Componente Platô 14 sem. 15 sem. 16 sem. 17 sem. 18 sem. 19 sem. 20 sem. 21 sem. 22 sem. 23 sem. 24 sem. 25 sem. 

|23082314907 10395 12375 12375 3960 12375 10065 19470 10230 12375 3630 12375 11550 

|23082000339 4080 4320 4080 4080 2880 2880 4680 4680 2760 4080 4080 2760 

|23082001464 3135 2650 2650 1324 3135 3135 3135 2650 1650 2449 2650 2040 

|73082303201 1620 1440 1620 1440 1440 1260 1440 1260 1220 1440 1440 1440 

|73082303201 1155 1155 1155 0 1320 1155 1320 1485 1155 1155 1320 1320 

|163082000379 1155 1155 1155 1155 0 1155 660 0 1155 1650 1155 990 

|163082001285 990 1155 1155 1155 990 990 990 990 990 1155 0 200 

Total 23580 26980 25520 14744 23780 23470 35530 24692 25207 17264 25050 21770 

Componente Disco 14 sem. 15 sem. 16 sem. 17 sem. 18 sem. 19 sem. 20 sem. 21 sem. 22 sem. 23 sem. 24 sem. 25 sem. 

|121878005360 6250 8250 8250 6250 7225 8250 7225 15439 4455 0 8250 4831 

|101878005324 2805 2805 2805 2805 2805 2805 2970 2640 2970 2970 2805 2640 

|121878006238 3135 2650 2650 2645 2040 3135 3135 579 2449 2645 2645 3135 

|9862517001 3630 3630 0 2310 2970 2310 2640 2310 2640 3630 0 1980 

|81878006664 2880 2880 2700 0 2700 0 3081 0 3240 3240 0 3420 

|141864000103 1260 1440 1260 1260 1620 2860 3080 1260 1440 1440 1620 1260 

|121878006793 1620 1440 1620 1620 1440 1620 1620 1440 1620 1440 1620 1620 

|101878005878 0 800 0 300 1642 500 0 0 1642 800 300 800 

Total 28687 31715 27357 25417 28451 29649 31173 30737 27826 23241 24656 25939 

Fonte: próprio autor. 
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Tabela 10: Demanda dos componentes (período – semana 26 a 37). 

Componente Platô 26 sem. 27 sem. 28 sem. 29 sem. 30 sem. 31 sem. 32 sem. 33 sem. 34 sem. 35 sem. 36 sem. 37 sem. 

|23082314907 0 10395 12375 10065 12375 10395 12375 12375 0 12375 10395 12375 

|23082000339 480 5640 5640 4080 2880 5400 2760 4320 4200 4080 5640 4080 

|23082001464 3135 1324 2645 3135 1324 3135 3135 2040 2040 2650 2040 2040 

|73082303201 1440 1620 1620 1220 0 1440 1440 1000 1440 1620 0 2000 

|73082303201 660 1155 1320 1155 0 1155 1320 1320 1320 1320 1155 0 

|163082000379 1155 0 1155 0 1155 1485 660 1485 660 825 1155 1155 

|163082001285 1155 165 165 0 990 1155 990 880 0 880 1155 990 

Total 12015 22812 27142 22462 20535 26734 25194 24484 11765 25925 24433 28027 

Componente Disco 26 sem. 27 sem. 28 sem. 29 sem. 30 sem. 31 sem. 32 sem. 33 sem. 34 sem. 35 sem. 36 sem. 37 sem. 

|121878005360 8250 6250 8250 0 0 8250 8250 7225 6250 6020 8250 8250 

|101878005324 2970 2805 2805 2970 2640 2640 2640 2805 3630 2805 2411 330 

|121878006238 2650 2645 1324 2040 2645 3135 2650 1324 2449 579 2650 2650 

|9862517001 1980 3630 3630 0 3630 1980 3630 2640 2970 2310 2640 1980 

|81878006664 3081 3060 0 3081 2880 2880 3081 3330 3060 0 2700 3240 

|141864000103 1080 1440 3080 1440 1080 1260 2860 1260 1440 2860 1440 1440 

|121878006793 1620 1440 1620 1000 1440 1440 1440 1620 1000 1000 1220 1620 

|101878005878 800 0 500 0 0 800 0 500 1642 800 0 0 

Total 28088 28258 29529 16246 25292 31045 32287 31005 31890 24933 28706 25683 

Fonte: próprio autor. 
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Tabela 11: Demanda dos componentes (período – semana 38 a 49). 

Componente Platô 38 sem. 39 sem. 40 sem. 41 sem. 42 sem. 43 sem. 44 sem. 45 sem. 46 sem. 47 sem. 48 sem. 49 sem. 

|23082314907 10395 10230 11550 12375 0 3630 12375 3960 12375 12375 12375 10065 

|23082000339 5640 2760 5640 5640 480 4920 5400 5640 480 5640 4920 4080 

|23082001464 579 2040 3135 2650 3135 2650 3135 3135 2650 2645 2650 1650 

|73082303201 1440 640 1440 1260 1620 1620 640 1620 1000 1620 2000 1620 

|73082303201 0 1320 1485 1320 1155 1155 660 1155 1155 0 1320 1320 

|163082000379 1155 1155 1815 0 1155 990 0 990 1815 825 1155 990 

|163082001285 960 1155 0 990 990 990 200 1155 200 990 1155 1155 

Total 23609 24235 28242 27676 10238 18605 24645 19175 22330 26499 28801 23400 

Componente Disco 38 sem. 39 sem. 40 sem. 41 sem. 42 sem. 43 sem. 44 sem. 45 sem. 46 sem. 47 sem. 48 sem. 49 sem. 

|121878005360 0 7225 0 6250 6020 8250 6020 4455 15439 8250 0 6020 

|101878005324 2640 2970 2805 330 2805 2411 330 2475 3630 3630 2805 2640 

|121878006238 579 3135 3135 2650 3135 3135 3135 2040 3135 1324 2650 3135 

|9862517001 0 2970 3630 2640 1980 3630 3630 1980 0 2640 2310 1980 

|81878006664 3420 3420 2880 0 0 2880 2880 3420 0 2880 2880 3081 

|141864000103 1620 1620 1260 1440 1440 1440 1080 1260 3080 3080 1440 1080 

|121878006793 1620 1220 1440 1031 2000 0 1620 1620 2000 1440 1620 0 

|101878005878 800 800 500 800 0 0 0 0 0 0 500 0 

Total 19671 31003 24927 24890 26682 29035 27623 26723 36024 31247 22222 24731 

Fonte: próprio autor.
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O recurso gargalo representa o recurso de maior tempo de ciclo do grupo de recursos 

que compõe o fluxo produtivo da célula de manufatura.  

A partir da crono-análise para a obtenção da amostra de medição do tempo de ciclo de 

cada recurso da célula de manufatura é realizado, devido ao problema da variabilidade, o 

cálculo de ajuste, definido pela notação matemática do tópico 3.6.1.). 

As células de manufatura da empresa objeto do estudo possuem três diferentes 

categorias de nível de automação dos processos: 1) processo automático (uso de equipamento 

automático); 2) processo semi-automático (uso de equipamento semi-automático) e 3) processo 

com interferência direta da mão de obra (uso de equipamento sem automação do processo, 

operação manual). 

Para operação com equipamento automático o ajuste do tempo de ciclo calculado é 

realizado a partir da expressão (3). 

 𝑇𝐶 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 = (𝑇𝐶 𝒄𝒓𝒐𝒏𝒐𝒂𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒆 × 1,03)     (3) 

 

Para operação com equipamento semi-automático o ajuste do tempo de ciclo 

calculado é realizado a partir da expressão (4). 

 𝑇𝐶 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 = (𝑇𝐶 𝒄𝒓𝒐𝒏𝒐𝒂𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒆 × 1,10)     (4) 

 

Para operação manual o ajuste do tempo de ciclo calculado é realizado a partir da 

expressão (5). 

 𝑇𝐶 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 = (𝑇𝐶 𝒄𝒓𝒐𝒏𝒐𝒂𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒆 × 1,15)     (5) 

 

 As Tabelas 12 e 13 mostram o ajuste do Tempo de Ciclo das células de manufatura 

PPUM4 e DPM2 e PPUM5 e DPM4 para os componentes adotados para este estudo, de acordo 

com os argumentos de seleção apresentados. 

O tempo de ciclo ajustado, dos componentes 03201 (AA) (Platô) e 05878 (BB)  (Disco) 

quando produzidos nas células de manufatura PPUM4 e DPM2 e PPUM5 e DPM4. 

Como as respectivas células de manufatura encontram-se aptas a produzirem um 

número significativo de diferentes componentes Platô e Disco produzidos e distribuídos pela 

empresa, cabe quanto ao procedimento de cálculo de capacidade determinar a disponibilidade 

dos recursos que caba a cada conjunto Platô e Disco possíveis de serem fabricados. 
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Tabela 12: Cálculo do tempo de ciclo ajustado (PPUM4 e DPM2). 

Conjunto KIT 
Componentes 
(Platô e Disco) 

Célula de 
manufatura 

Tempo de ciclo 
do recurso 

gargalo 

Recurso 
gargalo 

Tempo de ciclo 
ajustado 

setup TCF 

BA3000000710A1 
KIT (AM) 

03201 (AA) 
(Platô) 

PPUM4 19,75 segundos 
Reguladora 

Manual 
(TC-15%) 

3 seg. 25,71 seg. 

BA3000519001A5 
KIT (AM) 

05878 (BB)  
(Disco) 

DPM2 10,89 segundos 
Muri 

Automático 
(TC-3%) 

1 seg. 12,22 seg. 

** (Platô) TCF – tempo de ciclo final  𝑇𝐶 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 = (𝑇𝐶 𝒄𝒓𝒐𝒏𝒐𝒂𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒆 × 1,15) + 𝑡 ( , ) 
** (Disco) TCF – tempo de ciclo final  𝑇𝐶 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 = (𝑇𝐶 𝒄𝒓𝒐𝒏𝒐𝒂𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒆 × 1,03) + 𝑡 ( , ) 

Fonte: O autor 

 

Tabela 13: Cálculo do tempo de ciclo ajustado (PPUM5 e DPM4). 

Conjunto KIT 
Componentes 
(Platô e Disco) 

Célula de 
manufatura 

Tempo de ciclo 
do recurso 

gargalo 

Recurso 
gargalo 

Tempo de ciclo 
ajustado 

setup TCF 

BA3000000710A1 
KIT (AM) 

03201 (AA) 
(Platô) 

PPUM5 15,23 segundos 
Rebitadeira 
Automático 

(TC-3%) 
3 seg. 18,69 seg. 

BA3000519001A5 
KIT (AM) 

05878 (BB)  
(Disco) 

DPM4 16,47 segundos 
Muri 

Automático 
(TC-3%) 

1,4 seg. 18,36 seg. 

** (Platô) TCF – tempo de ciclo final  𝑇𝐶 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 = (𝑇𝐶 𝒄𝒓𝒐𝒏𝒐𝒂𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒆 × 1,03) + 𝑡 ( , ) 
** (Disco) TCF – tempo de ciclo final  𝑇𝐶 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 = (𝑇𝐶 𝒄𝒓𝒐𝒏𝒐𝒂𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒆 × 1,03) + 𝑡 ( , ) 

 Fonte: O autor 

 

O tópico 3.6.2. determina a capacidade que cabe aos componentes considerados para as 

células de manufatura PPUM4 e DPM2, enquanto que o tópico 3.6.3. determina a capacidade 

que cabe aos componentes considerados para as células de manufatura PPUM5 e DPM4. 

 

3.6.2. CÁLCULO DA CAPACIDADE DAS CÉLULAS DE MANUFATURA 
PPUM4 E DPM2 PARA A PRODUÇÃO DOS COMPONENTES PLATÔ (03201 
(AA)) E DISCO (05878 (BB) ) 

 

As Tabelas 14 e 15 mostram os componentes mais significativos que podem ser 

produzidos nas células de manufatura PPUM4 e DPM2 respectivamente, assim como os 

gráficos das Figuras 35 e 36. O histórico de produção das células de manufatura compreende 



Estudo de Caso – 136 

 

 

um período de quarenta e nove semanas. 

A célula de fabricação do Platô (PPUM4) pode produzir em torno de trinta e seis tipos 

diferentes de Platô dependendo da disponibilidade das demais células, compreendendo neste 

período um volume de produção da ordem de 1.132.532 de unidades, ou seja, em torno de 

23.112 unidades por semana. 

Enquanto a célula de fabricação do Disco (DPM2) produz em torno de setenta tipos 

diferentes de disco, compreendendo neste período um volume de produção da ordem de 

1.339.781 de unidades, ou seja, em torno de 27.342 unidades por semana. 

No caso do Platô, a produção total dos sete principais componentes em termos de 

volume de produção produzido, de acordo com a Tabela 14, corresponde a 998.977 unidades, 

o equivalente a 88,21% da produção total. 

O Platô utilizado como exemplo neste trabalho corresponde a 6%. No caso do Disco, a 

produção total dos oito principais componentes em termos de volume de produção produzido, 

de acordo com a Tabela 15, corresponde a 939.435 unidades, o equivalente a 70,12% da 

produção total.O Disco utilizado como exemplo neste trabalho corresponde a 2%. 

 

Tabela 14: – Principais componentes Platô produzidos na célula de manufatura PPUM4. 

Componentes de maior demanda 

Demanda 
Demanda 

Acumulada 
% Demanda 

% Demanda 
Acumulada 

Código do Item 
Tempo de Ciclo 

ponderado 

480.480 480.480 42% 42% |23082314907 18,74 

197.880 678.360 17% 60% |23082000339 18,74 

118.922 797.282 11% 70% |23082001464 18,05 

65.160 862.442 6% 76% |73082303201 23,34 

51.315 913.757 5% 81% |73082303201 16,92 
45.375 959.132 4% 85% |163082000379 21,17 

39.845 998.977 4% 88% |163082001285 20,31 

Fonte: próprio autor. 

** tempo de processamento ponderado (Platô): (42% * 18,74) + (42% * 18,74) + (42% * 18,74) + (42% * 18,74) 

+ (42% * 18,74) + (42% * 18,74) + (42% * 18,74) = 16,95 segundos. 

** tempo de processamento ponderado (Disco): (23% * 11,53) + (9% * 11,51) + (9% * 11,53) + (9% * 11,95) + 

(8% * 12,62) + (6% * 12,22) + (5% * 12,29) + (2% * 12,62) = 8,41 segundos. 

 

Após o cálculo do tempo de ciclo ajustado a partir das expressões matemáticas (3) a (5), 

calcula-se o tempo de ciclo ponderado apresentado nas Tabelas 13 e 14 e Figura 35 como 

demonstrado, a partir do cálculo da média da demanda total do mix de produtos de acordo com 

a expressão matemática (6), sendo o período de tempo (p) = 1  pt. 
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Tabela 15: Principais componentes disco produzidos na célula de manufatura DPM4. 

Componentes de maior demanda 

Demanda 
Demanda 

Acumulada 
% Demanda 

% Demanda 
Acumulada 

Código do Item 
Tempo de Ciclo 

ponderado 

302.485 302.485 23% 23% |121878005360 11,53 

127.023 429.508 9% 32% |101878005324 11,51 

117.569 547.077 9% 41% |121878006238 11,53 

115.500 662.577 9% 49% |9862517001 11,95 

107.946 770.523 8% 58% |81878006664 12,62 

79.722 850.245 6% 63% |141864000103 12,22 

67.922 918.167 5% 69% |121878006793 12,29 

21.268 939.435 2% 70% |101878005878 12,62 

Fonte: próprio autor. 

 

Neste trabalho n = 49 semanas. 

                                                                   �̅� = ∑ 𝑑                                                (6) 

 

 

Figura 35: Gráfico do comportamento da demanda do componente Platô 
Fonte: próprio autor a partir dos dados fornecidos pela empresa. 
 
 O cálculo do tempo de ciclo ponderado do mix de produtos fabricados para cada célula 

de manufatura, permite um cálculo da capacidade do recurso de modo mais preciso, uma vez 

que cada componente, devido ao roteiro de fabricação, apresenta em seu fluxo de produção o 

comportamento de recurso gargalo em máquinas diferentes do grupo de máquinas da célula. 

 Resultado no qual, quando ponderado com a variabilidade da demanda demonstra 
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diferentes níveis de ocupação da máquina e, portanto, diferentes níveis de desempenham. Tal 

comportamento altera o nível de disponibilidade de cada equipamento e, consequentemente da 

célula de manufatura alterando o tempo disponível do recurso. 

Nos gráficos das Figuras 35 e 36 a primeira linha das Tabelas, Demanda, é determinada 

para cada um dos principais componentes quanto ao volume produzido, representa a soma do 

volume por semana das 49 semanas consideradas. 

 

 

Figura 36: Gráfico do comportamento da demanda do componente Disco. 
Fonte: próprio autor a partir dos dados fornecidos pela empresa. 
 

A porcentagem da demanda na segunda linha das Tabelas do gráfico representa a média 

das 49 semanas consideradas de cada componente pela média total dos componentes ao longo 

das 49 semanas (expressão matemática (6), e a última linha representa a % da demanda 

acumulada ao longo das 49 semanas. 

Após o cálculo da média da demanda de cada produto durante o período de n semanas 

considerado é realizado o cálculo da média das demandas no período n de cada um dos produtos, 

resultando a média do mix de produtos considerado, de acordo com a expressão matemática (7). 

�̅�  → = 𝑑  

(7) 

A participação da demanda de cada componente no mix de produtos é calculada através 

da expressão matemática (8). 
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% 
�̅�

�̅�  → 

= 𝑑 ÷  𝑑  

(8) 

  Como exemplo, é demonstrado o cálculo da % 
 → 

 para os componentes 

Platô (03201 (AA)) e Disco (05878 (BB)). 

1) % 
 → 

=
. ,

. ,
= 5,750 ≈ 6% - Platô (03201 (AA)) 

2) % 
 → 

=
, ,

= 1,587 ≈ 2% - Disco (05878 (BB)) 

As Tabelas 16, 17 e 18 para o Platô e as Tabelas 19, 20 e 21 para o Disco mostram um 

resumo do resultado do cálculo de capacidade das células de acordo com o procedimento e as 

expressões matemáticas (9) a (12) o cálculo dos Fatores 1 e 2 para o cálculo ponderado da 

capacidade das células de manufatura. 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 ( ) = 𝑇𝐶 𝐺𝑎𝑟𝑔𝑎𝑙𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  × %𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎  

(9) 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (  ) = (𝑇𝐶 𝐺𝑎𝑟𝑔𝑎𝑙𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  × %𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ) 

(10) 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 ( ) = 𝑇𝐶 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  × %𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎  

(11) 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (  ) = (𝑇𝐶 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  × %𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ) 

(12) 
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Tabela 16: Resumo dos resultados do cálculo dos fatores 1 e 2 (Platô). 

Código dos componentes Tipo Construtivo Referências Volume médio produzido % Demanda Valor 

|23082314907 CONJ PLATO MF200 R4 EXPORTL 480480 42,43% R$ 114,00 

|23082000339 CONJ PLATO M200 AA PLATKITL 197880 17,47% R$ 117,00 

|23082001464 CONJ PLATÔ MF200 H1 VOLKSL 118922 10,50% R$ 62,00 

|73082303201 CONJ PLATO MF190 AA PLATKITL 65160 5,75% R$ 96,00 

|73082303201 CONJ PLATO MF190 R6 EXPORTL 51315 4,53% R$ 95,00 

|163082000379 CONJ PLATO M220 J2 FORDL 45375 4,01% R$ 69,00 

|163082001285 CONJ PLATO MF220 J2 FORDL 39845 3,52% R$ 102,00 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 17: Resumo dos resultados do cálculo dos fatores 1 e 2 (Platô). 

Código dos componentes 
TC Gargalo 

Crono-análise 
TC Gargalo Final (1) 

Produção Hora 
(100%) 

Setup (2) TC Final (1) + (2) 
Produção 

Hora (85%) 

|23082314907 15,75 segundos 16,22 segundos 221,9140083 2,52 segundos 18,74 segundos 192,0768307 

|23082000339 15,75 segundos 16,22 segundos 221,9140083 2,52 segundos 18,74 segundos 192,0768307 

|23082001464 15,78 segundos 16,25 segundos 221,4921186 1,80 segundos 18,05 segundos 199,4084217 

|73082303201 19,75 segundos 20,34 segundos 176,969399 3,00 segundos 23,34 segundos 154,2251258 

|73082303201 15,78 segundos 16,25 segundos 221,4921186 0,67 segundos 16,92 segundos 212,7232116 

|163082000379 18,22 segundos 18,77 segundos 191,8301664 2,40 segundos 21,17 segundos 170,0792758 

|163082001285 18,22 segundos 18,77 segundos 191,8301664 1,54 segundos 20,31 segundos 177,2822629 

Fonte: próprio autor. 



Estudo de Caso – 141 

 

 

Tabela 18: Resumo dos resultados do cálculo dos fatores 1 e 2 (Platô). 

Código dos componentes Média Geral Média do produto/semana % Fator 1 Fator 2 

|23082314907 23112,89796 9805,714286 42,43% 16,22 * 0,4243 = 6,882443 18,74 * 0,4243 = 7,951560 

|23082000339 23112,89796 4038,367347 17,47% 16,22 * 0,1747 = 2,834453 18,74 * 0,1747 = 3,274756 

|23082001464 23112,89796 2426,979592 10,50% 16,25 * 0,1050 = 1,706695 18,05 * 0,1050 = 1,895705 

|73082303201 23112,89796 1329,795918 5,75% 20,34 * 0,0575 = 1,170402 23,34 * 0,0575 = 1,343006 

|73082303201 23112,89796 1047,244898 4,53% 16,25 * 0,0453 = 0,736441 16,92 * 0,0453 = 0,766799 

|163082000379 23112,89796 926,0204082 4,01% 18,77 * 0,0401 = 0,751886 21,17 * 0,0401 = 0,848042 

|163082001285 23112,89796 813,1632653 3,52% 18,77 * 0,0352 = 0,660251 20,31 * 0,0352 = 0,714431 

Total 14,742570 16,794299 

Fonte: próprio autor. 

Tabela 19: – Resumo dos resultados do cálculo dos fatores 1 e 2 (Disco). 

Código dos componentes Tipo Construtivo Referências Volume médio produzido % Demanda Valor 

|121878005360 CONJ DISCO 200VTB C1 VOLKSL 302485 22,58% R$ 112,00 

|101878005324 CONJ DISCO 190VTB F4 FIATL 127023 9,48% R$ 117,00 

|121878006238 CONJ DISCO 200VTB C1 VOLKSL 117569 8,78% R$ 98,00 

|9862517001 CONJ DISCO 180VTB X2 FORDL 115500 8,62% R$ 71,00 

|81878006664 CONJ DISCO 180VTB BB DISCLEVE 107946 8,06% R$ 61,00 

|141864000103 CONJ DISCO 210TPB BB DISCKITL 79722 5,95% R$ 87,00 

|121878006793 CONJ DISCO 200VTB BB REPOSL 67922 5,07% R$ 100,00 

|101878005878 CONJ DISCO 190NVTB BB DISCLEVE 21268 1,59% R$ 77,00 
Fonte: próprio autor 
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Tabela 20: Resumo dos resultados do cálculo dos fatores 1 e 2 (Disco). 

Código dos componentes 
TC Gargalo 

Crono-análise 
TC Gargalo Final (1) 

Produção Hora 
(100%) 

Setup (2) TC Final (1) + (2) 
Produção 

Hora (85%) 

|121878005360 10,79 segundos 11,11 segundos 323,9245256 0,42 segundos 11,53 segundos 312,1288052 

|101878005324 10,69 segundos 11,01 segundos 326,9546895 0,50 segundos 11,51 segundos 312,7524825 

|121878006238 10,79 segundos 11,11 segundos 323,9245256 0,42 segundos 11,53 segundos 312,1288052 

|9862517001 11,13 segundos 11,46 segundos 314,0292571 0,49 segundos 11,95 segundos 301,1569446 

|81878006664 10,89 segundos 11,22 segundos 320,950012 1,40 segundos 12,62 segundos 285,3361022 

|141864000103 10,89 segundos 11,22 segundos 320,950012 1,00 segundos 12,22 segundos 294,6785957 

|121878006793 10,72 segundos 11,04 segundos 326,0397044 1,25 segundos 12,29 segundos 292,8829444 

|101878005878 10,89 segundos 11,22 segundos 320,950012 1,40 segundos 12,62 segundos 285,3361022 
Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 21: Resumo dos resultados do cálculo dos fatores 1 e 2 (Disco). 

Código dos componentes Média Geral Média do produto/semana % Fator 1 Fator 2 

|121878005360 27342,46939 6173,163265 22,58% 11,11 * 0,2258 = 2,509162 11,53 * 0,2258 = 2,603986 

|101878005324 27342,46939 2592,306122 9,48% 11,01 * 0,0948 = 1,043911 11,51 * 0,0948 = 1,091315 

|121878006238 27342,46939 2399,367347 8,78% 11,11 * 0,0878 = 0,975254 11,53 * 0,0878 = 1,012110 

|9862517001 27342,46939 2357,142857 8,62% 11,46 * 0,0862 = 0,988281 11,95 * 0,0862 = 1,030523 

|81878006664 27342,46939 2202,979592 8,06% 11,22 * 0,0806 = 0,903728 16,92 * 0,0806 = 1,016526 

|141864000103 27342,46939 1626,979592 5,95% 11,22 * 0,0595 = 0,667436 12,22 * 0,0595 = 0,726940 

|121878006793 27342,46939 1386,163265 5,07% 11,04 * 0,0507 = 0,559769 12,29 * 0,0507 = 0,623139 

|101878005878 27342,46939 434,0408163 1,59% 11,22 * 0,0159 = 0,178057 12,62 * 0,0159 = 0,200280 

Total 7,647541 8,104539 

Fonte: próprio autor.



Estudo de Caso – 143 

 

 

Os gráficos das Figuras 37 e 38 apresentam o tempo de ciclo ponderado dos 

componentes Platô e Disco que participam do grupo dos principais itens do mix.   

 

Figura 37: Tempo de ciclo ponderado do grupo de componentes (Platô). 
Fonte: próprio autor. 
 

 

Figura 38: Tempo de ciclo ponderado do grupo de componentes (Disco). 
Fonte: próprio autor 
 
 A partir dos dados apontados a capacidade das células de manufatura pode ser calculada 

de acordo com as Tabelas 22 e 23. Os dados apresentados nas Tabelas 22 e 23 indicam a 

capacidade da célula de manufatura para os respectivos produtos da família de produtos que 

serviram como base do modelo computacional de simulação do presente trabalho. No caso da 

confirmação posterior ao termino deste trabalho por da empresa, de ampliar para as demais 

células de manufatura, é necessário aplicar o mesmo procedimento para os demais recursos. 
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Tabela 22: Cálculo da capacidade da célula de manufatura PPUM2. 

PPUM4 

Ciclo Gargalo Ponderado (Expressão Matemática (1.8) – 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (  )  14,74 

Ciclo Ponderado (Gargalo, Acíclico e Setup) – Expressão Matemática (2.0) – 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (  )  16,79 

Eficiência (OEE) 66% 

Turno 2 

Horas dia 15,16 

Dias 6 x 1 (24); 6 x 2 (29) 24 

Capacidade Hora Projetada (85%)  (3600 segundos / 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (  )) ×  Eficiência (𝐎𝐄𝐄) 141 

Capacidade Dia Projetada (21h) (141 × 15,16) 2145 

Capacidade Mês Projetado (2145 × 15,16) 51475 

Demanda Média total: 23.113 

Tempo Takt Time [1/(((23.113/24)/(15,16*0,66))/3600)] 37,40 

Saldo de Capacidade (mês) (51.475 – 23.133) 28.362 

GAP (s) (37,40 – 16,79) 20,61 

Ocupação: (23.113 / 51.145) 44,90% 

Média dia Atual 10.499 

Performace [(10.499/(2.145 * 1,15)) * 100] 426% 

GAP dia versus capacidade (10.499 – 2.145) 8.354 

GAP mês versus capacidade (8.354 * 24) 200.501 

GAP mês versus demanda [(10.499 * 24) – 23.113] 228.863 

Operadores 12 

Produtividade Projetada (peças/hora/homem) (141 / 6) 11,79 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 23: Cálculo da capacidade da célula de manufatura DPM2. 

DPM2 

Ciclo Gargalo Ponderado – Expressão Matemática (1.8) – 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (  )  7,65 

Ciclo Ponderado (Gargalo, Acíclico e Setup) – Expressão Matemática (2.0) – 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (  ) 8,10 

Eficiência (OEE) 75% 

Turno 2 

Horas dia 15,16 

Dias 6 x 1 (24); 6 x 2 (29) 24 

Capacidade Hora Projetada (85%)  (3600 segundos / 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (  )) ×  Eficiência (𝐎𝐄𝐄) 333 

Capacidade Dia Projetada (21h) (333 × 15,16) 5051 

Capacidade Mês Projetado (5.051 × 15,16) 121.212 

Demanda Média total: 27.342 

Tempo Takt Time [1/(((27.342/24)/(15,16*0,75))/3600)] 35,93 

Saldo de Capacidade (mês) (121.212 – 27.342) 93.870 

GAP (s) (35,93 – 8,10) 27,82 

Ocupação: (27.342 / 121.212) 22,56% 

Média dia Atual 10.753 

Performace [(10.753/(5.051 * 1,15)) * 100] 185% 

GAP dia versus capacidade (10.753 – 5.051) 5.702 

GAP mês versus capacidade (5.702 * 24) 136.860 

GAP mês versus demanda [(10.753 * 24) – 27.342] 230.730 

Operadores 6 

Produtividade Projetada (peças/hora/homem) (333 / 6) 55,52 

Fonte: Próprio autor. 
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3.6.3. CÁLCULO DA CAPACIDADE DAS CÉLULAS DE MANUFATURA 
PPUM5 E DPM4 PARA A PRODUÇÃO DOS COMPONENTES PLATÔ (03201 
(AA)) E DISCO (05878 (BB) )  

 

As Tabelas 24 e 25 mostram os componentes mais significativos que podem ser 

produzidos nas células de manufatura PPUM5 e DPM4 respectivamente, assim como os 

gráficos das Figuras 39 e 40. O histórico de produção das células de manufatura compreende 

um período de quarenta e nove semanas. A célula de fabricação do Platô (PPUM5) pode 

produzir em torno de trinta e seis tipos diferentes de Platô dependendo da disponibilidade das 

demais células, compreendendo neste período um volume de produção da ordem de 1.132.532 

de unidades, ou seja, em torno de 23.113 unidades por semana. 

Enquanto a célula de fabricação do Disco (DPM4) produz em torno de setenta tipos 

diferentes de disco, compreendendo neste período um volume de produção da ordem de 

1.339.781 de unidades, ou seja, em torno de 27.342 unidades por semana. 

No caso do Platô, a produção total dos sete principais componentes em termos de 

volume de produção produzido, de acordo com a Tabela 24, corresponde a 998.977 unidades, 

o equivalente a 88,21% da produção total. O Platô utilizado como exemplo neste trabalho 

corresponde a 6%. 

No caso do Disco, a produção total dos oito principais componentes em termos de 

volume de produção produzido, de acordo com a Tabela 25, corresponde a 939.435 unidades, 

o equivalente a 70,12% da produção total. O Disco utilizado como exemplo neste trabalho 

corresponde a 2%. 

 

Tabela 24: Principais componentes Platô produzidos na célula de manufatura PPUM5. 

Componentes de maior demanda 

Demanda 
Demanda 

Acumulada 
% Demanda 

% Demanda 
Acumulada 

Código do Item 
Tempo de Ciclo 

ponderado 

480.480 480.480 42% 42% |23082314907 15,03 
197.880 678.360 17% 60% |23082000339 15,03 
118.922 797.282 11% 70% |23082001464 14,33 
65.160 862.442 6% 76% |73082303201 18,69 
51.315 913.757 5% 81% |73082303201 13,20 
45.375 959.132 4% 85% |163082000379 16,87 
39.845 998.977 4% 88% |163082001285 16,01 

Fonte: próprio autor. 
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Tabela 25: Principais componentes disco produzidos na célula de manufatura DPM4. 

Componentes de maior demanda 

Demanda 
Demanda 

Acumulada 
% Demanda 

% Demanda 
Acumulada 

Código do Item 
Tempo de Ciclo 

ponderado 

302.485 302.485 23% 23% |121878005360 17,23 
127.023 429.508 9% 32% |101878005324 17,15 
117.569 547.077 9% 41% |121878006238 17,23 
115.500 662.577 9% 49% |9862517001 17,83 
107.946 770.523 8% 58% |81878006664 18,36 
79.722 850.245 6% 63% |141864000103 17,96 
67.922 918.167 5% 69% |121878006793 17,95 
21.268 939.435 2% 70% |101878005878 18,36 

Fonte: próprio autor. 

 

Neste trabalho, após o cálculo do tempo de ciclo ajustado a partir das expressões 

matemáticas (3) a (5), calcula-se o tempo de ciclo ponderado apresentado nas Tabelas 24 e 25 

como demonstrado, a partir do cálculo da média da demanda total do mix de produtos de acordo 

com a expressão matemática (6), sendo o período de tempo (p) = 1  pt. Neste trabalho n = 49 

semanas. Figura 39. 

�̅� = 𝑑  

(6) 

 

Figura 39: Gráfico do comportamento da demanda do componente Platô. 
Fonte: próprio autor a partir dos dados fornecidos pela empresa. 
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O cálculo do tempo de ciclo ponderado do mix de produtos fabricados para cada célula 

de manufatura, permite um cálculo da capacidade do recurso de modo mais preciso, uma vez 

que cada componente, devido ao roteiro de fabricação, apresenta em seu fluxo de produção o 

comportamento de recurso gargalo em máquinas diferentes do grupo de máquinas da célula.  

 Resultado no qual, quando ponderado com a variabilidade da demanda demonstra 

diferentes níveis de ocupação da máquina e, portanto, diferentes níveis de desempenham. Tal 

comportamento altera o nível de disponibilidade de cada equipamento e, consequentemente, da 

célula de manufatura alterando o tempo disponível do recurso. 

 

 

Figura 40: Gráfico do comportamento da demanda do componente Disco. 
Fonte: próprio autor a partir dos dados fornecidos pela empresa. 
 

 Nos gráficos das Figuras 39 e 40 a primeira linha das tabelas, a demanda, é determinada 

para cada um dos principais componentes quanto ao volume produzido, representa a soma do 

volume por semana das 49 semanas consideradas. 

A porcentagem da demanda na segunda linha da tabela do gráfico representa a média 

das 49 semanas consideradas de cada componente pela média total dos componentes ao longo 

das 49 semanas (expressão matemática (6)), e a última linha representa a porcentagem da 

demanda acumulada ao longo das 49 semanas. Após o cálculo da média da demanda de cada 

produto durante o período de n semanas considerado é realizado o cálculo da média das 

demandas no período n de cada um dos produtos, resultando a média do mix de produtos 

considerado, de acordo com a expressão matemática (7). 
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�̅�  → = 𝑑  

(7) 

A participação da demanda de cada componente no mix de produtos é calculado através 

da expressão matemática (8). 

 

% 
�̅�

�̅�  → 

= 𝑑 ÷  𝑑  

(8) 

 Como exemplo, é demonstrado o cálculo da % 
 → 

 para os componentes Platô 

(03201 (AA)) e Disco (05878 (BB) ). 

1) % 
 → 

=
. ,

. ,
= 5,750 ≈ 6% - Platô (03201 (AA)) 

2) % 
 → 

=
, ,

= 1,587 ≈ 2% - Disco (05878 (BB)) 

As Tabelas 26, 27 e 28 para o Platô e as Tabelas 29, 30 e 31 para o Disco mostram um 

resumo do resultado do cálculo de capacidade das células de acordo com o procedimento e as 

expressões matemáticas (9) a (12) o cálculo dos Fatores 1 e 2 para o cálculo ponderado da 

capacidade das células de manufatura. 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 ( ) = 𝑇𝐶 𝐺𝑎𝑟𝑔𝑎𝑙𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  × %𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎  

(9) 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (  ) = (𝑇𝐶 𝐺𝑎𝑟𝑔𝑎𝑙𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  × %𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ) 

(10) 

 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 ( ) = 𝑇𝐶 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  × %𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎  

(11) 

 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (  ) = (𝑇𝐶 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  × %𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ) 

(12) 
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Tabela 26: Resumo dos resultados do cálculo dos fatores 1 e 2 (Platô). 

Código dos componentes Tipo Construtivo Referências Volume médio produzido % Demanda Valor 

|23082314907 CONJ PLATO MF200 R4 EXPORTL 480480 42,43% R$ 114,00 

|23082000339 CONJ PLATO M200 AA PLATKITL 197880 17,47% R$ 117,00 

|23082001464 CONJ PLATÔ MF200 H1 VOLKSL 118922 10,50% R$ 62,00 

|73082303201 CONJ PLATO MF190 AA PLATKITL 65160 5,75% R$ 96,00 

|73082303201 CONJ PLATO MF190 R6 EXPORTL 51315 4,53% R$ 95,00 

|163082000379 CONJ PLATO M220 J2 FORDL 45375 4,01% R$ 69,00 

|163082001285 CONJ PLATO MF220 J2 FORDL 39845 3,52% R$ 102,00 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 27: Resumo dos resultados do cálculo dos fatores 1 e 2 (Platô). 

Código dos componentes 
TC Gargalo 

Crono-análise 
TC Gargalo Final (1) 

Produção Hora 
(100%) 

Setup (2) TC Final (1) + (2) 
Produção 

Hora (85%) 

|23082314907 12,15 segundos 12,51 segundos 287,7739559 2,52 segundos 15,03 segundos 239,5238481 

|23082000339 12,15 segundos 12,51 segundos 287,7739559 2,52 segundos 15,03 segundos 239,5238481 

|23082001464 12,17 segundos 12,53 segundos 287,2268571 1,80 segundos 14,33 segundos 251,1572966 

|73082303201 15,23 segundos 15,69 segundos 229,490623 3,00 segundos 18,69 segundos 192,6481666 

|73082303201 12,17 segundos 12,53 segundos 287,2268571 0,67 segundos 13,20 segundos 272,6519449 

|163082000379 14,05 segundos 14,47 segundos 248,7617895 2,40 segundos 16,87 segundos 213,3753645 

|163082001285 14,05 segundos 14,47 segundos 248,7617895 1,54 segundos 16,01 segundos 224,8359271 

Fonte: próprio autor.  
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Tabela 28:Resumo dos resultados do cálculo dos fatores 1 e 2 (Platô). 

Código dos componentes Média Geral Média do produto/semana % Fator 1 Fator 2 

|23082314907 23112,89796 9805,714286 42,43% 12,51 * 0,4243 = 5,307327 15,03 * 0,4243 = 6,376444 

|23082000339 23112,89796 4038,367347 17,47% 12,51 * 0,1747 = 2,185760 15,03 * 0,1747 = 2,626063 

|23082001464 23112,89796 2426,979592 10,50% 12,53 * 0,1050 = 1,316101 14,33 * 0,1050 = 1,505111 

|73082303201 23112,89796 1329,795918 5,75% 15,69 * 0,0575 = 0,902544 18,69 * 0,0575 = 1,075148 

|73082303201 23112,89796 1047,244898 4,53% 12,53 * 0,0453 = 0,567899 13,20 * 0,0453 = 0,598257 

|163082000379 23112,89796 926,0204082 4,01% 14,47 * 0,0401 = 0,579809 16,87 * 0,0401 = 0,675965 

|163082001285 23112,89796 813,1632653 3,52% 14,47 * 0,0352 = 0,509146 16,01 * 0,0352 = 0,563326 

Total 11,368585 13,420315 

Fonte: próprio autor. 

Tabela 29: Resumo dos resultados do cálculo dos fatores 1 e 2 (Disco). 

Código dos componentes Tipo Construtivo Referências Volume médio produzido % Demanda Valor 

|121878005360 CONJ DISCO 200VTB C1 VOLKSL 302485 22,58% R$ 112,00 

|101878005324 CONJ DISCO 190VTB F4 FIATL 127023 9,48% R$ 117,00 

|121878006238 CONJ DISCO 200VTB C1 VOLKSL 117569 8,78% R$ 98,00 

|9862517001 CONJ DISCO 180VTB X2 FORDL 115500 8,62% R$ 71,00 

|81878006664 CONJ DISCO 180VTB BB DISCLEVE 107946 8,06% R$ 61,00 

|141864000103 CONJ DISCO 210TPB BB DISCKITL 79722 5,95% R$ 87,00 

|121878006793 CONJ DISCO 200VTB BB REPOSL 67922 5,07% R$ 100,00 

|101878005878 CONJ DISCO 190NVTB BB DISCLEVE 21268 1,59% R$ 77,00 

Fonte: próprio autor. 
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Tabela 30: Resumo dos resultados do cálculo dos fatores 1 e 2 (Disco 

Código dos componentes 
TC Gargalo 

Crono-análise 
TC Gargalo Final (1) 

Produção Hora 
(100%) 

Setup (2) TC Final (1) + (2) 
Produção 

Hora (85%) 

|121878005360 16,32 segundos 16,81 segundos 214,1791362 0,42 segundos 17,23 segundos 208,9577897 

|101878005324 16,17 segundos 16,65 segundos 216,1826828 0,50 segundos 17,15 segundos 209,8809297 

|121878006238 16,32 segundos 16,81 segundos 214,1791362 0,42 segundos 17,23 segundos 208,9577897 

|9862517001 16,83 segundos 17,34 segundos 207,6363773 0,49 segundos 17,83 segundos 201,9295223 

|81878006664 16,47 segundos 16,96 segundos 212,2123856 1,40 segundos 18,36 segundos 196,0342587 

|141864000103 16,47 segundos 16,96 segundos 212,2123856 1,00 segundos 17,96 segundos 200,3992724 

|121878006793 16,21 segundos 16,70 segundos 215,577694 1,25 segundos 17,95 segundos 200,5647475 

|101878005878 16,47 segundos 16,96 segundos 212,2128495 1,40 segundos 18,36 segundos 196,0346546 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 31: Resumo dos resultados do cálculo dos fatores 1 e 2 (Disco). 

Código dos componentes Média Geral Média do produto/semana % Fator 1 Fator 2 

|121878005360 27342,46939 6173,163265 22,58% 16,81 * 0,2258 = 3,794857 17,23 * 0,2258 = 3,889681 

|101878005324 27342,46939 2592,306122 9,48% 16,65 * 0,0948 = 1,578811 17,15 * 0,0948 = 1,626215 

|121878006238 27342,46939 2399,367347 8,78% 16,81 * 0,0878 = 1,474974 17,23 * 0,0878 = 1,511830 

|9862517001 27342,46939 2357,142857 8,62% 17,34 * 0,0862 = 1,494677 17,83 * 0,0862 = 1,536919 

|81878006664 27342,46939 2202,979592 8,06% 16,96 * 0,0806 = 1,366799 18,36 * 0,0806 = 1,479596 

|141864000103 27342,46939 1626,979592 5,95% 16,96 * 0,0595 = 1,009430 17,96 * 0,0595 = 1,068934 

|121878006793 27342,46939 1386,163265 5,07% 16,70 * 0,0507 = 0,846594 17,95 * 0,0507 = 0,909965 

|101878005878 27342,46939 434,0408163 1,59% 16,96 * 0,0159 = 0,269292 18,36 * 0,0159 = 0,291516 

Total 11,566141 12,023139 

Fonte: próprio autor.
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Os gráficos das Figuras 41 e 42 apresentam o tempo de ciclo ponderado dos 

componentes Platô e Disco que participam do grupo dos principais itens do mix.   

 

 

Figura 41: Tempo de ciclo ponderado do grupo de componentes (Platô). 
Fonte: próprio autor. 

 

 

Figura 42: Tempo de ciclo ponderado do grupo de componentes (Disco). 
Fonte: próprio autor. 
 
 A partir dos dados apontados a capacidade das células de manufatura pode ser calculada 

de acordo com as tabelas 32 e 33. 
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Tabela 32: Cálculo da capacidade da célula de manufatura PPUM5. 

PPUM5 

Ciclo Gargalo Ponderado (Expressão Matemática (1.8) – 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (  )  14,74 

Ciclo Ponderado (Gargalo, Acíclico e Setup) – Expressão Matemática (2.0) – 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (  )  16,79 

Eficiência (OEE) 66% 

Turno 2 

Horas dia 15,16 

Dias 6 x 1 (24); 6 x 2 (29) 24 

Capacidade Hora Projetada (85%)  (3600 segundos / 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (  )) ×  Eficiência (𝐎𝐄𝐄) 141 

Capacidade Dia Projetada (21h) (141 × 15,16) 2145 

Capacidade Mês Projetado (2145 × 15,16) 51475 

Demanda Média total: 23.113 

Tempo Takt Time [1/(((23.113/24)/(15,16*0,66))/3600)] 37,40 

Saldo de Capacidade (mês) (51.475 – 23.133) 28.362 

GAP (s) (37,40 – 16,79) 20,61 

Ocupação: (23.113 / 51.145) 44,90% 

Média dia Atual 10.499 

Performace [(10.499/(2.145 * 1,15)) * 100] 426% 

GAP dia versus capacidade (10.499 – 2.145) 8.354 

GAP mês versus capacidade (8.354 * 24) 200.501 

GAP mês versus demanda [(10.499 * 24) – 23.113] 228.863 

Operadores 12 

Produtividade Projetada (peças/hora/homem) (141 / 6) 11,79 

Fonte: próprio autor. 
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Tabela 33: Cálculo da capacidade da célula de manufatura DPM4. 

DPM4 

Ciclo Gargalo Ponderado – Expressão Matemática (1.8) – 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (  )  7,65 

Ciclo Ponderado (Gargalo, Acíclico e Setup) – Expressão Matemática (2.0) – 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (  )  8,10 

Eficiência (OEE) 75% 

Turno 2 

Horas dia 15,16 

Dias 6 x 1 (24); 6 x 2 (29) 24 

Capacidade Hora Projetada (85%)  (3600 segundos / 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (  )) ×  Eficiência (𝐎𝐄𝐄) 333 

Capacidade Dia Projetada (21h) (333 × 15,16) 5051 

Capacidade Mês Projetado (5.051 × 15,16) 121.212 

Demanda Média total: 27.342 

Tempo Takt Time [1/(((27.342/24)/(15,16*0,75))/3600)] 35,93 

Saldo de Capacidade (mês) (121.212 – 27.342) 93.870 

GAP (s) (35,93 – 8,10) 27,82 

Ocupação: (27.342 / 121.212) 22,56% 

Média dia Atual 10.753 

Performace [(10.753/(5.051 * 1,15)) * 100] 185% 

GAP dia versus capacidade (10.753 – 5.051) 5.702 

GAP mês versus capacidade (5.702 * 24) 136.860 

GAP mês versus demanda [(10.753 * 24) – 27.342] 230.730 

Operadores 6 

Produtividade Projetada (peças/hora/homem) (333 / 6) 55,52 

Fonte: próprio autor.
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4. RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÕES 
 

4.1. MODELO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 
 

O modelo de simulação computacional desenvolvido neste trabalho compreende duas 

fases: 

1) Aplicação: Tools and optimization do eM Plant, Buffer optimization (Otimização de 

uma sequência como parte do modelo, de acordo com a opção de SequenceOptim usada 

para determinar a sequência ideal de um buffer. De acordo com a descrição dos códigos 

de programação computacional escritos na linguagem simTalk quando o buffer está 

cheio, todos os componentes ou itens que chegam no buffer são organizados de acordo 

com um critério de classificação definido por um atributo das entidades, o SortCriteria. 

A sequência é resultado de uma otimização por Algoritmo Genético do eM Plant; 

2) Concepção do modelo de simulação do ambiente de manufatura celular. 

A primeira fase trata da concepção do fluxo considerando a célula de manufatura como 

um único recurso, de acordo com as Figuras 43 e 44. 

 Os códigos de programação computacional em simTalk adequados para a solução do 

problema de dimensionamento do buffer do fluxo de produção estudado neste trabalho, foi 

adaptado a partir do código do optimizer do eM Plant dividido em cinco grupos de linhas de 

programação como descrito a seguir. 

 Grupos de linhas do código de programação computacional: 

1) Grupo 1: ao executar o modelo de simulação computacional é acionado o código que 

define a rotina do transportador: 

_ is 

do 

 ref(Guard_1).methCall(0); 

 Stock_Plotter_1.YscaleMax := Sorter_1.capacity +200; 

 ref(Guard_2).methCall(0); 

 Stock_Plotter_2.YscaleMax := Sorter_2.capacity +200; 

 ref(Guard_3).methCall(0); 

 Stock_Plotter_3.YscaleMax := Sorter_3.capacity +200;   

end; 
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** No Grupo 2 deve ser observado o tempo de 13500 segundos. De acordo com o tempo de 

abastecimento medido in loco na fábrica a rotina não excede 1200 segundos por operação de 

abastecimento. Como a empresa opera 15 horas por dia, considerou-se: 15 horas  corresponde 

a 54000 segundos. Considerando 4 rotinas de abastecimento por dia: 54000 / 4 = 13500 

segundos de intervalo entre cada operação de abastecimento. 

2) Grupo 2: aciona o transportador definindo o tempo de espera para o carregamento, 

transporte e descarregamento: 

_ is 

do 

 -- Platô 1 

 Sorter_1.entranceLocked := false; 

 Sorter_1.exitLocked := true; 

 waituntil Sorter_1.full prio 10; 

 wait 1e-300; 

 Optimizer_1.Start; --  calls Sorter.sort 

 wait z_negexp(3,13500); 

 Sorter_1.entranceLocked := true; 

 Sorter_1.exitLocked := false; 

 waituntil Sorter_1.empty prio 10; 

 wait z_negexp(3,13500); 

 ref(Guard_1).methCall(0); 

end; 

 

3) Grupo 3 (Optmizer – Preparation): 

_ -- Prepare the optimization. 

is 

do 

 root.Sorter_1.contentsList(root.Stock_1); 

 GAoptimization.direction := "Minimum"; 

 GAoptimization.generationSize := 12; 

 GAoptimization.numGenerations := 10; 

 GAsequence.initRate := 25; 

end; 
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4) Grupo 4 (Optmizer – Evaluation): 

_ -- Calculate the fitness of a sequence. :real 

is 

 j:integer;a,a1:any;str:string;DueDate:datetime;MUobj:object; 

do 

 DueDate := eventController.absSimTime + 1800; 

 for j := 1 to sequence.ydim loop 

  MUobj := sequence[1,j]; 

  if str /= MUobj.name then 

   result := result + 1; 

   str := MUobj.name; 

  end; 

  if MUobj.DueDate > DueDate then 

   result := result + 1; 

  end; 

 next; 

end; 

 

5) Grupo 5 (Optmizer – Continuation): 

_ -- Set the best solution into the model and continue the simulation. 

is 

 j:integer; 

do 

 for j := 1 to sequence.yDim loop 

  sequence[1,j].SortCriteria := j; 

 next; 

 root.Sorter_1.sort; 

 print "Best evaluation: ",best; 

end; 

  

As Tabelas 35 a 46, assim como as Figuras: 43 a 62 tratam do fluxo do Platô, de acordo 

com os experimentos. A relação completa das Figuras e Tabelas encontram-se indicadas na 

Tabela 34. 
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A partir do protótipo o modelo foi executado considerando para cada conjunto: Platô e 

Disco experimentos com intervalo de tempo de reabastecimento a partir de 5 grupos: ciclo de 

abastecimento com duração de 1600 segundos; ciclo de abastecimento com duração de 3600 

segundos; ciclo de abastecimento com duração de 7200 segundos; ciclo de abastecimento com 

duração de 14400 segundos; ciclo de abastecimento com duração de 28800 segundos.  

 

Tabela 34: Dados experimentos platô.  

Experimento 
Fluxo de Produção 

Figuras 

Experimento Relatório 
Figuras Tabelas Figuras 

1600 segundos 43 / 44 35/36 45/46 47 

3600 segundos 43 / 44 37/38 48/49 50 

7200 segundos 43 / 44 39/40 51/52 53 

14400 segundos 43 / 44 41/42 54/55 56 

28800 segundos 43 / 44 43/44 57/58 59 

14400 segundos otimizado 43 / 44 45/46 60/61 62 

Fonte: próprio autor. 

 

 

Figura 43: Fluxo de produção – Componente Platô. 
Fonte: próprio autor. 
 

 

Figura 44: Fluxo de produção – Componente Platô em execução. 
Fonte: próprio autor. 



Resultados do Modelo de Simulação – 160 

 

 

Tabela 35: Resultados (Experimento Platô – tempo de movimentação igual a 1600 segundos). 

Experimento 
Capacidade do 
Transportador 

Capacidade do 
espaço Buffer 

Capacidade do 
Buffer 

Throughput 

Exp 01 50 50 50 8755,4 

Exp 02 100 100 100 17407,6 

Exp 03 150 150 150 24408,4 

Exp 04 200 200 200 27115,6 

Exp 05 250 250 250 27806,8 

Exp 06 300 300 300 27865,2 

Exp 07 350 350 350 27865,2 

Exp 08 400 400 400 27865,2 

Exp 09 450 450 450 27865,2 

Exp 10 500 500 500 27865,2 

Best evaluation: 
275 unidades 
258 unidades 

The experimente run is finished. Running time: 
34:00.0000 

horas:minutos:segundos 

Fonte: próprio autor. 

 

 

Figura 45: Comportamento do nível de estoque do Buffer versus volume de produção e capacidade do 
transportador. Componente Platô. Cenário 1.600 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 



Resultados do Modelo de Simulação – 161 

 

 

Tabela 36: Resultados (Experimento Platô – tempo de movimentação igual a 1600 segundos). 

Experiment Throughput 
Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 
Left interval 

bound 

Right 
interval 
bound 

Observations 

Exp 01 8755,4 649 8000 9683 7.947 9.564 

8691 
8691 
8691 
8691 
8691 

Exp 02 17407,6 1.171 16032 19007 15.949 18.867 

16032 
16654 
19007 
18074 
17271 

Exp 03 24408,4 976 23276 25480 23.192 25.624 

23276 
24194 
25350 
25480 
23742 

Exp 04 27115,6 359 26651 27472 26.668 27.563 

27184 
26651 
27425 
27472 
26846 

Exp 05 27806,8 49 27733 27866 27.745 27.868 

27828 
27815 
27866 
27733 
27792 

Exp 06 27865,2 0,447 27865 27866 27.865 27.866 

27865 
27865 
27866 
27865 
27865 

Exp 07 27865,2 0,447 27865 27866 27.865 27.866 

27865 
27865 
27866 
27865 
27865 

Exp 08 27865,2 0,447 27865 27866 27.865 27.866 

27865 
27865 
27866 
27865 
27865 

Exp 09 27865,2 0,447 27865 27866 27.865 27.866 

27865 
27865 
27866 
27865 
27865 

Exp 10 27865,2 0,447 27865 27866 27.865 27.866 

27865 
27865 
27866 
27865 
27865 

Fonte: próprio autor.



Resultados do Modelo de Simulação – 162 

 

 

 

Figura 46: Comportamento do nível de estoque do Buffer. Componente Platô. Cenário 1.600 segundos 
de ciclo de abastecimento. 
Fonte: Próprio autor 
 

 

 

Figura 47: Produção total do componente Platô. Cenário 1.600 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: Próprio autor 



Resultados do Modelo de Simulação – 163 

 

 

Tabela 37: Resultados (Experimento Platô – tempo de movimentação igual a 3600 segundos). 

Experimento 
Capacidade do 
Transportador 

Capacidade do 
espaço Buffer 

Capacidade do 
Buffer 

Throughput 

Exp 01 50 50 50 4152,2 

Exp 02 100 100 100 8303,2 

Exp 03 150 150 150 12272,6 

Exp 04 200 200 200 16259,0 

Exp 05 250 250 250 20087,2 

Exp 06 300 300 300 23341,6 

Exp 07 350 350 350 25182,6 

Exp 08 400 400 400 26847,0 

Exp 09 450 450 450 27613,2 

Exp 10 500 500 500 27703,8 

Best evaluation: 257 unidades 

The experimente run is finished. Running time: 
26:11.1200 

horas:minutos:segundos 

Fonte: próprio autor. 

 

 

Figura 48: Comportamento do nível de estoque do Buffer versus volume de produção e capacidade do 
transportador. Componente Platô. Cenário 3.600 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 

 



Resultados do Modelo de Simulação – 164 

 

 

Tabela 38: Resultados (Experimento Platô – tempo de movimentação igual a 3600 segundos). 

Experiment Throughput 
Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 
Left interval 

bound 
Right interval 

bound 
Observations 

Exp 01 4152,20 335,86 3750,00 4600,00 3733,59 4570,81 

3750 
4211 
4300 
4600 
3900 

Exp 02 8303,20 671,45 7500,00 9200,00 7466,30 9140,10 

7500 
8416 
8600 
9200 
7800 

Exp 03 12272,60 1050,60 11293,00 13800,00 10963,13 13582,07 

11293 
11755 
12911 
13800 
11604 

Exp 04 16259,00 1451,09 14637,00 18200,00 14450,36 18067,64 

14637 
15717 
17294 
18200 
15447 

Exp 05 20087,20 1721,07 18287,00 21968,00 17942,06 22232,34 

18287 
19686 
21806 
21968 
18689 

Exp 06 23341,60 1239,05 21894,00 24963,00 21797,24 24885,96 

21894 
23551 
23956 
24963 
22344 

Exp 07 25182,60 1027,83 23981,00 26395,00 23901,51 26463,69 

23981 
24729 
26114 
26395 
24694 

Exp 08 26847,00 771,59 25585,00 27546,00 25885,29 27808,71 

26693 
27107 
27304 
27546 
25585 

Exp 09 27613,20 256,40 27288,00 27866,00 27293,62 27932,78 

27288 
27604 
27866 
27866 
27442 

Exp 10 27703,80 201,29 27392,00 27866,00 27452,92 27954,68 

27777 
27865 
27866 
27619 
27392 

Fonte: próprio autor.



Resultados do Modelo de Simulação – 165 

 

 

 

Figura 49: Comportamento do nível de estoque do Buffer. Componente Platô. Cenário 3.600 segundos 
de ciclo de abastecimento. 
Fonte: Próprio autor 
 

 

Figura 50: Produção total do componente Platô. Cenário 3.600 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: Próprio autor 



Resultados do Modelo de Simulação – 166 

 

 

Tabela 39: Resultados (Experimento Platô – tempo de movimentação igual a 7200 segundos). 

Experimento 
Capacidade do 
Transportador 

Capacidade do 
espaço Buffer 

Capacidade do 
Buffer 

Throughput 

Exp 01 50 50 50 2361,6 

Exp 02 100 100 100 4715,8 

Exp 03 150 150 150 7065,8 

Exp 04 200 200 200 9413,8 

Exp 05 250 250 250 11772,4 

Exp 06 300 300 300 14141,8 

Exp 07 350 350 350 16325,6 

Exp 08 400 400 400 18200,0 

Exp 09 450 450 450 20437,0 

Exp 10 500 500 500 22471,4 

Best evaluation: 
271 unidades 
258 unidades 

The experimente run is finished. Running time: 
17:08.2760 

horas:minutos:segundos 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

Figura 51: Comportamento do nível de estoque do Buffer versus volume de produção e capacidade do 
transportador. Componente Platô. Cenário 7.200 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: Próprio autor 

 

 

 



Resultados do Modelo de Simulação – 167 

 

 

Tabela 40: Resultados (Experimento Platô – tempo de movimentação igual a 7200 segundos). 

Experiment Throughput 
Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 
Left interval 

bound 
Right interval 

bound 
Observations 

Exp 01 2361,60 172,84 2208,00 2650,00 2146,18 2577,02 

2208 
2250 
2350 
2650 
2350 

Exp 02 4715,80 348,16 4408,00 5300,00 4281,86 5149,74 

4408 
4500 
4700 
5300 
4671 

Exp 03 7065,80 524,49 6608,00 7950,00 6412,08 7719,52 

6608 
6750 
7050 
7950 
6971 

Exp 04 9413,80 701,12 8808,00 10600,00 8539,93 10287,67 

8808 
9000 
9390 
10600 
9271 

Exp 05 11772,40 877,67 11008,00 13250,00 10678,48 12866,32 

11008 
11250 
11783 
13250 
11571 

Exp 06 14141,80 1044,58 13255,00 15900,00 12839,83 15443,77 

13255 
13500 
14183 
15900 
13871 

Exp 07 16325,60 1244,59 15505,00 18509,00 14774,34 17876,86 

15505 
15750 
15693 
18509 
16171 

Exp 08 18200,00 1565,49 16486,00 20766,00 16248,78 20151,22 

17755 
18000 
17993 
20766 
16486 

Exp 09 20437,00 1723,81 18436,00 23201,00 18288,45 22585,55 

20005 
20250 
20293 
23201 
18436 

Exp 10 22471,40 1764,23 19996,00 24971,00 20272,47 24670,33 

22255 
22500 
22635 
24971 
19996 

Fonte: próprio autor.



Resultados do Modelo de Simulação – 168 

 

 

 

Figura 52: Comportamento do nível de estoque do Buffer. Componente Platô. Cenário 7.200 segundos 
de ciclo de abastecimento. 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

Figura 53: Produção total do componente Platô. Cenário 7.200 segundos de ciclo de abastecimento. 

Fonte: Próprio autor 

 



Resultados do Modelo de Simulação – 169 

 

 

Tabela 41: Resultados (Experimento Platô – tempo de movimentação igual a 14400 segundos). 

Experimento 
Capacidade do 
Transportador 

Capacidade do 
espaço Buffer 

Capacidade do 
Buffer 

Throughput 

Exp 01 50 50 50 1360 

Exp 02 100 100 100 2720 

Exp 03 150 150 150 4080 

Exp 04 200 200 200 5440 

Exp 05 250 250 250 6800 

Exp 06 300 300 300 8153.6 

Exp 07 350 350 350 9503.6 

Exp 08 400 400 400 10853.6 

Exp 09 450 450 450 12202.4 

Exp 10 500 500 500 13543 

Best evaluation: 
249 unidades 
245 unidades 

The experimente run is finished. Running time: 
10:08.7340 

horas:minutos:segundos 

Fonte: próprio autor. 

 

 

 

Figura 54: Comportamento do nível de estoque do Buffer versus volume de produção e capacidade do 
transportador. Componente Platô. Cenário 14.400 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: Próprio autor 

 

 

 



Resultados do Modelo de Simulação – 170 

 

 

Tabela 42: Resultados (Experimento Platô – tempo de movimentação igual a 14400 segundos). 

Experiment Throughput 
Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 
Left interval 

bound 
Right interval 

bound 
Observations 

Exp 01 1360 129 1150 1500 1.199 1.521 

1400 
1350 
1400 
1500 
1150 

Exp 02 2720 259 2300 3000 2.397 3.043 

2800 
2700 
2800 
3000 
2300 

Exp 03 4080 388 3450 4500 3.596 4.564 

4200 
4050 
4200 
4500 
3450 

Exp 04 5440 518 4600 6000 4.795 6.085 

5600 
5400 
5600 
6000 
4600 

Exp 05 6800 647 5750 7500 5.993 7.607 

7000 
6750 
7000 
7500 
5750 

Exp 06 8153,6 774 6900 9000 7.189 9.119 

8368 
8100 
8400 
9000 
6900 

Exp 07 9503,6 900 8050 10500 8.381 10.626 

9718 
9450 
9800 
10500 
8050 

Exp 08 10853,6 1.027 9200 12000 9.574 12.133 

11068 
10800 
11200 
12000 
9200 

Exp 09 12202,4 1.153 10350 13500 10.765 13.640 

12418 
12150 
12594 
13500 
10350 

Exp 10 13543 1.275 11503 15000 11.954 15.132 

13768 
13500 
13944 
15000 
11503 

Fonte: próprio autor.



Resultados do Modelo de Simulação – 171 

 

 

 

Figura 55: Comportamento do nível de estoque do Buffer. Componente Platô. Cenário 14.400 segundos 
de ciclo de abastecimento. 
Fonte: Próprio autor 
 

 

 

Figura 56: Produção total do componente Platô. Cenário 14.400 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: Próprio autor 



Resultados do Modelo de Simulação – 172 

 

 

Tabela 43: Resultados (Experimento Platô – tempo de movimentação igual a 28800 segundos). 

Experimento 
Capacidade do 
Transportador 

Capacidade do 
espaço Buffer 

Capacidade do 
Buffer 

Throughput 

Exp 01 50 50 50 709,4 

Exp 02 100 100 100 1419,4 

Exp 03 150 150 150 2129,4 

Exp 04 200 200 200 2839,4 

Exp 05 250 250 250 3549,4 

Exp 06 300 300 300 4259,4 

Exp 07 350 350 350 4969,4 

Exp 08 400 400 400 5681,4 

Exp 09 450 450 450 6401,4 

Exp 10 500 500 500 7121,4 

Best evaluation: 
251 unidades 
230 unidades 

The experimente run is finished. Running time: 
5:25.1270 

horas:minutos:segundos 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

Figura 57: Comportamento do nível de estoque do Buffer versus volume de produção e capacidade do 
transportador. Componente Platô. Cenário 28.800 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: Próprio autor 
 

 

 

 



Resultados do Modelo de Simulação – 173 

 

 

Tabela 44: Resultados (Experimento Platô – tempo de movimentação igual a 28800 segundos). 

Experiment Throughput 
Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 
Left interval 

bound 
Right interval 

bound 
Observations 

Exp 01 709,4 119 600 900 561 858 

600 
900 
650 
650 
747 

Exp 02 1419,4 238 1200 1800 1.122 1.717 

1200 
1800 
1300 
1300 
1497 

Exp 03 2129,4 358 1800 2700 1.683 2.575 

1800 
2700 
1950 
1950 
2247 

Exp 04 2839,4 477 2400 3600 2.245 3.434 

2400 
3600 
2600 
2600 
2997 

Exp 05 3549,4 597 3000 4500 2.806 4.293 

3000 
4500 
3250 
3250 
3747 

Exp 06 4259,4 716 3600 5400 3.367 5.152 

3600 
5400 
3900 
3900 
4497 

Exp 07 4969,4 835 4200 6300 3.928 6.011 

4200 
6300 
4550 
4550 
5247 

Exp 08 5681,4 953 4800 7200 4.493 6.870 

4800 
7200 
5210 
5200 
5997 

Exp 09 6401,4 1.067 5400 8100 5.072 7.731 

5400 
8100 
5910 
5850 
6747 

Exp 10 7121,4 1.181 6000 9000 5.650 8.593 

6000 
9000 
6610 
6500 
7497 

Fonte: Próprio autor 



Resultados do Modelo de Simulação – 174 

 

 

 

Figura 58: Comportamento do nível de estoque do Buffer. Componente Platô. Cenário 28.800 segundos 
de ciclo de abastecimento. 
Fonte: Próprio autor 
 

 

Figura 59: Produção total do componente Platô. Cenário 28.800 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: Próprio autor 



Resultados do Modelo de Simulação – 175 

 

 

Tabela 45: Resultados (Experimento Platô – tempo de movimentação igual a 14400 segundos) – 
Otimizado. 

Experimento 
Capacidade do 
Transportador 

Capacidade do 
espaço Buffer 

Capacidade do 
Buffer 

Throughput 

Exp 01 120 120 90 3999,8 

Exp 02 240 240 180 7977,6 

Exp 03 360 360 270 11929,2 

Exp 04 480 480 360 15808,0 

Exp 05 600 600 450 19529,4 

Exp 06 720 720 540 22494,4 

Exp 07 840 840 630 24527,2 

Exp 08 960 960 720 26051,6 

Exp 09 1080 1080 810 27047,0 

Exp 10 1200 1200 900 27459,0 

Best evaluation: 
827 unidades 
821 unidades 

The experimente run is finished. Running time: 
37:13.7140 

horas:minutos:segundos 

Fonte: próprio autor. 

 

 

 

Figura 60: Comportamento do nível de estoque do Buffer versus volume de produção e capacidade do 
transportador. Componente Platô. Cenário otimizado 14.400 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor. 

 

 

 



Resultados do Modelo de Simulação – 176 

 

 

Tabela 46: Resultados (Experimento Platô – tempo de movimentação igual a 14400 segundos) – 
Otimizado. 

Experiment Throughput 
Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 
Left interval 

bound 
Right interval 

bound 
Observations 

Exp 01 3999,80 124 3799 4080 3.846 4.154 

3960 
4080 
4080 
4080 
3799 

Exp 02 7977,60 293 7488 8160 7.613 8.342 

7920 
8160 
8160 
8160 
7488 

Exp 03 11929,20 454 11160 12240 11.363 12.496 

11880 
12240 
12126 
12240 
11160 

Exp 04 15808,00 526 14915 16320 15.152 16.464 

15935 
16320 
15935 
15935 
14915 

Exp 05 19529,40 903 18047 20400 18.404 20.655 

20015 
20400 
19415 
19770 
18047 

Exp 06 22494,40 1.158 20495 23375 21.051 23.938 

22737 
23208 
23375 
22657 
20495 

Exp 07 24527,20 1.568 21878 25655 22.573 26.482 

24344 
25550 
25655 
25209 
21878 

Exp 08 26051,60 1.260 24026 27464 24.481 27.622 

26541 
26152 
26075 
27464 
24026 

Exp 09 27047,00 899 25535 27763 25.927 28.167 

27695 
27105 
27137 
27763 
25535 

Exp 10 27459,00 965 26282 28461 26.256 28.662 

28456 
27105 
28461 
26282 
26991 

Fonte: próprio autor.



Resultados do Modelo de Simulação – 177 

 

 

 

Figura 61: Comportamento do nível de estoque do Buffer. Componente Platô. Cenário otimizado 
14.000 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor. 

 

 

Figura 62: Produção total do componente Platô. Cenário otimizado 14.400 segundos de ciclo de 
abastecimento. 
Fonte: próprio autor. 

 

 

 O fluxo do Disco, de acordo com os experimentos compreende as Figuras e Tabelas de 

acordo com a indicação da Tabela 47. 



Resultados do Modelo de Simulação – 178 

 

 

Tabela 47: Dados experimentos disco. 

Experimento Fluxo de Produção 
Experimento 

Relatório 
Tabelas Figuras 

1600 segundos 63/64 48/49 65/66 67 

3600 segundos 63/64 50/51 68/69 70 

7200 segundos 63/64 52/53 71/72 73 

14400 segundos 63/64 54/55 74/75 76 

28800 segundos 63/64 56/57 77/78 79 

14400 segundos otimizado 63/64 58/59 80/81 82 

Fonte: próprio autor. 

 

 

Figura 63: Fluxo de Produção. Componente Disco. 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 48: Resultados (Experimento Disco – tempo de movimentação igual a 1600 segundos). 

Experimento 
Capacidade do 
Transportador 

Capacidade do 
espaço Buffer 

Capacidade do 
Buffer 

Throughput 

Exp 01 50 50 50 8755,6 

Exp 02 100 100 100 17408,2 

Exp 03 150 150 150 24472,6 

Exp 04 200 200 200 27573,8 

Exp 05 250 250 250 28281,6 

Exp 06 300 300 300 28360,2 

Exp 07 350 350 350 28366,0 

Exp 08 400 400 400 28366,0 

Exp 09 450 450 450 28366,0 

Exp 10 500 500 500 28366,0 

Best evaluation: 
258 unidades 
250 unidades 

The experimente run is finished. Running time: 
34:35.7150 

horas:minutos:segundos 

Fonte: próprio autor. 



Resultados do Modelo de Simulação – 179 

 

 

 

Figura 64: Fluxo de Produção – Componente Disco em execução. 
Fonte: próprio autor. 
 

 

Figura 65: Comportamento do nível de estoque do Buffer versus volume de produção e capacidade do 
transportador. Componente Disco. Cenário 1.600 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor. 
  



Resultados do Modelo de Simulação – 180 

 

 

Tabela 49: Resultados (Experimento Disco – tempo de movimentação igual a 1600 segundos). 

Experiment Throughput 
Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 
Left interval 

bound 
Right interval 

bound 
Observations 

Exp 01 8755,60 648,43 8000,00 9682,00 7947,40 9563,80 

8000 
8353 
9682 
9050 
8693 

Exp 02 17408,20 1172,43 16031,00 19013,00 15946,88 18869,52 

16031 
16653 
19013 
18070 
17274 

Exp 03 24472,60 923,11 23294,00 25472,00 23322,03 25623,17 

23294 
24183 
25350 
25472 
24064 

Exp 04 27573,80 477,36 27071,00 28177,00 26978,82 28168,78 

27392 
27255 
27974 
28177 
27071 

Exp 05 28281,60 64,42 28193,00 28366,00 28201,30 28361,90 

28308 
28289 
28366 
28193 
28252 

Exp 06 28360,20 12,97 28337,00 28366,00 28344,04 28376,36 

28366 
28337 
28366 
28366 
28366 

Exp 07 28366,00      

28366 
28366 
28366 
28366 
28366 

Exp 08 28366,00      

28366 
28366 
28366 
28366 
28366 

Exp 09 28366,00      

28366 
28366 
28366 
28366 
28366 

Exp 10 28366,00      

28366 
28366 
28366 
28366 
28366 

Fonte: próprio autor.



Resultados do Modelo de Simulação – 181 

 

 

 
 

Figura 66: Comportamento do nível de estoque do Buffer. Componente Disco. Cenário 1.600 segundos 
de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor 

 

 

 

Figura 67: Produção total do componente Disco. Cenário 1.600 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: Próprio autor



Resultados do Modelo de Simulação – 182 

 

 

Tabela 50: Resultados (Experimento Disco – tempo de movimentação igual a 3600 segundos). 

Experimento 
Capacidade do 
Transportador 

Capacidade do 
espaço Buffer 

Capacidade do 
Buffer 

Throughput 

Exp 01 50 50 50 4152,2 

Exp 02 100 100 100 8302,8 

Exp 03 150 150 150 12271,8 

Exp 04 200 200 200 16257,4 

Exp 05 250 250 250 20087,0 

Exp 06 300 300 300 23364,0 

Exp 07 350 350 350 25329,2 

Exp 08 400 400 400 27229,8 

Exp 09 450 450 450 27918,2 

Exp 10 500 500 500 28157,4 

Best evaluation: 258 unidades 

The experimente run is finished. Running time: 
26:23.7500 

horas:minutos:segundos 

Fonte: próprio autor. 

 

 

 

 

Figura 68: Comportamento do nível de estoque do Buffer versus volume de produção e capacidade do 
transportador. Componente Disco. Cenário 3.600 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor. 

 

 

 



Resultados do Modelo de Simulação – 183 

 

 

Tabela 51: Resultados (Experimento Disco – tempo de movimentação igual a 3600 segundos). 

Experiment Throughput 
Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 
Left interval 

bound 
Right interval 

bound 
Observations 

Exp 01 4152,20 335,86 3750,00 4600,00 3733,59 4570,81 

3750 
4211 
4300 
4600 
3900 

Exp 02 8302,80 671,37 7500,00 9200,00 7466,00 9139,60 

7500 
8414 
8600 
9200 
7800 

Exp 03 12271,80 1050,38 11291,00 13800,00 10962,60 13581,00 

11291 
11753 
12908 
13800 
11607 

Exp 04 16257,40 1450,25 14638,00 18200,00 14449,81 18064,99 

14638 
15712 
17289 
18200 
15448 

Exp 05 20087,00 1721,99 18288,00 21986,00 17940,71 22233,29 

18288 
19685 
21789 
21986 
18687 

Exp 06 23364,00 1218,94 21899,00 24964,00 21844,71 24883,29 

21899 
23581 
23939 
24964 
22437 

Exp 07 25329,20 1054,69 23984,00 26625,00 24014,64 26643,76 

23984 
24821 
26131 
26625 
25085 

Exp 08 27229,80 618,37 26483,00 28032,00 26459,07 28000,53 

26766 
27312 
27556 
28032 
26483 

Exp 09 27918,20 341,52 27625,00 28326,00 27492,53 28343,87 

27653 
27736 
28326 
28251 
27625 

Exp 10 28157,40 157,63 27986,00 28366,00 27960,93 28353,87 

28017 
28236 
28366 
27986 
28182 

Fonte: próprio autor.



Resultados do Modelo de Simulação – 184 

 

 

 

 

Figura 69: Comportamento do nível de estoque do Buffer. Componente Disco. Cenário 3.600 segundos 
de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor. 
 

 

 

Figura 70: Produção total do componente Disco. Cenário 3.600 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor. 
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Tabela 52: Resultados (Experimento Disco – tempo de movimentação igual a 7200 segundos). 

Experimento 
Capacidade do 
Transportador 

Capacidade do 
espaço Buffer 

Capacidade do 
Buffer 

Throughput 

Exp 01 50 50 50 2361,6 

Exp 02 100 100 100 4716,2 

Exp 03 150 150 150 7066,2 

Exp 04 200 200 200 9414,8 

Exp 05 250 250 250 11771,8 

Exp 06 300 300 300 14140,2 

Exp 07 350 350 350 16324,6 

Exp 08 400 400 400 18223,4 

Exp 09 450 450 450 20446,6 

Exp 10 500 500 500 22501,2 

Best evaluation: 
271 unidades 
258 unidades 

The experimente run is finished. Running time: 
17:06.5940 

horas:minutos:segundos 

Fonte: próprio autor. 

 

 

 

 

Figura 71: Comportamento do nível de estoque do Buffer versus volume de produção e capacidade do 
transportador. Componente Disco. Cenário 7.200 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor. 
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Tabela 53: Resultados (Experimento Disco – tempo de movimentação igual a 7200 segundos). 

Experiment Throughput 
Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 
Left interval 

bound 
Right interval 

bound 
Observations 

Exp 01 2361,60 172,84 2208,00 2650,00 2146,18 2577,02 

2208 
2250 
2350 
2650 
2350 

Exp 02 4716,20 348,10 4408,00 5300,00 4282,33 5150,07 

4408 
4500 
4700 
5300 
4673 

Exp 03 7066,20 524,40 6608,00 7950,00 6412,59 7719,81 

6608 
6750 
7050 
7950 
6973 

Exp 04 9414,80 700,99 8808,00 10600,00 8541,09 10288,51 

8808 
9000 
9393 
10600 
9273 

Exp 05 11771,80 877,54 11008,00 13250,00 10678,04 12865,56 

11008 
11250 
11778 
13250 
11573 

Exp 06 14140,20 1045,47 13250,00 15900,00 12837,13 15443,27 

13250 
13500 
14178 
15900 
13873 

Exp 07 16324,60 1249,00 15500,00 18515,00 14767,84 17881,36 

15500 
15750 
15685 
18515 
16173 

Exp 08 18223,40 1608,69 16502,00 20880,00 16218,33 20228,47 

17750 
18000 
17985 
20880 
16502 

Exp 09 20446,60 1737,76 18452,00 23246,00 18280,65 22612,55 

20000 
20250 
20285 
23246 
18452 

Exp 10 22501,20 1748,83 20104,00 25033,00 20321,47 24680,93 

22250 
22500 
22619 
25033 
20104 

Fonte: próprio autor.
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Figura 72: Comportamento do nível de estoque do Buffer. Componente Disco. Cenário 7.200 segundos 
de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor 
 

 

 

 

Figura 73: Produção total do componente Disco. Cenário 7.200 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor 
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Tabela 54: Resultados (Experimento Disco – tempo de movimentação igual a 14400 segundos). 

Experimento 
Capacidade do 
Transportador 

Capacidade do 
espaço Buffer 

Capacidade do 
Buffer 

Throughput 

Exp 01 50 50 50 1360,0 

Exp 02 100 100 100 2720,0 

Exp 03 150 150 150 4080,0 

Exp 04 200 200 200 5440,0 

Exp 05 250 250 250 6800,0 

Exp 06 300 300 300 8154,4 

Exp 07 350 350 350 9504,4 

Exp 08 400 400 400 10854,4 

Exp 09 450 450 450 12204,4 

Exp 10 500 500 500 13544,8 

Best evaluation: 
249 unidades 
245 unidades 

The experimente run is finished. Running time: 
10:02.4610 

horas:minutos:segundos 

Fonte: próprio autor. 

 

 

 

Figura 74: Comportamento do nível de estoque do Buffer versus volume de produção e capacidade do 
transportador. Componente Disco. Cenário 14.400 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor. 
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Tabela 55: Resultados (Experimento Disco – tempo de movimentação igual a 14400 segundos). 

Experiment Throughput 
Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 
Left interval 

bound 
Right interval 

bound 
Observations 

Exp 01 1360,00 129 1150 1500 1.199 1.521 

1400 
1350 
1400 
1500 
1150 

Exp 02 2720,00 259 2300 3000 2.397 3.043 

2800 
2700 
2800 
3000 
2300 

Exp 03 4080,00 388 3450 4500 3.596 4.564 

4200 
4050 
4200 
4500 
3450 

Exp 04 5440,00 518 4600 6000 4.795 6.085 

5600 
5400 
5600 
6000 
4600 

Exp 05 6800,00 647 5750 7500 5.993 7.607 

7000 
6750 
7000 
7500 
5750 

Exp 06 8154,40 774 6900 9000 7.189 9.120 

8372 
8100 
8400 
9000 
6900 

Exp 07 9504,40 901 8050 10500 8.382 10.627 

9722 
9450 
9800 
10500 
8050 

Exp 08 10854,40 1.027 9200 12000 9.574 12.134 

11072 
10800 
11200 
12000 
9200 

Exp 09 12204,40 1.154 10350 13500 10.766 13.642 

12422 
12150 
12600 
13500 
10350 

Exp 10 13544,80 1.277 11500 15000 11.954 15.136 

13772 
13500 
13952 
15000 
11500 

Fonte: próprio autor.
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Figura 75: Comportamento do nível de estoque do Buffer. Componente Disco. Cenário 14.400 segundos 
de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor. 

 

 

 

 

Figura 76: Produção total do componente Disco. Cenário 14.400 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor. 
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Tabela 56:  Resultados (Experimento Disco – tempo de movimentação igual a 28800 segundos). 

Experimento 
Capacidade do 
Transportador 

Capacidade do 
espaço Buffer 

Capacidade do 
Buffer 

Throughput 

Exp 01 50 50 50 709,4 

Exp 02 100 100 100 1419,4 

Exp 03 150 150 150 2129,4 

Exp 04 200 200 200 2839,4 

Exp 05 250 250 250 3549,4 

Exp 06 300 300 300 4259,4 

Exp 07 350 350 350 4969,4 

Exp 08 400 400 400 5680,0 

Exp 09 450 450 450 6400,0 

Exp 10 500 500 500 7120,0 

Best evaluation: 
251 unidades 
230 unidades 

The experimente run is finished. Running time: 
05:24.3330 

horas:minutos:segundos 

Fonte: próprio autor. 

 

 

 

 

Figura 77: Comportamento do nível de estoque do Buffer versus volume de produção e capacidade do 
transportador. Componente Disco. Cenário 28.800 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor. 
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Tabela 57: Resultados (Experimento Disco – tempo de movimentação igual a 28800 segundos). 

Experiment Throughput 
Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 
Left interval 

bound 
Right interval 

bound 
Observations 

Exp 01 709,40 119 600 900 561 858 

600 
900 
650 
650 
747 

Exp 02 1419,40 2.385 1200 1800 1.122 1.717 

1200 
1800 
1300 
1300 
1497 

Exp 03 2129,40 3.579 1800 2700 1.683 2.575 

1800 
2700 
1950 
1950 
2247 

Exp 04 2839,40 4.772 2400 3600 2.245 3.434 

2400 
3600 
2600 
2600 
2997 

Exp 05 3549,40 5.966 3000 4500 2.806 4.293 

3000 
4500 
3250 
3250 
3747 

Exp 06 4259,40 7.160 3600 5400 3.367 5.152 

3600 
5400 
3900 
3900 
4497 

Exp 07 4969,40 8.354 4200 6300 3.928 6.011 

4200 
6300 
4550 
4550 
5247 

Exp 08 5680,00 9.544 4800 7200 4.490 6.870 

4800 
7200 
5203 
5200 
5997 

Exp 09 6400,00 1.068 5400 8100 5.069 7.731 

5400 
8100 
5903 
5850 
6747 

Exp 10 7120,00 1.181 6000 9000 5.648 8.592 

6000 
9000 
6603 
6500 
7497 

Fonte: próprio autor.
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Figura 78: Comportamento do nível de estoque do Buffer. Componente Disco. Cenário 28.800 segundos 
de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor 
 

 

 

 

Figura 79: Produção total do componente Disco. Cenário 28.800 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor 
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Tabela 58: Resultados (Experimento Disco – tempo de movimentação igual a 14400 segundos) – 
Otimizado. 

Experimento 
Capacidade do 
Transportador 

Capacidade do 
espaço Buffer 

Capacidade do 
Buffer 

Throughput 

Exp 01 120 120 90 4000,0 

Exp 02 240 240 180 7978,0 

Exp 03 360 360 270 11930,4 

Exp 04 480 480 360 15804,2 

Exp 05 600 600 450 19582,8 

Exp 06 720 720 540 22503,8 

Exp 07 840 840 630 24687,0 

Exp 08 960 960 720 26289,2 

Exp 09 1080 1080 810 27291,4 

Exp 10 1200 1200 900 27746,8 

Best evaluation: 
827 unidades 
821 unidades 

The experimente run is finished. Running time: 
37:43.1040 

horas:minutos:segundos 

Fonte: próprio autor 

 

 

 

Figura 80: Comportamento do nível de estoque do Buffer versus volume de produção e capacidade do 
transportador. Componente Disco. Cenário otimizado 14.400 segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor 
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Tabela 59:Resultados (Experimento Disco – tempo de movimentação igual a 14400 segundos) – 
Otimizado. 

Experiment Throughput 
Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 
Left interval 

bound 
Right interval 

bound 
Observations 

Exp 01 4000,00 123 3800 4080 3.846 4.154 

3960 
4080 
4080 
4080 
3800 

Exp 02 7978,00 292 7490 8160 7.614 8.342 

7920 
8160 
8160 
8160 
7490 

Exp 03 11930,40 455 11160 12240 11.363 12.498 

11880 
12240 
12132 
12240 
11160 

Exp 04 15804,20 524 14917 16320 15.151 16.458 

15928 
16320 
15928 
15928 
14917 

Exp 05 19582,80 895 18064 20400 18.467 20.698 

20008 
20400 
19648 
19794 
18064 

Exp 06 22503,80 1.165 20488 23368 21.052 23.956 

22744 
23227 
23368 
22692 
20488 

Exp 07 24687,00 1.649 21882 25801 22.631 26.743 

24543 
25801 
25786 
25423 
21882 

Exp 08 26289,20 1.174 24355 27509 24.826 27.752 

26793 
26346 
26443 
27509 
24355 

Exp 09 27291,40 1.024 25528 28188 26.015 28.568 

27701 
27586 
27454 
28188 
25528 

Exp 10 27746,80 1.004 26431 28798 26.496 28.998 

28798 
27482 
28713 
26431 
27310 

Fonte: próprio autor 
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Figura 81: Comportamento do nível de estoque do Buffer. Componente Disco. Cenário otimizado 14.000 
segundos de ciclo de abastecimento. 
Fonte: próprio autor 

 

 

 

 
Figura 82: Produção total do componente Disco. Cenário otimizado 14.000 segundos de ciclo de 
abastecimento. 
Fonte: próprio autor 
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4.2. CENÁRIOS SELECIONADOS 
 

A Tabela 60 mostra o resumo dos principais cenários dos experimentos realizados: Platô 
com 1600 segundos e 14400 segundos e Disco com 1600 segundos e 14400 segundos com o 
respectivo volume de produção. 

Tabela 60: Principais cenários. 

        

 (1) Platô 1600 seg Exp 10 500 500 500 27865,2 

 
  

Best evaluation: 
275 unidades 

 
  258 unidades 

 
       

 (2) Platô 14400 seg Exp 10 1200 1200 900 27459 

 
  

Best evaluation: 
827 unidades 

 
  821 unidades 

 
       

 (1) Disco 1600 seg Exp 10 500 500 500 28366 

 
  

Best evaluation: 
258 unidades 

 
  250 unidades 

 
       

 (2) Disco 14400 seg Exp 10 1200 1200 900 27746,8 

 
  

Best evaluation: 
827 unidades 

 
  821 unidades 

        
Fonte: próprio autor. 

 

 A execução de ambos: o cenário (1) e o cenário (2) (o tempo de ciclo de 14400 segundos 
foi alterado para 13500 segundos, ou seja, intervalos de ressuprimentos a cada quatro horas) 
gerou os resultados da Tabela 61, demonstrando o uso do estoque e do transportador com base 
nos parâmetros definidos para cada um dos cenários durante a simulação do modelo. 

 Em termos do resultado do volume da produção para ambos os cenários é pertinente 
observar que é simular, o que altera, contudo, devido ao tempo de ciclo: 1º cenário 1600 
segundos e o 2º cenário 13500 segundos, são os parâmetros do nível de estoque do Buffer e a 
capacidade do transportador de acordo com a tabela 60. Neste caso quanto maior o tempo de 
ciclo do abastecimento e a capacidade do transportador, maior deve ser o nível do estoque. 

 A Figura 83 mostra o layout completo, com ambas as células de manufatura estruturado 
no modelo de simulação.
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Figura 83: Layout completo com as duas células de manufatura. 
Fonte: próprio autor.  
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Tabela 61: Resultado da simulação (1º cenário) 

 

Fonte: próprio autor 

 

 Para o 1º cenário há uma maior utilização e ocupação do nível do estoque, de acordo 
com a Figura 84 a fim de manter o fluxo de abastecimento dentro do nível que a capacidade de 
produção das células de manufatura requer. 
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Tabela 62: Resultado da simulação (2º cenário). 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 A Figura 85 mostra o comportamento do nível do estoque devido ao uso do 
transportador para o 2º cenário. Para ambas as Figuras, 84 e 85, cabe destacar que há o 
apontamento do nível de utilização do transportador e do nível de estoque para todos os 
produtos do mix na Linha de Montagem “C”. 
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Para as demais linhas de montagem o comportamento não se altera devido ao 
balanceamento e a distribuição uniforme do atendimento à demanda, 25% da demanda a ser 
atendida para cada uma das linhas de montagem, ou seja, quatro linhas.  

 A legenda das Figuras 84 e 85 trata respectivamente dos apontamentos do Platô (Figura 
85) e do disco (Figura 87) para os dois cenários: 1º cenário (cor do transportador: cor azul 
(gráfico em barra) e nível do estoque cor laranja claro (gráfico em linha)) enquanto que para o 
2º cenário (cor do transportador: laranja escuro (gráfico em barra) e nível do estoque cor verde 
(gráfico em linha)). 

 Considerando o resultado apresentado na Figura 84, é visível que no caso do Platô, 
devido ao tempo de processamento ser maior, o uso do transportador para ambos os cenários é 
praticamente o mesmo, assim como o nível de utilização do estoque. Neste caso, manter uma 
maior frequência da operação do abastecimento com ciclos de duração em torno dos 1600 
segundos aumenta significativamente a dinâmica da operação de ressuprimento e mantem os 
níveis de estoque, tanto do local de espera para a transferência para o Buffer quanto a própria 
capacidade do transportador dentro do volume de 500 unidades com um nível de utilização alto, 
o que é coerente com o objetivo de dimensionar o volume do Buffer dentro do mínimo 
necessário para a operação das células em regime de fluxo “contínuo”. 

Em contrapartida, considerando o resultado apresentado na Figura 85, é visível que no 
caso do Disco, devido ao tempo de processamento ser menor, o uso do transportador é mais 
intenso no cenário 1 com o tempo de ciclo de abastecimento da ordem de 1600 segundos, assim 
como o nível de utilização do estoque acaba sendo menor, o que é coerente. Neste caso, manter 
uma maior frequência da operação do abastecimento com ciclos de duração em torno dos 1600 
segundos aumenta significativamente a dinâmica da operação de ressuprimento e mantem os 
níveis de estoque com relação a sua utilização em um nível inferior, tanto do local de espera 
para a transferência para o Buffer quanto a própria capacidade do transportador dentro do 
volume de 500 unidades com um nível de utilização alto. O que não ocorre para o 2º cenário na 
mesma proporção, ou seja, aumentando a capacidade dos elementos envolvidos no 
abastecimento o nível de utilização diminui. 

Podemos finalizar que o nível ideal de capacidade para ambos os elementos 
(Transportador, local de espera para transferência para o Buffer e do próprio Buffer) deve ser 
da ordem de 500 unidades tanto para o Platô quanto para o Disco considerando um tempo de 
ciclo de abastecimento da ordem de 1600 segundos, dentro do tempo apontado in loco no chão 
de fábrica. Dependendo apenas do número de abastecedores disponíveis no chão de fábrica. 
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Figura 84: Nível do estoque e uso do transportador para o componente Platô 
Fonte: próprio autor. 
 

 

Figura 85: Nível do estoque e uso do transportador para o componente Disco. 
Fonte: próprio autor 

 

A Tabela 63 apresenta um resumo dos parâmetros e dos resultados da simulação que 
atende as expectativas do volume de produção das células para o período de tempo de produção 
considerado, em torno de 12 dias de trabalho.   
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Tabela 63: Resumo dos resultados da simulação. 

Componente Tabela Capacidade do 
Transportador 

Capacidade 
do espaço 

Buffer 

Capacidade 
do Buffer 

Throughput 

Mínimo Máximo 

Disco 
48 / 49 500 500 500 28337,00 28366,00 

58 / 59 1200 1200 900 26431,00 28798,00 

Platô 
35 / 36 500 500 500 27865,00 27866,00 

45 / 46 1200 1200 900 26282,00 28461,00 

Fonte: próprio autor. 

 

 Considerando os parâmetros de simulação de acordo com a Tabela 60, os resultados 
detalhados nas Tabelas 61 e 62 e o resumo da Tabela 63 o melhor cenário, como exposto, é o 
cenário 1. 
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5. CONCLUSÕES 
 

Por meio do desenvolvimento deste trabalho foi possível identificar que a determinação 

dos níveis de estoque está atrelada a diversos fatores. É importante salientar que a redução do 

inventário sem a compreensão profunda dos aspectos operacionais e financeiros tem suas 

implicações: Não é incomum que empresas tenham metas de redução de inventário como forma 

de “maquiar” relatórios financeiros, sem considerar que este tipo de prática pode elevar custos 

operacionais, gerando possíveis interrupções operacionais, que podem ser agravadas por baixos 

níveis de inventário.  

A prática de redução de inventário pode resultar em consequências negativas para o 

desempenho financeiro de uma empresa (ISAKSSON; SEIFERT, 2013). Em resumo: Um 

melhor desempenho financeiro de uma empresa não é garantido por um baixo nível de 

inventário. 

Deve-se levar em consideração também que o gerenciamento do inventário, sob a ótica 

da ME, abrange lidar com diversos fatores - internos ou externos à organização, como o 

tamanho da empresa (o tamanho determina muitos dos problemas enfrentados, relacionados à 

estabilidade do mercado, confiabilidade de fornecedores, nível de treinamento de funcionários, 

recursos financeiros para investimentos, por exemplo), política da empresa, tecnologias 

empregadas, visibilidade da cadeia, entre outros (DEMETER; MATYUSZ, 2011). 

Também, o JIT requer uma demanda estável para a obtenção do apropriado 

balanceamento de recursos, possibilitando a obtenção de um fluxo contínuo. No caso de a 

demanda ser muito instável, será necessária a manutenção de estoques de produtos acabados 

em um nível adequado que permita o atendimento da demanda (CORRÊA E GIANESI, 1996). 

Deve-se lembrar que nem todo estoque é considerado desperdício sob a ótica da ME – 

apenas é desperdício o estoque além do necessário e; estoques frequentemente existem como 

um sintoma de um problema no processo. Portanto, resolvendo os problemas, o estoque reduz 

por consequência (SMALLEY, 2006).  

Em relação às observações realizadas na empresa, os fatores internos à organização que 

influenciam nos níveis de estoque consistem na duração do ciclo de abastecimento das células 

de manufatura, assim como de qualquer outro sistema de produção, além da variedade do mix 

dos produtos e dados específicos do processo de fabricação. 

A coleta de dados, realizada in loco permitiu uma rica visão de diversos fatores 
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relacionados com o dimensionamento de estoques, abrangendo os processos internos da 

empresa e além de fatores externos relevantes (que não foram abordados com mais detalhes 

neste trabalho) como a oscilação frequente da demanda, a confiabilidade dos fornecedores, 

entre outros.  

Algumas observações devem ser destacadas no processo de abastecimento que 

influenciam direta ou indiretamente na quantidade de inventário: 

i) Não padronização do projeto do produto, o que resulta em diversos componentes 

diferentes a serem trabalhados. Isso ocorre principalmente para atendimento das exigências 

dos clientes; 

ii) Falta de confiabilidade de fornecedores: Ocorre principalmente pela falta de 

visibilidade das restrições que os fornecedores possuem e da inconstância da demanda 

requeridas por parte dos clientes finais; 

iii) Falta de flexibilidade da fábrica: Apresenta células dedicadas para alguns de 

seus produtos; 

iv) Configuração do sistema de informações de gestão da produção, este gerando 

falta de controle interno do estoque de produtos (dificultando a visualização dos atuais níveis 

de estoque) e a falta de alguns componentes em períodos de produção gerando transtornos. 

 

Deve se levar em conta também que a falta de itens gera como consequência o não 

atendimento de pedidos aos clientes no prazo estipulado, fator que a empresa busca evitar. 

Sendo assim, o dimensionamento dos níveis de estoque se torna complexo devido à gama de 

parâmetros e variáveis inter-relacionados. 

A partir de tais informações, a empresa elabora seus diagnósticos de avaliação de 

desempenho da manufatura e, dependendo de como ela aborda eventuais problemas a partir dos 

conceitos da ME, os resultados podem se tornar positivos ou negativos. 

Neste contexto, o uso da simulação foi importante pois permitiu alcançar os seguintes 

resultados: balizar dois extremos do ciclo de abastecimento com 1600 segundos e 13500 

segundos (alterado a partir dos 14400 segundos a fim de manter a atividade de abastecimento a 

cada 4 horas). 

A partir da análise dos dados simulados concluiu-se que o uso mais intenso do 

transportador, a fim de executar o ciclo com maior frequência, deve consequentemente reduzir 

o nível de estoque em transito e no próprio buffer devido obviamente ao aumento do giro do 

estoque. Sendo assim, os elevados níveis de estoque se tornam ou não necessários dependendo 
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preliminarmente dos parâmetros mencionados, o que envolve a capacidade de carregamento 

por ciclo de abastecimento do transportador e o tempo de ciclo necessário para a realização da 

atividade de ressuprimento. 

Pode-se afirmar que os objetivos do trabalho foram atendidos pois o procedimento de 

dimensionamento do buffer a partir da simulação computacional apresenta bons resultados. 

Contudo, cabe ressaltar que os resultados são oriundos do experimento 10 que opera no 

limite de capacidade das células de manufatura, ou seja, devido ao ciclo de abastecimento do 

transportador, o número de transportadores (1 para cada acesso de input de componentes 

totalizando três transportadores) e o nível dos estoques no buffer, faz com que o sistema de 

produção seja capaz de operar no limite para ambos os dois cenários. 

Qualquer pretensão de redução do nível de estoque dos buffers requer readequar o 

dimensionamento do transportador, suas prováveis rotas de abastecimento e número de 

transportadores a partir do dimensionamento, considerando não somente a capacidade de 

produção das células como as suas respectivas demandas. 

Neste caso, o procedimento de simulação computacional proposto para o 

dimensionamento do buffer apresentou resultados coerentes com a operação no chão de fábrica 

objeto do estudo deste trabalho, cabe obviamente aferi-lo e validá-lo para as demais células de 

manufatura de modo a calibrar o modelo. 

Deve ser ressaltado neste caso, que o procedimento apresentado neste trabalho é 

resultado de uma adequação do Optimizer desenvolvido pelos colaboradores da Siemens 

(disponível para qualquer usuário como exemplo de aplicação) para este trabalho. 

Contudo, é pertinente considerar que a proposta atende as questões de pesquisa 

delineadas neste trabalho, assim como os resultados obtidos como parâmetros de 

dimensionamento dos buffers. 
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5.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho desenvolvido possui as seguintes limitações: 

 A análise presente neste trabalho foi realizada em apenas uma empresa, sendo assim, 

as recomendações geradas neste trabalho foram baseadas na realidade de uma empresa 

específica. 

 Além do fato do procedimento apresentado ter sido testado somente para este ambiente. 

Para o desenvolvimento de pesquisas futuras, sugere-se: 

 Ampliar a aplicação do procedimento para todas as demais células de manufatura do 

sistema de produção estudado; 

 Validar o procedimento a partir da operação do sistema com os parâmetros definidos a 

partir da simulação, de modo a aferir o modelo; 

 Replicar para outros sistemas de produção. 

 

A partir da validação do procedimento neste objeto do estudo é relevante expandir a 

aplicação para outros ambientes de produção como mencionado, a fim de estudar o 

comportamento tanto do nível do estoque relacionado ao volume quanto ao nível de utilização 

deste volume como contrapartida da manutenção do fluxo de produção dentro dos padrões 

esperados de fluxo “contínuo”. 
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APÊNDICE A: 

COLETA DE TEMPOS DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO 
Célula de disco 1 / CD1 (processo similar a célula de manufatura CD2) 

Op. Descrição da atividade T1 T2 T3 
1 Verificação da ordem no quadro da célula ND 38s 41s 
2 Movimentação até área de estoque E13 ND 5s 0s 
3 Verificação do quadro 19s 9s 9s 
4 Abastecimento (1 pallet de embalagens KLT grandes) 63s 30s 46s 
5 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 8s 25s 18s 
6 Movimentação até área de estoque E13 15s 17s 9s 
7 Verificação do quadro X X 15s 
8 Abastecimento (1 pallet de embalagens KLT grandes) 31s 8s 13s 
9 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 16s 25s 11s 
10 Movimentação até área de estoque E13 5s 16s 7s 
11 Abastecimento (1 pallet de embalagens KLT grandes) 18s 42s 7s 
12 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 34s 30s 45s 
13 Movimentação até área de estoque E13 17s X X 
14 Abastecimento (1 pallet de embalagens KLT grandes) 23s X X 
15 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 31s X X 
16 Movimentação até área de estoque E16 37s 35s 34s 
17 Verificação do quadro de estoque 8s 10s 5s 
18 Abastecimento (2 caixas de ferro azul e 1 caixa de ferro, 2 caixas de 

ferro*, 2 caixas de ferro) 
55s 84s 81s 

19 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 43s 31s 27s 
20 Movimentação até área de estoque E16 X 40s 30s 
21 Abastecimento (2 caixas de ferro azul e 1 verde, 1 caixa de ferro 

verde e 2 caixas de ferro verde)  
X 109s 99s 

22 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula X 79s 31s 
23 Movimentação até a área de estoque E13 X 28s X 
24 Abastecimento (1 pallet de embalagens KLT pequenas) X 30s X 
25 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula X 27s X 
26 Movimentação até área de estoque E14 41s 50s 44s 
27 Abastecimento (embalagens KLT pequenas) 115s 88s 77s 
28 Movimentação até área de estoque E15 12s 12s 13s 
29 Abastecimento (embalagens KLT pequenas) 270s 75s 196s 
30 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula e 

tapamento das embalagens KLT pequenas 
117s 105s 86s 

31 Movimentação até a área de estoque E16 60s X 39s 
32 Abastecimento (1 pallet de embalagens KLT grandes) 7s X 21s 
33 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula  X 59s 
34 Movimentação até a área de estoque E5 (Recebimento) e aguardar 

liberação de itens. 
X X ND 

35 Movimentação até área de estoque E14 32s X X 
36 Abastecimento (embalagens KLT pequenas) 90s X X 
37 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula e 

tapamento das embalagens KLT pequenas 
84s X X 

*Segunda medição 
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*Terceira medição 

Obs.: a área de armazenamento próximo à célula na segunda medição era diferente, mais distante. 

CÉLULA DISCO 3 – Medição 1 

Op. Descrição da atividade Tempo 

1 Verificação da ordem no quadro da célula 32s 

2 Movimentação até área de estoque E14 32s 

3 Abastecimento (embalagens KLT pequenas) 52s 

4 Movimentação até área de estoque E15 19s 

5 Abastecimento (embalagens KLT pequenas) 168s 

6 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 55s 

7 Movimentação até área de estoque E13 10s 

8 Verificação do quadro 3s 

9 Abastecimento (pallet de KLT pequenas) 16s 

10 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 21s 

11 Movimentação até área de estoque E12 54s 

12 Verificação do quadro 5s 

13 Abastecimento (caixa de papelão) 95s 

14 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 64s 

15 Movimentação até área de estoque E13 9s 

16 Abastecimento (1 pallet de embalagens KLT) 8s 

17 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 18s 

18 Movimentação até área de estoque E14 14s 

19 Abastecimento (embalagens KLT pequenas) 40s 

20 Movimentação até área de estoque E15 10s 

21 Abastecimento (embalagens KLT pequenas) 92s 

22 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 40s 

23 Movimentação até área de estoque E16 23s 

24 Verificação no quadro 7s 

25 Abastecimento (caixa de ferro) 81s 

26 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 47s 

Ex Aguardando Liberação (Área de estoque E5) 129s 

27 Abastecimento (caixa de papelão) 40s 

28 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 70s 
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CÉLULA DISCO 3 – Medição 2 

Op. Descrição da atividade Tempo 
1 Verificação da ordem no quadro da célula 52s 
2 Movimentação até área de estoque E13 9s 
3 Verificação do quadro  11s 
4 Abastecimento (1 pallet de embalagens KLT grandes) 29s 
5 Descarregamento na área de armazenamento próxima à célula  24s 
6 Movimentação até área de estoque E13 7s 
7 Abastecimento (1 pallet de embalagens KLT grandes) 43s 
8 Descarregamento na área de armazenamento próxima à célula  23s 
9 Movimentação até área de estoque E16 27s 
10 Verificação do quadro 3s 
11 Abastecimento (2 caixas de ferro) 100s 
12 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 55s 
13 Movimentação até área de estoque E14 36s 
14 Abastecimento (embalagens KLT pequenas) 171s 
15 Movimentação até área de estoque E15 21s 
16 Abastecimento (embalagens KLT pequenas) 75s 
17 Movimentação até área de estoque E14 19s 
18 Abastecimento (embalagens KLT pequenas) 83s 
19 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 31s 
20 Movimentação até área de estoque E14 29s 
21 Abastecimento (embalagens KLT pequenas) 37s 
22 Movimentação até área de estoque E15 9s 
23 Abastecimento (embalagens KLT pequenas) 53s 
24 Movimentação até área de estoque E12 59s 
25 Abastecimento não realizado por falta de componentes 63s 
26 Descarregamento na área de armazenamento próximo à célula 72s 

 

Roteiro de Abastecimento – Células de Platô 

CÉLULA PLATÔ 1 E 2 

Op. Descrição da atividade 
T1 

(PP4) 
T2 (PP7) 

T3 
(PP7) 

T4 
(PP7) 

1 Verificação da ordem no quadro da célula 6s 21s X X 
2 Movimentação até a área de estoque E8 42s 64s 30s 9s 

3 
Abastecimento (embalagens KLT pequenas e 1 
ou 2* caixa(s) de ferro verde) 

359s 335s 312s 328s 

4 
Descarregamento na área de armazenamento 
próximo à célula 

208s 200s 183s 233s 

5 Movimentação até a área de estoque E7 26s 45s 46s X 
6 Verificação do quadro da área de estoque 9s 6s 22s X 
7 Abastecimento (1 ou 2* caixa(s) de ferro) 31s 135s 36s X 

9 
Descarregamento na área de armazenamento 
próximo à célula 

28s 76s 75s X 

10 Movimentação até a área de estoque E12 X X X 86s 
11 Verificação no quadro da área de estoque X X X 6s 
12 Abastecimento de caixa de papelão X X X 37s 

13 
Descarregamento na área de armazenamento 
próximo à célula 

X X X 98s 

*Ocorrência notada exclusivamente na célula platô 1.  


