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RESUMO
SOUZA, F.B. (200 I). Um estudo sobre os relacionamentos ellfre formas de distribuiçr7o da
capacidade produtiva e sistemas de programação e controle da produção. São Cm·los,
200 I . 2v. Tese (Doutorndo) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São
Pnulo.

A maioria das pesquisns nn área de nlocação de capacidades en tre recursos de uma linha
de manufnt1ll'a propõe ns formas balanccndns e em bowl como ns mais eficientes pnrn o
desempenho da linhn como um todo. A mnior pnrte destes estudos é bnscnda em sistcmns
simplificndos de empurrnr n produção, desconsidcrnndo sistemns mnis nt11nis de planejamento e
controle da produção (PCP). Por outro lado, estudos referentes ti cficiêncin de sistemas de
plnncjamento e controle dn produção não consideram o efeito que critérios distintos de nlocnção
de cnpncidadcs podem ter em seus desempenhos. Este tmbalho tem como objetivo cstudnr o
rclacionmnento entre ns políticas de alocnção de cnpacidades c os sistemns de PCP. O principnl
critélio de desempenho ndotndo foi o throughput, obtido segundo ní veis médios e máximos de
estoque em processo em umn linha de produção com cinco recursos. rormn estudados oito tipos
de critérios de alocnção de cnpncidadcs c quntro tipos de sistemas de PCP, segundo três níveis de
dcsbnlnncemnento de cargas, três ní veis de coefíciente de varinbilidnde dos tempos de
processamento dos recursos .c cinco níveis máximos de estoque em processo. Foi utiliLnda uma
ferramenta de simulnção para crinr modelos e simulnr 1386 cemírios distintos. Como resultndo,
percebeu-se umn estreita interdependêncin entre políticns de nlocnção e sistemas de PCP. A
pesquisa identificou; ninda, que não há um critério de alocnção de cnpncidndes nem um sistema
de PCP que se mosh·e mcUwr em todas as condições testadas, contrarinndo diversos estudos
sobre o tema.

Pnln vras-chavc: alocação de capncidadcs, desba lanccamcnto dn produção, fenômeno howl,
planqjamento e controle de produção.
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ABSTRACf

SOUZA, F.B. (200 1). A study on the re/ationship between types of productive capacity
distribution mui production planning and control systems. São Carlos, 200 I. 2v. Tese
(Doutorado)- Escola de Engenharia ele São Carlos, Universidade de São Paulo.

Mos! of lhe researches on production capacity allocation mnong resources, proposes lhe
use of balanced and bowl allocation as the most efficient methods in terms of performance. Such
studics were generally baseei on simplified push production systems, not considering olher
production planning and contrai systems (PPC). On the other hand, studies about efficiency of
PPC systems elon ' t consider the effect of different criteria of capacity allocation on the
performance of the PPC systems. The purpose of this research is to investigate how difierent
capacity allocation criteria anel diJferent PPC systems i.nterrelate among each other. The major
performance criteria used to rank each combination was lhe resulting throughput, considering
severa! average anel max.imum leveis of work in process (WIP) in a producUon line with five
resources. Eight different types of eapacity allocation eriteria anel four types of PPC systerns
were stu died, wilh three leveis of unbalancecl loacls, lhree leveis of var iability coefú eient for
proeessing times anel five maximum WlP leveis. A simulation tool was usecl iJ1 arder to gencrate
the moclcls nncl run 1386 di.ITerent scenarios. As a result , it could be not iccd a strong
interrelationship between the allocation critcria anel lhe PPC systems. The research al so showed.
on the contn uy of many studies on this subjeet, lhat for nU the combin ation tested, nane of
capacity allocation criteria nor PPC systems stood out on the best option.

Keywords: capacitics allocation, unbalanced procluction, bowl phenomenon, procluction
planning anel contrai.

Cnpítulo I -Introdução c contextunliznção

L INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO
Existe umn percepção qunsc que genernlizadn nos meios ncadêmicos c empresariais que
n melhor maneira de se nlocnr cnpacidndcs produtivns enlrc recursos fabri s de umn linhn de
ma nu faturn é aquela em que todas as estações de trabalho recebem a mesma quantidade de carga
imposta pela demanda de mercado. Ainda que, devido ils questões tecnológicas, às diferenças
entre produtos manufaturados ou ils variabilidades naturais a todo processo produtivo, um
perfeito balanceamento de umn linha de produção se torna uma taref.1 quase impossível. Apesar
disso, a busca por um processo produtivo balanceado tem sido a tônica da maioria dos gerentes
de produçfío e de praticamente todo curso de projeto de fábrica.
Diversos pesquisadores, no entanto, vem estudando novas maneiras de se distribuir
cnpncidndc produti vn de fonnn não balanceada como meio de se melhorar n efíciência de linh as
de produção, DA VIS ( 1966), HILLIER & BOLING (1966), PA YN E et oi. ( 1972), EL-RA YAH
( 1979a), GOLDRA TT ( 198 1), SARKER ( 1984), SMUNT & PERKfNS ( 1985), SO (1989), FRY
& RUSSELL ( 1993), PIKE & MARTfN ( 1994), CHAKRAVORTY & ATWATER (1996). Seus
estudos procuram testar se existe uma maneira ótima de se alocar capacidades produt ivas entre
recursos de uma linha capaz de aumentar a ta:-;a média de produção desta linha, opení-la com
menores níveis de estoque em processo ou melhorar a confiabilidade nos prazos de entrega.
Estes trabnlhos sugerem que a natureza eslocástica dos tempos de processamento dos recursos
fabri s deixa dúvidas se balancear as linhas de produção é rcnlmente a maneira mnis efica z de
projetá-las ou gerenciá-las.
Não parece haver, entretanto, uma boa resposta a este assunto. Pesquisas apoiadas em
estudos analíticos mnlcmáticos ou através de experimentos por simulação vem buscando
encontrar respostas que possnm pennitir ils empresas operarem suas fábricas com mcUwres
níveis de desempenho, mas estas soluções são muitas vezes contraditórias. Enquanto de um lado
c:-;istcm estudos que demonstram que, sob certas condições, desbalancear dclibcradamentc as
linhas de produção parece ser o melhor caminho (ver por exemplo, HlLLIER & BOLfNG
( 1966), SO (1989) e ATWATER & CHAKRAVORTY (1994)), outras pesquisas demonstram
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que os possíveis gnnhos, qunndo existem, são muito pequenos ou ficmn confmndos n situnções
muito específicas (ver por exemplo SMUNT & PERKINS (I 985), THOMPSON JUNIOR &
BLJRFORD (1988) c PIKE & MARTIN (1994)).
Excetunndo-se qunisquer deficiêncins provenientes de experimentos mnl condu zidos,
principnlmcnte nqucles rclncionados com o uso da simulação, pode-se dizer que as principais
diferenças encontrndas nos resultados nlcançados se deve ns diferentes hipóteses feitas ao
problema. Os métodos nnalíticos matemáticos geralmente impõem modelos simplificados, que
possam ser tratados matematicamente, mas que muitas vezes impede gcnernlizações para casos
mais renlísticos. Por outro lado, a simulação passou a permitir est11dos de modelos mms
complexos, com maior número de recursos fabris c uso de distribuições estntísticas ma1s
renlí sticns. No entanto, cadn pesquisa pnrece possuir particularidades próprias, que n disting11e de
outras com objetivos semelhantes, o que pode também levar a resultados divergentes. Diferentes
níveis de vnrinbiliclade dos tempos de processamento dos recursos, número de recursos na linha,
tipo de configuração de alocação de capncidades produtivas ou nível de estoque pennitido entre
cadn recurso, são alguns dos fntorcs que podem levar a resultados contraditórios.
Além dos fatores acima citados, acredita-se poder ha\·cr outro nspecto, gernlmenlc
negligenciado, que pode inOucncinr sobrcmnncirn no desempenho das diversns nlocnçõcs de
c11rgas de trabalho: o sistema planejmncnto c controle da produçfio (PCP) empregado. As
pesqu•sas nnterionnenlc mencionadas bnsenrnm-se, vin de regra, em sislcmns produti,·os
convencionais de empu rrar a produção com ns seguintes cnracterísticas (ver por exemplo,
DAVIS (1966), HILUER & BO LI NG (19G6), PAYNE et a/. ( 1972), EL-RAYAH ( 1979n),
SMUNT & PERKINS ( 1985), THOMPSON JU NlOR & BURFORD ( 1988), SO (1989) e Pll<E

& MARTIN (1994)):
a) o primeiro recurso tem sempre material disponível pnra trabnlhar:
b) existe umn qunntidndc pré-Lixndn (fmita ou infinita) de capacidade de annazenagem de
mnteriais entre os recursos;
c) material é empmrado pelél linha de produção até que o último recurso o processe e o libere
na formn de produto acnbado;
d) o último recurso nuncn ficn bloqueado;
c) a produção de cada recurso pode ser interrompida por dois motivos: falta de mntcrinl para
processar ou bloqueio devido il prcsençn de um pulmão de annnzenagem em seu nível
máximo a sua fi·ente.

Capítulo I - Introdução c contcxtualizaçilo

3

Os sistemas como os nnterionnentc descritos serão aqui dcnominndos de Reorder Point,
ou simplesmente ROP.
A pcrguntn que se fn z é quais são os resultados opcrncionnis qunndo outros métodos de
se gerenciar linhas de produção são aplicados n diferentes

pr~jetos

de linhns de nwmtfaturn . Em

outrns palavras, ncreditn-se nqui que o desempenho alcançado por uma detenninadn
configuração de linha de produção (em tennos de distribuição de cargas) não pode ser dissociado
dns técnicns de gestão da prod ução empregadas. Espera-se, portnnto, que diferentes
configurnções de alocnção de cargas possam ser preferidas em relação n outrns ao se allernr a
forma como se controla o fluxo de material da linha de mnnufatura.
Deixando-se de Indo por um momento o foco nns formas de projetar linhns de
mnn ufatura, registra-se tnmbém outro campo de pesquisa dentro da admini strnção da produção
onde a polêmicn também parece ter sido umn constância: os sistemas de planejamento e controle
da produção (PCP). Novamente, muitos estudiosos têm se debruçado sobre o temn, buscnndo
encontrnr umn resposta sobre qual sistema é melhor pnm situnções genéricas ou particulares.
Divcrsns formulnçõcs foram desenvolvidas que pnrecem indicnr não haver um tipo de sistemn
que melhor rcspondn n todns as situnçõcs. de\'endo a cscoUw ser decidida cnso a cnso (ver. por
exemplo, AGGARWA L ( 19R5), RAMSAY ct oi. (1 990), BURBIDGE ( 1990), SPEARMAN et
o/. (1990), NEWMAN & SRJD HARAN ( 1992), PTAK (1991), COOK ( 1994), GSTETTNER &
KUHN ( 1996), MILTENBURG (1997), HUANG & KUSIAK ( 199g)). Entretanto, um nspccto
não tem sido considerado dc\·iclamcntc qunndo da dctennjnação ou da medição de desempenho
de um dctcnninaclo sistema de PCP: em que tipo de projeto de linha o sistcmn de PCP foi
avaliado? Balanceado ou desbnlnnceado? Alta ou bnixn vatinbilidade dos tempos de
proccssmnento dos recursos? De que maneira os níveis de estoq ue em processo (work in process
- WLP) influcncinram no desempenho dos sistcmns de PCP? Acrcditn-se que tais aspectos scjmn
de alta relevância no desempenho de tnis sistemns e que, logo, dcvcrinm ser considerados de
maneira cspecinl.
Notn-se, portanto, algo de curioso no que foi dito nté aqu i. Pesquisns conduzidns sobre
pr~jctos

'·idenis" de linhns de manufatura não consiclermn, dev idamente, n influência que

di vcrsns formns de se gerencinr o flu xo de materiais (sistemns de PCP) pode ter no desempenho
obtido por determinadas formas de alocnção de cargas enlrc recursos. Por outro Indo, estudos
referentes aos desempenhos de sistemas de PCP não relacionnm devidmncnte a influência que os
vários métodos de nlocação de cargn, podem ter no desempenho destes sistemas de PCP. Estudnr
essas duns vins, ou seja, nté que ponto os projetos de linhns inOueneinm no desempenho dos
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sistemas de PCP e vice-versa é o foco desta pesquisa. A fígurn 1. 1 a seguir ilustra o raciocínio
até aqui desenvolvido.
2. Estudos comparativos cntr.:
t~c ni cns de g.:stào dn produção

I. Estudos sobre eliciência d.: linhas
halanc.:adas x d.:shalnnccaclns

Bns.:iam.se em nmn ímiça ltYJJW
de gestão da produção
- gerahnente a mais tradicional

Das.:inrn-se em uma Ílnica forma d.:
distrihniçi\o d.: capacidad.:s entre recursos
- gern lm.:nt.: a lormn balanceada

Necessidade de se re lacio nar as

grandes áreas acima mencionadas

FIGURA 1.1: Ilustração do processo de identiúcação do objetivo da pesquisa

A seguir é apresentado o objet ivo deste trabalho.
l. l. O bjetivo d o trnbnlho

O desempenho de uma linha de manufatura não depende apenas de suas característ icas
de projeto, mas também da mrmeira como esta é planejadn, progr<~mad a c controlada. Por isso ,
pode-se esperar que a interação "características de projeto" x "sistema de gestfio" tenha
importante intluência no desempenho de unw ünJ1n de produção, ou seja, ccrtns carnclcrísticns
de prqjcto tal vez se adaptem melhor a determinados tipos de sistemas de gestão e vice-versn.
De f<1lo, ex istem diversos trabaU10s rclncionndos ao tema balanceamento versus
dcsbnlanccnmcnto de linhas, mas esses não se rclacionmn com ns técnicas de gestão da
produção. Também, em estudos referentes aos sistemas de gcsliio da produção, não se faz a
necessária correlação com a forma como se distribui capacidades entre recursos produlivos.
O objetivo desta lese é, portanto, anal isar, por meio de simul ação, o efeito, na taxa de
produçiio, ela interação entre diferentes configurações de alocações de capacidades e diferentes
sistemas de PCP.
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Para tanto, pretende-se neste trabalho estudar a eficiência de oito configurações de
distribuições de capacidades entre recursos segundo quatro métodos de gestão da produção. As
oito confígumçôcs a serem estudadas procurmão reOetir as diversas propostas de projetos de
linhas oportunamente discutidas c assim denominadas:
1. Distribuição Balanceada;

2. Distribuição TJowl, HTLLIER & BOLTNG ( 1966);
3. Distribuição Linear Crescente, DAVIS ( 1966);
4. Distribuiçiio Linear Decrescente, FRY & RUSSELL (1993) e DA VIS ( 1966);
5. Distribuição Segmentada, FR Y & RUSSELL ( 1993) c GOLDRA TT ( 1981 );
6. Distribuição em Passo, FRY & RUSSELL (1993) c WIGHT (1970);
7. Distribuição em "V", PRY & RUS SELL ( 1993);
8. Distribuição Alternada , PATTERSON ( 1964).
Os quatro sistemns de PCP ou métodos de gestão dn produção, como já citados
anterionnente, que serão aqui abordados são:
I. Sistema Reorder Point (ROP)

2. Sistema de controle Kanhan tradicional
3. Sistema CONWIP
4. Sistcmn

Tambor-P u~11 ão-Cordn

(TPC)

Como medida de eficiência das linhns de produção foi scleeionacla como variável de
interesse a taxa média de produ\' ào ou t!Jmug!Jpul em funçiio dns cliYersns combinações dos
parâmetros mencionados.
Como resultado do trnbnU10 cspern-se poder responder às seguintes questões ou
hipóteses da pesquisa:
Hipótese I: os desempenhos dos diversos tipos de conlígurações de di stribuição de
capacidades entre recursos de umn linha de manufaturn variam signiuentivmnente segundo o
sistema de gestão de produção empregado.
Hipótese 2: os desempenhos dos diversos tipos de sistemas de gestão da produção
varia m signiucativmnentc segundo o tipo de confígurnçiio de distribuição de capncidades entre
recursos emprcgndo.
Hipó tese 3: existe uma eombinnção ótimn ' ·con fígurnçiio de distribuição de capncidndes"
x "sistemns de gestão da produção", dentro do escopo aqui estudado, que mnximize a taxa de
produção em qunisquer circunstâncins.
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Hipótese 4: existe um sistema de PCP que se sobressai cm relação aos demais sob
quaisquer critérios de alocação de capacidades.
Hipótese 5: existe um critério de alocação de capacidades que se sobressaia em relação
aos demais sob quaisquer sistemas de PCP.
1.2 Metodologia d e pesquisa e desenvolvimento do trabalho

A maneira como esta pesquisa foi conduzida pode ser classificada como uma pesquisa
béisica e quantitativa. Uma vez que o objetivo é identificar os fatores que determinam ou
contribuem para a ocorrência do fenômeno em estudo, optou por uma pesquisa explicativa
através do método experimental (S ILVA, 200 I). Procurou-se, para tanto, seguir os seguintes
passos (figura 1.2).
Primeiramente, identificou-se o problema da pesquisa, o qua l pode ser defmido como:
"de que maneira os critérios de alocação de capacidades e os sistemas de planejamento e
controle da produçiio estão relacionados segundo uma eficiência medida em termos de
throughputmédio gerado?"

Identi ficado o problema de pcsqu1sa, fo11nulou-se as diversas hipóteses a serem
vc1iGeadas, as quais foram an lcriormcnte aprcscnladns. Como fonna de testar as h ipótcses c
responder ao problema identificado, optou-se por executar uma extensa revisão bibliogrMíca
(cnpíhdo 2) sobre os dois campos de ~.:onhecimento béisicos para esta pesqu isa: a) os c1ité1 ios de
alocação de capacidades c; b) os sistemas de plan~jamcnto e controle ele produção selecionados.
Um estudo comparai ivo foi então conduzido. Dentro deste, planejou-se n cxccuçiio do
mesmo a part ir ela definição elas diversas variéiveis envolvidas, as quais definem o domínio ele
ap licação cln pesquisa e o modelo de ambiente produtivo. As variéivcis consideradas forn m:
a) tipo ele an·anjo elos recursos;
b) número de recursos;
c) tempos médios de processamento destes recursos (os quais definem os oito critérios de
alocação ele capacidades e seus respectivos níveis de dcsbalanccmnento);
d) cocúcienles de variabilidades elos tempos de processnmcnlo elos recursos (ver definição
de coeficiente de variabilidades no capítulo 3, item 3.2);
e) ní veis de estoques pennitidos na linha de produção e;
I) critérios para autorização e bloqueios de produção (os quais, por sua vez, determinam os
quatro sistemas ele PCP estudados).
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Dada as restrições impostas pelas varinvcis selecionadas, optou-se pela escolha da
simulaçiio como método de compnração dos modelos. Umn fcrrmnenla de simulação ndequadn
foi cntiio selecionada. No capítulo 3, item 3.5, é discutida esta questão.
Definida a simulação como método de pesquisa, fora m desenvolvidos os modelos
segundo às camclerísticns dn fennmenln de simulação. Em seguidn à crinçiio e vnlidnçiio dos
modelos combinando todns ns vnrinveis já mcncionadns, os experimentos de simulnçiio formn
planejndos segundo o método batch means (ver cnpítulo 3, item 3.7 ). Neste momento,
determinou-se lmnbém qual n meUwr eslmlégia pnm nnMise e compnmçào dos resultndos, n qunl
a conslnlou ser neccssnrio medir o throughput em funçiio de duas fomms de estoque em processo
(W IP): WJP mnximo permitido na linhn e WJP médio observndo (ver cnpítulo 3). Formn então
excculndas ns simulnções e colctndos os dados pnra a nnMise e compnmçiio dos resultados.
Depois de gerndos os resultndos e renlizndos os estudos compamlivos, fomm obtidns
novas concl usões sobre o lema pesquisado c respondidas ns hipóteses primcimmenle formuladas.
As conclu sões fora m então corrclncionadas com os conceitos e tcorins presentes na litcmhlm.
Finalmente, umn discussão sobre as possíveis opor11111idades parn continuidade da pesqu isn foi
identificada.
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1.3 Estrutura do texto

A seguir, no capíhtlo 2, é apresentada a revisão bibliográfíca deste trabalho, em cujos
tópicos se abordará as técnicas de alocação de capacidades c três dos sistemas de PCP
selecionados para a pesquisa: sistemas Kanbnn, CONWlP e TPC.
O capí!ulo 3 discute ns condições em que n pesquisn foi rcnlizndn , definindo-se o
domínio de nplicnção, os pnrâmclros do modelo, os métodos cslnlíslicos empregndos nos
modelos e o plnnejmncnto de experimentos.
No cnpí!ulo 4 são npresen!ndns ns observnções cole!ndns n pnrtir dos resul!ndos dn
simulação. Neste cnpítulo, as observações são divididas em duas pnrtes. A primeira aborda o
desempenho dns linhas de manufatura tendo como foco o nível máximo de WIP permitido. A
segunda pnrle nborda o desempenho dns mesmas linh as tendo como foco o nível médio de WIP
medido na linha.
No cnpílulo 5 são npresentadas ns conclusões gerais do trnbaUto, respondendo its
questões ou hipóteses apresentndns no primeiro cnpítulo. São tnmbém discutidns as possíveis
aplicações dos resultados alcançados nn pcsquisn .. Proposlns de con tinuidnde dcsln tese são
também nprescntndns neste capítulo na forma de trabnlhos futuros.
Por IIm, no final da tese encontmm-se nlgun s ;mcxos. O ;mexo A exempli ficn quatro
programns de simulação, cnda qunl representando um sistcmn de PCP, elaborados segundo o
software GPSS/H. Os anexos B, C, D apresentam ns tabclns e os grMicos conslt uídos com os
dndos gerados a partir dos experimentos de simulação.
Pnra uma melhor compreensão dns idéins ut iliLnclns no longo de todo este t.rabnlho,
evitando confusões de conceitos qunndo terminologias distintns são utilizadns pnra significnclos
cmelh antes, sugere-se a leitura do glossário no um deste trabalho.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capíhllo tem como objetivo elaborar um levantamento bibliográfíco sobre os
pnnc1pms assuntos relacionados ao desenvolvimento do trabaUto. Para tal, dois tópicos
pnnc1pms serão abordados em seqüência. O primeiro tratará dos métodos de alocação de
capacidades entre recursos, enfocando aqueles selecionados para esta pesquisa. O segundo
abordará os sistemas de planejamento c controle de produção, com ênfase nos sistemas Kanban,
CONWIP e Tambor-Pulmão-Corda.
2.1 Os métodos de alocação d e capacidades entre recursos de manufatura

A busca pela eficiência dos recursos produtivos como fonna de maximizar o rendimento
operacional tem sido uma constante e umn nonnn pnrn a maiori n dns empresas de manu fntura.
No entanto, um número cndn vez maior de pesquisns vem nlerlnndo que a busca por altos níveis
de utilização dos recursos pode trnzcr impactos negati vos em oulrns importantes medidas de
desempenho como: bnixo /e(f(//ime , menores níveis de estoques em processo c conúnbilidade no
atendimento dos pmzos de pedidos (HOPP & SPEARMAN, 1996).
Uma forma de se reduzir os níveis de utiliznçiio, melhorando o desempenho das medidas
n pouco citadas, sem comprometer o volume de produção (throughput) planejado é aumentando
a cnpacidnde de produção de alguns recursos, nceitando que estes operem com algum nível de
ociosidade (STEELE & PARKE-SH IELDS, 1993 ; ATWATER & CHAKRAVORTY, 1994).
Entretanto, é pnítica comum nas empresas de manufaturn a busca constante pelo
balanceamento dns capacidades produtivas dos recursos da empresn, ou sejn, procura-se alcançar
uma situação onde a capacidade de todos os recursos esteja aproximadamente equilibrada entre
si e com a demnnda de mercado. Tal pnítica é justificada pela tentativa de se manter lodos os
recursos continuamente ativados, amortiznndo os investimentos realizados c procurando
estabelecer um tluxo uni fonne de materiais pela fábrica. Desta fonna , evitar-se-ia que n empresa
perdesse vendas por falta de capacidade de seus recursos ou, no caso de haver excesso de
capacidade, que essa operasse com baixas eficiências. Essa última situação é vista como uma
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ótima oportunidade de redução de custos a pnrtir da vcndn deste excesso de cnpacidade
(CORBETT NETO, 1996).
Parn SARKER & HARJUS (1988), umn linhn de produção deve ser, idealmente,
perfeitamente balanceada, ou seja, os tempos de processmnenlo nos diferentes estngios devem
ser os mesmos. Nesta sihwção, os operadores nos diferentes estágios ou recursos não
experimentmimn nenhum tipo de bloqueio ou problemas de abnstecimcnto para qualquer
produto, tanto em sistemas que emptmmn quanto ilqueles que puxam a produção. Em uma
situaçfío rcnl, no entanto, obter tempos de processamento nos diferentes cstngios de forma n se
conseguir uma linha de produção perfeitamente bnlnnceada é pmticmnentc impossível devido
aos desiguais tempos de processamento e/ou restrições tecnológicas.
Aindn segundo estes autores, ns desig1wlclndcs nos tempos ele processo dos recursos
resultarão na fonnaçfio ou diminuição de filas (dependendo do tempo de tarefa da estação
adjacente), numcnto ou diminuição da utilizaçfio dos recursos, nutunções nns taxns de produção,
etc. Destn formn , o conhecimento prévio dos conseqüentes resultados de diferentes
configurações de linhas de produção dcsbalanceadas poderia ajudar a gerência n controlar n
produção de um modo mais cft cicnte.
2.l.l O fenômeno bowl

O primeiro trabalh o de pcsquisn publicndo referente ao " fenômeno howf' foi o artigo de
HlLLIER & BOLI NG ( 19GG). Nn pesquisa os nutorcs verificarmn que o número de estações de
trabalho, seus tempos de processamento e a capacidade de cstocagem entre essas estações são
fatores de projeto críticos que innuenciam fortemente a eficiência do sistema.
Segundo os autores, em sistemas constituídos por duas estações de trabalho, a taxa de
produção é maxi.mizacla quando se consegue balancear perfeitamente a linJw de produção.
Entretanto, a alocação desigual de cnrgns em umn fonnn npropriadn rende umn taxn de produção
mnis alta em um sistema com três estnções, com ou sem estoques, do que em uma linhn de
produção perfeitamente bnlanceada. Foi encontJado que a taxn de produção para sistemas com
três estações é mnximi zada alocando-se menos tempo de processamento médio na estnção
intermedinria em comparação com as estações localizadas no extremo da linha. A isto os autores
chnmaram de fenômeno bowl, onde n tnxn de produção é mnximiznda dcsignnndo-sc menores
tempos de processamento méd io il s estações intcrmedinrias em relaçfio ils estações localiLndas
nas duns pontns da linha. Tal constntaçfio foi verificada para sistemas de linhas de produção com
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três ou mais estações. As pesquisas foram desenvolvidas aplicando-se a cada recurso um tempo
de processmncnlo vnriárcl com distribuição exponencial para representá-lo.
Uma possível explicação pnrn este fenômeno, de acordo com os autores, estaria no fat o
que as estações centrais seriam as mais críticas, pois estas afetariam tanto os recursos
precedentes quanto os subseqüentes a ela , ou seja, melhores benefícios poderiam ser obtidos
aumentando a velocidade destas estações. Da mesma forma, o fenômeno bowl tende a tornar-se
menos pronunciado quando a quantidade permitida de estoque em processo é munenlada, uma
vez que isto tomaria todas as estações menos dependentes umas das outras.
Em resumo, os autores concluem que, em muitos casos, desbalancear uma Linha de
produção com tempos de operaçi'ío variáveis podem aumenlnr sua eficiência e que o fenômeno
bowl caracteriza a forma geral na qual uma linha de produção deveria ser desbalanccada .

Treze anos depois, HILLLER & BOLJNG ( 1979) complcmentmn seus estudos an teriores,
agora pesquisando casos mais gerais com distribu içiío Erlang. Neste trabalho, os autores
concluem que há muita robustez na solução encontrada (fenômeno bowl), pois quando se muda
uma linha balanceada na direção indicada pelo fenômeno bowl, a taxa média de produção se
nproxima do máximo. Por outro Indo, se a linha é dcsbalanccacla em uma dircçiío
subslancinlmenle diferente, n taxa de produção média decresce muito rapidamente.
Seus resultados ninda iHdicam que qunndo o número de estações na linh a ele produção
aumenta, a quantidade médin de clesbalancenrncnlo em alocnções ótimas pennanccc
nproximadamenle a mesma, mas o aumento na taxa de produção média obtida com a nlocaçi\o
ótima é muito superior ' a obtida com a linha bal ar1ceada. Se os tempos opcracionnis silo muito
variáveis (d istribuiçi'io ex ponencinl), o efeito de se aumentar o espnço pnra estoque em processo
va i na direçiío de se diminu ir o nível médio de desbalancea menlo na alocaçiio ótima, mns
somente levemente diminui as melhorins resultantes sobre n linha bnlanceadn. Por outro Indo, se
a qunnlidade de espnço de estocagem é muito pequeno, o efeito de diminuir n variabilidade dos
tempos de operação é de diminu ir estes mesmos níveis de dcsbalancenmentos, mns a uma tnxa
"surpreendentemente" menor. Ao conlnírio, o efeito de, simultaneamente, se aumentar o espnço
de eslocagem e diminuir a variabilidade dos tempos operacionai s é de, rapidamente, tanto
diminu ir n quant idnclc de desba lanceamcnto ótimo quanto a mclhorin resultante.
Por [unos autores sugerem que, apesar de ser realmente impossível ntingir-se a alocação
ótima ao se designar cargas aos recursos produt ivos em umn linhn rcnl, os result ados obtidos
devem servir de guin na escolhn da direção que o desbalnnceamento deve ser alcançado.
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Em ouh·o estudo complemcntm, HILLIER & SO (1993) pcsqui snrmn os efeitos dn
nplicação do fenômeno bowl em linhns de produção com um número mnis elevndo de estnções
de trnbnlho que o renlizndo em pesquisns anteriores. Com os avanços computacionnis permitidos
nn épocn, estes autores se propuscrmn n cncontmr resullndos exatos sobre a nlocação ótimn em
cnsos mnis nmplos que os pcsquisados em HILLLER & BOUNG ( 1979).
Segundo HILLIER & SO (L 993), n nlocnção ótima de trnbalho sob o fenômeno bowl é
um objetivo que não pode ser alcnnçndo de mnncim exntn nn prática, devido à impossibilidndc
de se designar tempos de processmncnto nos recursos com n devidn precisão. No entnnto, os
nutores argumentam que as mesmas dificuldades são cncontradns quando o objetivo passn n ser n
buscn por um bnlnncemnento perfeito. Assim, serin preferível buscnr o objetivo correto,
concspondcnte á nlocnção ótima de trabalho dnda pelo fenômeno bowl. Os nutores lcmbrmn que
desbnlnnceamcntos nn direçiio crrndn podem cnusar gmndes reduções no throughput.
Um dos pontos mnis discutidos em relação no fenômeno bowl refere-se n sua robustez,
isto é, quão eficiente é umn liJllw de produção projctndn tendo o fenômeno bowl como nlvo, mas
que, devido n nlguns fntores, n alocnçiio de cnrgns se desviou do projctndo? Diversos críticos do
uso prático dn distribuição /J(m/, como SMUNT & PERKJNS (1985 , 1989 c 1990), nfirmam
que, emborn o fenômeno bow/ nprcsentc, sob o ponto de vistn teórico, nlguma vnntagem sobre ns
linhas bnlnnccadas em algumns sihwções específicas, ntingir a nloenção ótimn pnm n disllibu içiio
howl ser in impossível do ponto de vista prútit:o, toiiHmdo-a npenas umn curiosidade eicnií fíco-

ncndêm icn.
AtingiJ um gnnho comp leto no tlmmghput n partir do fenômeno bowl depende de se
idcntiúcar corretamente a quant idnde ótimn de desbnlnncemncnto e designar cnrgns de Lrnbalho
de ne01·clo. A determin nçfío do nível ótimo de desbnlancemnento de um n linha requer uma
acurada identifieaçiio dos pnrâmetros do sistema, incluindo principnlmcnte os coeficientes de
varinção dos tempos de proccssmnento. O grnu de dcsbnlancemnento em umn nlocaçào ótimn de
trnbnlho numentn com o aumento do coeficiente de vnrinção. Logo, um erro no se estimnr o
coefí eicntc de vminçfío pode enusnr um substaneinl erro de estinw tivn dn nloençno ótima. Est udnr
quanto se perde em throughput ao se alocar cargns tendo o fenômeno bowl como nlvo, mas
alocnndo vn lorcs até certo ponto distnntes deste nlvo, fo i o objetivo da pesquisn de Pl KE &
MARTIN ( 1994) e HILLIER & SO ( 1996).
PIKE & MARTrN ( 1994) efetunram pesqui sn com o intu ito de testar nté que pon to as
mniores críticns gernlmente diJ·igidas no fenômeno bowl são renlmente válidns. Tnis críticns
serinm, bnsicnmcnte, que o fenômeno bowl existe apenas pnrn sihwçõcs carncterizndns por um
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reduzido número de recursos, estoques em processos limitados a valores pequenos c alta
vnriabilidade dos tempos de processmnento.
Os autores simulnram cnti'ío diversns situações, variando os parnmctros relativos à
capacidade de cslocngcm entre recursos, ao número de recursos na linhn, ao coeficiente de
variabilidade dos tempos de processnmento e ninda ao tipo de distribuição estntísticn cmpregadn.
Os resultados mostrados em PTKE & MARTIN ( 1994) susten tam que, embora o nrranjo bowl
"ótimo" possa ser dificil de se atingir, existe um elevado número de arranjos tipo bowl, com
varinções de capacidade pnra ambos os lados (para acima ou para abaixo) em tomo dn
configmnção ótimn, cujo desempenho se igunla ou mesmo supcrn o desempenho de umn linha
bnlnnceadn. Isto implicaria que, apesar do arranjo bowl ótimo seja inatin gível, a liJ1ha devcrin ser
dcsbalanceada nesta direção. Dado que se implementar uma linha perfeitnmentc balanceada é
igualmente muito difícil, se não impossível, todos os esforços devcricnn ser direcionados para se
nssegurnr qu e n linhntcnhn, no menos, algunu1 configuração bowl nceitável.
Com fmalidades até certo ponto semelh nnles ao trnbnlho de PIK E & MARTlN ( 1994),
porém com algumas conclusões talvez ainda mais sólidas, HILLIER & SO ( 1996)
desenYolvermn pesquisn cujo objetivo primeiro era de responder a três perguntas principnis:
I. Qual o efeito de eslimntivas imprccisns sobre n alocação ótima;
2. Como minimizar este efeito e;
3. Como o tlmmg hput da alocação de trabalho rcsullnntc se compnrn com nqucla da
alocação balanct:ada.
Como conclusões, os autores observaram que a alocação bow/ ótima é rclntiva mentc
robusta qunnclo há imprecisões nas estimativas dos coeficientes de variação dos tempos de
proccssnmento para se determinar ns qunntidades ótimns de dcsbalanccamento. Os rcsullndos
IH\.

numéricos demonstraram que mesmo grandes erros na quau idade d~ dcsbalnnçeamcnto. ainda
~"I

'

,)

permitem que se alcance a maioria dos benefícios potenciais de meU10ria no th;:oughput' ~1Í'(
relação às linhas balanceadas. Em oulrns palnvras, mesmo nlocações distantes da ótima, tendo a
distribuição howl como meln, rendem um desempenho superior às linhas perfeitamente
balanceadas.
Se, por um lado, é difícil a obtenção de uma nlocnção tipo bowl ótima , as mesmas
dificuldades c pelas mesmas razões, dificultam também a factibilidade de obtenção de uma linhn
perfeitamente balnncendn . Ambos os critérios de alocação de cargas devem, po1lnnto, ser vistos
como objetivos a serem alcançados. HILLTER & SO (1996) renlizarmn então um estudo para
verificar qual destes critérios de alocnção fomece um melhor alvo.
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Os resultndos numéricos sugerem que o uso da alocação bowl como metn pennite que,
mesmo com desvios de nté 10% em torno do valor ótimo, se obtenhn desempenhos superiores
em termos de throughput em rclnçiío às linhas bnlancendas. Foi tnmbém compnmdn n alocnção
bowl ótima com n balnnceada como objetivos ao se designar trnbaUtos aos recursos. Observou-se

que desvios em torno de uma alocação bowl ótima trazem menos perdas ao throughput quando
comparado n iguais desvios em tomo de uma linha perfeitamente balanceada. Em outras
palavrns, a alocação balanceada como alvo possui mnior risco em relação à alocaçiio bowl, ou
seja, a nlocnçiio bowl é mais robusta segundo os autores.
Outros estudos procuraram testnr o método bowl sob outras condições ou hipóteses, com
o objetivo de se encon trnr possíveis limitações ou novas potencialidades do método. As
primeiras pesquisas referen tes ao fenômeno bowl estavam cnlcadns na hipótese que os tempos de
processamento seguiam distribuições exponencinis ou Erlang dos tempos de processamento c
com um pequeno número de recursos na linha.
SO ( 1989) estudou o efeito de se desbnlanccar uma linha de produção sob a hipótese que
a gernçiio elos tempos de processamento siío normnlmcnte distribuídos. Ele conclui que há
melhoria nn eficiência dn linh n de produção com capncidadc limitada de cstocngcm qunndo n
linhn é apropt iadamente dcsbalnnccnda. Pnrn o nutor, desbnlnncear o traba Uto en tre as estações
de uma linha de produção pode resultar em umn melhoria na eficiência da linha, mesmo quando
a variância de cadn tempo de processnmento é pequena. Ent1danto, é muito importante
dcsbalanccnr o trabalho na forma apropriada (fonnato boll'l), pois caso contnírio os resuhndos
levarinm a uma diminu ição da cficiêncin dn linhn. O estudo também sugere que o projeto ele
linhas perfeitamente balanccndas poderin gcrnr desempenhos perto do valor ótimo quando a
vnrinbilidadc nos tempos de processa mento é baixa.
Em outro estudo, THOMPSON JUNJOR & BURFORD (1988) é menos otimista com os
resultados referentes ao fenômeno bowl. Os nutores tcstnram dcsbnlnncenr linhas de produção
não apcnns com relaçí'io à locnli zação de recursos com tempos médios ele proccssnmento
diferentes dos demais na linha, mas tmnbém com relação à loca lizaçí'io de recursos com
variabilidades de seus tempos méd ios diferentes dos dcmnis recursos. Suas pesquisns

concluíram que pnrn sistcmns com três e cinco estações, tempos de processamento nonnahncnte
distribuídos e nenhum estoque permitido, existe um estatisticamente significativo efeito bowl
com respeito à locnlizaçiio da vnriaçi'io dentro dn série de operações que compreendem o sistcmn.
Isto quer dizer que a estação com a menor vnriaçiio do tempo de processamento deve ser
locnlizadn no meio da linha. Eles observamm, por outro lado, que nenhuma melhoria no fluxo do
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sistema foi obtida posicionando no meio da linha o menor tempo de operação médio. Caso se
pennita, no entanto, um nível razoável de estoque em processo no sistema, os autores
verifícarmn que os efeitos proporcionados pelo fenômeno bowl desaparecem inclusive com
relação il localização de recursos com menor variabilidade no meio da linha. Assim, estes
concluíram que enquanto o fenômeno bowl é uma curiosidade interessante, este tem pouco
significado prático.
Existem ainda muitos outros trnbalhos referentes ao fenômeno bowl, principalmente
rclncionndos no estudo de outJns formas de distribuição cstatísticn dos tempos de operação,
como o trabalho de MISHRA et nl. ( 1985) que estudnmm o efeito combinndo de mnis de um tipo
de distribuição estatística (hiperexponencinl).
SMUNT & PERKJNS (1985) realizaram um importnnte trabalho sobre projeto de linhns
de manufntma considerando, simultanenmente, diversos fatores que podem influenciar o
desempenho de uma linha de manufatura em tennos de taxn de produção, como alocação de
tempos méd ios de processmncnto entre os recursos, nlocação de capacidndes de estocagem entre
os recursos, número de recursos fabris e grau de variabilidade dos recursos. Através de uma
ampla revisão sobre o tema, os autores mostram que, pelo menos até aquele momento. cinco
conclusões podiam ser cxtraídns:
I) A nlocação desbalanccacla dos tempos de processamento é ótimn quando o

cocfíciente de varinção destes tempos de proccssmncnto é grande:
2) A alocação dcsbalnnccndn de capacidades de cstocngcm entre recursos melhora a
taxa de produção da linha quando n varinçi'ío dos tempos de produção é grnnde;
3) A taxn de produção de uma linha de mnnufatura (tipo unpacecl, ou scjn, concluzicln
sem o auxí lio de umn conexão fí sica entre os recursos) decresce conforme o número
de recmsos fab1is aumenta;
4) A taxa de produçi'ío da uma linha aumenta confonne se au menta a capacidade de
cstocagem dos recursos c;
5) A tnxa de produção de uma linha decresce conforme se aumenta a vnriação dos
tempos de processamento.
Com o objetivo de testnr a va lidade das hipóteses ou ntinnaçõcs nntcriorcs, os nutores
conduziram uma ampla experimentnção baseada na simulaçi'ío, onde o efeito bowl foi estudado
segundo a varinção de duns condições: variância dos tempos de processamento e cnpacidnde de
estocagem dos recursos. Os tempos de processnmento dos recursos vnriavam segundo uma
distribuição nonnaltmncada (pnra se evitnr valores ncgntivos), os quais os autores consideravam
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mais adequados para representar as verdadeiras variações nos tempos de processamento de
recursos rems.
As seguintes conclusões foram cnconlradas pelos autores;
1) O uso da distribuição bowl para alocação dos tempos de processamento não aumenta

significativamente (e geralmente decresce) a taxa de produção quando a varifincia é
bai:xa ou moderada;
2) Qualquer benefício em se usar a distribuição bowl é rapidamente dissipado quando a
capacidade ele annnzenmncnto dos recursos é gmnde e n vnrifincin é bnixn ou
modemdn;
Os resultndos de SMUNT el nl. ( 1985) moslmrmn que o uso do fenômeno howl deve
ficar restrito a situações altamente específicas. De fato, os resultados sugerem que o uso elo
fenômeno bow/ deve ser considerado por um gerente de produção apenas se os tempos de
processamento exibirem altns variãncias, devendo as linhas ser balanceadas qunndo os seus
recursos possuírem tempos de processamento nonnahncnte distribuídos e com bnixas ou
moderadas varifincias. As constatações de SMUNT & PERK INS ( 1985 ), portanto, diferem
daquelas posteriormente cnconlrndns por SO ( 1989).
Em SMUNT & PERKJNS ( 1990), os autores

l~1zem

uma análise crítica da fonna como

SO ( 1989) interpretou seus resultados em seu estudo. Para SMUNT & PERKJNS (1990), o
lcnômcno howl rcn lmente existe para situações onde a capacidade de estocagcm é baixa c o
cocfkienlc de variação é nlto. SM UNT & PERKINS ( 1990) concordam com a afirmnção de SO
( 1989) que diz que o fenômeno bowl existe para uma ampla variedade de cnpaciclacles de

cslocagcm c coeficientes de varinçâo, desde que a distribuição how/ seja cuiclaclosamenle
escolhida. Porém discordam dns implicnções qu e SO ( 19R9) fa z sobre o lema.
Em resposta, SO ( 1990) questiona os argumentos apresentados, afí1mando que os
experimentos cxccutndos em SMUNT & PERKINS ( 198 5) foram baseados em distribuições
howlnão ótimas para a situação em estudo. Uma vez que as ótimas distribuições bowl dependem

de diversos fntores como cumprimento da linha , capacidnde de estocagem e vnriabilidade dos
tempos de processamento, não há umn única forma de alocação de capacidades que fimcionará
bem sob uma ampla gama ele condições. Desln fonnn , seria de se esperar que os resultados de
SMUNT & PERKJNS ( 1985) não favorecessem as nlocnçõcs I ipo howl. Pam SO ( 1990), então,
os resultados encontrados em SMUNT & PERKINS ( 1985) não implicam que o fenômeno howl
não existn quando n variabilidade é bnixa ou a linhn é longa.
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SO ( 1990) insiste que, npesnr dns melhorins obtidns sob condições de bnixn vnrinbilidnde
serem pequcnns, elns existem e que mesmo um por cento de meU10rin poderin, eventunlmente,
proporcionnr mnplns economins. Nn práticn, segundo o nutor, n buscn por wnn linhn
perfcitmnente bnlnncendn é gemlmentc ti\o dificil qunnto procurnr por umn outm formn de
nlocnção. Portanto, por que buscar por umn estmtégia sub-ótimn que é igualmente tão difícil de
nlcnnçnr qunnto uma estrntégia ótimn? E complementn, dizendo que nenhumn únicn nlocnção de
capncidmles será a meU10r pnm todns as condições, devendo se considerar tanto as nplicnçôes
qunnto os mnbientes nn seleção dn meU10r distribuição de cnrgns de tmbnlho em linhns de
produção.
O lmbnUlO de SMUNT & PERKlNS ( 1985) também foi pivô de umn outra discussão
ncndêmicn n respeito dn cfi ciêncin ou não do fenômeno bowl. Dcstn vez ns críticns vieram de
KARWAN & PHIUPOOM (1989), os qtwis contestnrmn os resultndos dn pesquisn relntndn em
SMUNT & PERKINS ( 1985). Bnsicnmente, KARWAN & PHILIPOOM (l9R9) nrgumentam
que ns principnis fnlhns presentes em SMUNT & PERK TNS ( 1985) são ns seguintes:
- o experimento de simulnção fnlhn em não utiliznr sementes comuns nn gemção de
números nlcntórios;
- o número de obscrvnções colctndns (oito) é muito pequeno;
- foi usndn n distribuição nonnnl regulnr no invés dn distribuiçiio nonnnl inclinndn;
- c o mnis impo1tnntc, pnrn reprcscntnção do fenômeno howl, foi usndo um grupo
predetenninndo e fH bitrário de tempos de proccssmncnto, nntcs que n nlocaçi\o ótima.
Em respostn ao trabnlho de KARWAN & PHILIPOOM ( 1989), SMUNT & PERKlNS
( 1989) rcíízermn os experimentos, mnncntnnclo o número de obscrvnçõcs por coiTidn de

simulnçiio. Os rcsultndos obtidos con íínnnm e rcssnltam os rcsultnclos obtidos em 1985.
Segundo os autores, o fen ômeno bowl ele fnto ex iste em si111ações com baixos ní veis de estoques
e alto coeficiente de vnriabiliclndc dos tempos de proccssmnento. Entretanto, em cenários mais
renlísticos, com níveis de estoques mnis nltos ou coeficientes de vnrinção mnis baixos, o
fenômeno howl deixa de ser umn considemção importnntc em prqjetos de linhas. Neste caso.
salientam os autores, tnis conclusões independem do fnto dn nlocnção bowl considerndn ser
arbitnírin ou ótimn. Como conclusão, os nutores fmnliznm nfínnando que o fenômeno howl,
aindn que real, não é robusto sob condições operncionnis lipicns.
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2.1.2 Outros estudos sobre desbalanceamento de linhas de produção

O fenômeno bowlniio pode, ao menos atunlmente, ser considerado n melhor forma de se
nlocnr cnrgas em elementos produtivos de umn linhn . Além dn eficiêncin do fenômeno howl ter
sido contestndn em vários trabnlhos, existem tmnbém na literaturn, como já mencionndo
antcrionnentc, outras propostns de distribuição de cnpncidndes de produção.
PA TTERSON ( 1964 ), por exemplo, usou o processo de Markov pnm annlisnr o fluxo de
tnrefns através de umn linhn de montagem com N estações e com tempos de processmnento
exponencinlmente distribuídos. Ee desenvolveu um método pnm computnr a tnxn de produçiio da
linhn dndo um determinado nrmnjo de recursos no sistemn. Aindn que o autor não tcnhn sido
cnpnz de detenninnr qunl o arrnnjo ótimo de recursos, ele especulou que recursos rápidos
(pequenos tempos médios de processamento) c lentos (nltos tempos médios de processmncnto)
devem ser intercalndos pnra que se minimize os efeitos de bloqueio dentro do sistemn .
Outrn propostn pnrn desbnlnnceamcnto de linha foi feitn por DA VIS ( 1966), que simulou
nlgumas combinnções de tempos ele processnmento em umn linhn ele manufntmn com três
recursos. Além de mostrnr que linhns movidns de mnneirn livre (unpaced) são superiores n
nquelns controlndas fisicnmcnte (paced) , como numa cstcim, por exemplo, o autor combinou três
tipos de velocidades de recursos (rápidos, médios c lentos) pnrn verificnr qual delas possibilita o
mcU10r desempenho. Com tempos ele processmncnto nonnnl e tipo nonnnl inclinndn (Tipo m de
Pearson), pnrcce hnvcr algum gnnho quando se tem umn linh CI clesbnlanccada com o primeiro
recurso tendo o menor tempo médio ele processamento (recurso rápido) e o último recurso tendo
o maior tempo médio de processamento (recurso lento). Seu estudo tnmbérn mostrou que
conforme o coelicientc de vnriaçi'io mnncnt nva, a tnxn de snídn de produtos dn linhn dinunuín.
PA YN E ef a/. ( 1972) também fi zeram umCI importnnte contribuição parn o entendimento
dos fundamentos de uma Linha de produção, confi rmando, particul nnnente, nlguns resultados
obtidos em DA VIS (1 966). Em seus estudos, PA YN E et a/. (1972) observnrnm que n mnioria
dns pesquisas sobre projetos de linhas ele manufntura, ao menos nlé nquelc momento, objctivavn
primeirmncnte lidar com ns enrnclerísticas operacionais dn linha como um todo, negligenciando,
muitns vezes, imporlnntes nspectos relncionndos nos desempenhos individuais dns cslnçõcs de
lmbalho de tnis li11hns. Pam eles, pouco se conheein sobre a distribuição dos tempos de
ociosidnde ou estoque em processo ent re estações de umn linhn de produção, aincln que, pnra os
nutores, tnis nspectos são de elnra importâncin pnrn projetos de linhns.
Com n fmalidade de efetunr uma pesqui sa neste tema, os nutores construírnm modelos
pnrn simulnção, constituídos de 20 recursos em linhn, com cnpncidade de estocngem infinita
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cnlre cada par de recursos e tempos de processamento gerados segundo uma distribuição normal.
O primeiro recurso nunca para por falta de material c uma linha foi considerada balanceada
quando todos os recursos ou estações de trabnlho tenham o mesmo tempo médio de
processamento. O objetivo é investigar os tempos ociosos em cada recurso e a máxima fila ou
estoque antes de cadn recurso para várias distribuições de tempos de trabnlho sob um pcriodo de
tempo especificado.
Resultados mostrnram que, mesmo em linhas perfeitamente bnlanceadas, os níveis de
ociosidade tendem a aumentar no sentido do flu xo de materiais, ou seja, quanto mais no finnl da
linha está um recurso, maior é o nível de ociosidade por ele apresentado. Tal situnção, segundo
os autores, é devida ao fato que cncla recurso é dependente dos recursos que o sucedem, logo,
qunnto maior o número de recursos predecessores, maior n probnbilidnde de este recurso ficar
sem material para processar. Além disso, como o fornecimento de tmbaUlO é também
dependente dn vnrinbi lidnclc dos tempos de processamento associados, o numento nn
variabilidade leva n um numento de ociosidade ele cndn recurso dn linha c umn conseqüente
redução na taxa de produção. Foi verificado tnmbém que as mniorcs filas (ou estoques em
processo) ocorrem mnis no início dn ljJlhn, sendo que cstn difcrençn, nssim como o tnmanho dn
fíla máxima, tende a aumcnlnr conforme se numenla n variabilidnde dos tempos de
proccssnmcnto.
Com cstns informações em miios, os autores rcfo11nulatam os modelos c propuscrnm
algumas novas configurnçõcs. Já que os níycis de ociosidade tendem n mnnenlar em direçi'io no
final da linha, novos modelos foram construídos sendo que os tempos médjos de processamento
parn cada estação aumentavam na direção do fluxo de produção. Outra possível forma de se
obter resultados semelhantes poderia ser n de alocar aos recursos uma taxa crescente ele
variabilidade dos tempos de processamentos, ou seja, aos recursos locnli7.ados mais próximos do
fí.nal da linha, maiores scrinm seus níveis de vnriabiliclade associados. Também Loram testados
critérios de alocação de tempos médios de processamento c de variabilidade opostos aos citados.
Nestas situações, foi observado que, em compnração com umn equivalente linha
balanceada, umn redução na ociosidade é alcançada alocnndo-sc aos recursos, em direção ao
fmal da linha ( l) tempos médios de processamento lineannenle crescentes ou (2) variabilidades
destes tempos também crescentes. Tais mclhorins fornm alcançndns, em ambos os cnsos com
leves reduções nns taxns de produção dn linha como um todo, porém no cnso ( 1) com um
muncnto nns filns máximns em lodns ns estações e, no caso (2) com numcnto nns filns máximns
pnrn as úllimns 10 estações.
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Por lim, concluem os autores, os resultados obtidos fornecem alguma conlinnação ao
trabalho de DA VIS ( 1966), que obteve, para li11has compostas por três recursos, algum aumento
nas taxas de produção e redução nos níveis de ociosidade desbalanccando-sc a linha no sentido
de alocar tempos de processamento curtos, médios e longos entre os três recursos da linha.
Também, acrescentam os autores, os resultados parecem não fornecer nenhuma evidência da
eficiência do fenômeno bowl.
EL-RA YAH ( 1979a), através da simulação, testou o desempenho de três tipos de
alocações de tempos médios de processamento: distribuição bowl, alocação baixo-médio-alto
(proposto por DA VIS, 1966) e alternados (proposto por PATTERSON, 1964), segundo três
formas de distribuição estatística dos tempos de processamento (log nonnal, normal, c
exponencial) para linhas com até 20 recursos. De fato, neste artigo o tornou-se o primeiro
pesquisador a usar a simulação para confmnar a existência do fenômeno bowl, proposto por
HILLIER & BOLING (1966). Como resultado de seu trabalho, Licou constatado que resultados
consistentes para todos os comprimentos de linhas indicam que a distribuição bowl é a mais
apropriada quando a capacidade de estocagem de material em processo é limitada e há um
substancial grau de \'ariância nos tempos de processamento.
Em outro mligo, EL-RA YAl-1 ( 1979b) simulou, através da distribuição nonnn l dos
tempos de proccssmncnto, linhns com três c quatro recursos, pnra testar a inlluência que
alocnções distintns de varinbilidades nos tempos de processamento c as capacidades de pulmões
de estocngcm, e não mais alocnções distintas de tempos médios de processamentos, tinhmn sobre
o desempenho destas linhas.
Ficou novamente evidente a presença do fenômeno howl no que tnngc à alocnção
desigual das variabilidades nos tempos de processmncntos entre os recursos de uma linha de
produção quando nenhum pu lmão é pennitido entre estes recursos. Neste caso. <1s linhas de
produção rcagiJ·am de maneira bastante simjlnr à alocnçfío desigunl de tempos méd ios de
processamento. As estações do meio da li11ha devem ter menores variabi lidades nos seus tempos
de opernçõcs que as estações dns extremidades, quando o objetivo é mnximiznr a taxa de
produção dcstn linha.
O mesmo fenômeno não foi observado por EL-RAYAI-l ( 1979b) qunndo a nlocação
desigunl de pulmões de estocagem foi o tema . Segundo o autor, a tnxn de produção de umn linh n,
onde iguais capacidades de nnnazenngcns siio designadns, nfío pode ser significativamente
melhorada dcsbnlancenndo deliberadmnentc estns cnpacidndes de nnnazcnagem, mas se o
desb<~lancenmcnto

é inevitável, n taxa de produção é mnximiznda designando-se pulmões
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maiores fls estações loca li zadns no meio da linha e menores pulmões fls estações localizndas nns
extremidades.
ATWATER & CHAKRA VORTY (J 994) se propuseram a cstudnr o efeito que o uso de
cnpncidadc protetiva pode ter com relação a nlgun s critérios competitivos. Pnrn tal, os autores
simularnm dois tipos de linhas de produção. A primeira é composta por quatro recursos com
tempos médios de processamento iguai s entre si (quatro recursos com IO minutos de tempo
médio de processmnenlo). A segunda linha estudada é composta por cinco recursos com tempos
médios de processamento diferentes entre si e linearmente crescente em dircçfío no último
recurso dn linha. Em outras palavras, o primeiro recurso (aquele que processa matéria-prima)
possui um tempo médio de processamento menor (mais capacidade) que o segundo, que por sua
vez é mais rápido que o terceiro, e assim por diante. Para que a quantidade total de tempo de
processamento permanecesse constante em relaçfío fl primeira linha (40 minutos), foi alocado ao
primeiro recurso um tempo médio ele processamento de 6 minutos, ao segundo 7 minutos, 8
minutos ao terceiro, 9 minutos ao qumlo e JO minutos ao quinto recurso (lotali zando também,
portanto, 40 minutos). Nota-se que tal configuração está em consonância com o modelo proposto
por DA VIS ( 1966).
O modelo tcprescntativo de uma linha dcsba lanccnda , nprcsentndo em ATW ATER &
CHA KR.i\ VORTY ( l994), proporcionarin, desta formn , umn certa capacidade protetiva de um
recurso em rclaçiio flquelc que o sucede. Após simular ambos os modelos em dois níveis de
coeficiente de variação dos tempos médios de processamento c outros dois níveis de tempo de
parndn, ou downtime, os autores chcgnram a duas conclusões principais.
Primeiramente, os autores consideraram como válida a hipótese que o uso de capacidade
protetiva é uma fonna viável parn se alcançar tempos de processamento mnis rápidos com níveis
de estoques mais bnixos. Para os autores, isto é uma indicação que o uso de capacidade protetiva
pode ser uma importnntc ferramenta para os gerentes dispostos a competir com /e(l(/ times
menores que a concorrência. Outro resultado de importante relevância para os autores foi que a
linha com capacidade protetiva requer menos estoque em processo no sistemn para alcançar
tempos de processamento mais estáveis. Isto significa que além de prazos menores, o uso de
capacidade protetiva pode tnmbém proporcionar prazos mnis confiáveis. Isto tudo com baixos
ní veis de estoques em processo.
Há, no entanto, a necessidade ele se fazer duas importantes observações em relação fl
metodologia de pesquisa empregada pelos <mtores c que se diferencia do método proposto para o
trabalho deste autor. A primeira delas se refere ao fato que os autores fizeram uso de uma única
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forma de gestão de materiais em seus estudos. De ncordo com o que foi apresentado, tal fomta se
assemelha bastante com o sistema tipo CONWIP, ai.ndn que os autores não o tcnhn mencionado.
Não houve, portnnto, n preocupação por pnrte dos nutores em procurar validm os resultados
obtidos simulnndo-sc outros métodos de controle da produção.
Uma segunda observação se refere ao número distinto de recursos empregados nos
modelos cshtdndos. Aindn que o tempo de processamento total de nmbos os modelos tenhn se
mnntido constante, no se variar o número de recursos entre os dois modelos, fica difícil nvnliar se
os resultados nlcançados foram devidos no fato dn existência de cnpncidade protetivn em um
modelo e inexistência em outro, ou então, porque um modelo tinha mnis recursos que o outro. A
impossibilidade de se isolnr esta

vari~velnn

análise dos resultados dificulta, ou no menos limitn,

as hipóteses clnboradas ao final dn pesquisa.
Outra interessante pesquisn se deu em FRY & RUSSELL (1993). Em eshtdo
compnrativo de diferentes fonnas de alocação de cargas entre os recursos, os autores comparam
seis tipos de critérios de distribuição de cargas de trabalho entre recursos de uma fábrica fictícia
que compartilha características tanto de um sistemn flow-slwp quanto de um sistema joh-shop.
Os seis critérios testados foram: bn lnnccado, em fonnn de tigela (hrJW" ), tigela invertida ou " V".
linear, em passo (slep) e segmentado. Em suns pesquisa , os autores avaliaram cada um elos
critérios citados segundo três fo rmatos de alocnção de carga (mni s ncentunclo, moderado e pouco
acentuado), três ní veis de excesso de capacidade ( l O, 15 e 20%) e dois ní veis de coeúciente de
varinbilidnde (alto c bni:xo).
Segundo esses autores, n primeira estratégia de alocação de cargas é igualnr ou bnlnnccnr
os tempos de processamento em todas as estações de trabnlho, a qual é defendida pcln maiorin da
literatura de bn lanceamcnto de linh a. Sob esta estratégia, cada mnquina é utiliznda por umn igual
porcentagem de tempo.
A segunda estratégia é a jn comentada forma de nlocnção de tempos de processamento
conhecida como bowl. Umn terceira cstratégin citacln por FRY & RUSS ELL (1993) é a chnmncla
de "howl invert ido" (ou em " V"), onde os recursos situndos no centro dn linha recebem os
mniores tempos de proccssnmcnto, enquanto os recursos posteriores e anteriores n eles têm seus
tempos de processmnento reduzidos li.neannente. Os autores não fazem nenhum a referência
sobre pesquisas anteriores que cstudarmn este tipo de método de alocação de tempos de
processmnento nos recursos.
A quarta estratégia pnra alocação de cnpncidnde é denomiHncln de " linenr decrescente " c
representa o cnso onde o recurso com o maior tempo de processamento é o primeiro dn liHha. Os
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recursos subseqüentes a ele passam a ter um decréscimo linear de seus respectivos tempos de
processamento, de maneira que o último departamento da linha receberá o menor tempo de
processamento. FRY & RUSSELL ( 1993) citam os trabalhos de DAVIS ( 1966) e EL-RA YAH
( 1979a) como os pioneiros nas pesquisas deste tipo de critério de alocação de cargas de trabalho.
Outros defensores desta mesma estratégia são GOLDRATT & FOX ( 1989), que argumentam
que a máquina mais lenta deveria ser localizada na fi·ente do processo.
A quinta estratégia incluída em FRY & RUSS ELL ( 1993) é a "segmentada", sugerida
por GOLDRATT (1981 ). A crença aqui é que as flut11ações (variabilidades) nos processos
tendem a se acumular na direção do fluxo de materiais numa li11ha de produção. Deste modo, um
recurso é afetado pelas flutuações do recurso precedente e afeta o recurso subseqüente. A
sugestão de GOLDRA TT (19& I) é que o processo deveria ser segmentado em dois ou mais
mini-processos, através de pulmões de capacidade cuidadosamente localizados, onde cada
segmento se comporta segundo um projeto de alocação de capacidades linear. Por exemplo,
numa linha de sete recursos poder-se-ia ter o quarto recurso com o maior tempo de
processamento dentre eles, os recursos cinco, seis e sete teriam tempos de processamento
lineanncntc decrescentes em relação ao recurso quatro c respecti vamente idênticos aos do
reclll sO um, dois c três. Desta maneira , os recursos que receberiam uma quantidade acumulada
maior de flutuação ou variabilidade leriam mais capacidade pnra compensá-la.
A sexta e última estratégia é a alocação em " passo" ou "step ". Neste caso a primcirn
estação tem o maior tempo de processamento e as demai s estações que a sucedem têm tempos de
processnmento levemente menores que a primeira , porém iguais entre si. \V IGHT ( 1970) sugeriu
este tipo de critério como fonna de facilitar o controle de entrada c saídn de tm·efas peln linha,
loca lizando a opcraçiio gargalo no início da linha. Esta estratégin seria então umn combin ação
entre balnnccamcnlo e aumento linear de capacidades de produção, com o gargalo loca lizado no
início do processo de fabricação.
Os resultados obtidos por FRY & RUSS ELL (1993) mostram que a apropriada alocação
de capncidades é dependente do grau de tJutuaçiio dos processos e do tamanho da folga na
capacidade. Em f.1bricas com baixo nível de excesso de eapncidadc ou com altos coeficientes ele
variabilidade, dcsbalancenr intencionalmente a capacidade resultaria em desempenhos nunca
piores que n alocação balnncenda de cargas. Por outro Indo, quando a folga na capacidade é alta,
20% no caso, a estratégia de bnlanccnmento ele cnpacidncles deveria ser escolh ida. Nas sihwçôes
onde linhas desbalanceadas superarnm as linhas balanceadas, os autores verificaram melhores
resultados pnra ns estratégias " linear" e em " V".
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DONOHUE & SPEARMAN ( 1993), também pesquisaram alguns critérios de alocaçiio
de capacidades. Em seus traball10s, os autores examinaram o problema de se determinar a mais
rentável configuraçiio de capacidades para uma linha de produçiio composta de recursos em
série. Para solucionar o problema proposto, os autores desenvolveram um modelo de decisão que
considera simultaneamente os custos e as implicações operacionais de um projeto de capacidade.
Tal modelo faz uso de uma técnica que mistura abordagens analíticas e de simulaçiio.
No estudo, os autores modelaram as linhas de forma a contemplarem os princípios de
controle da produçiio baseados na técnica CONWIP. Dois tipos sihtações de mercado foram
examinados: uma caracterizada por uma demanda infmita, onde tudo o que é produzido é
vendido e outra onde a demanda é limitada e a linha pode produ zir para estoque. No primeiro
caso, a libcraçiio de uma nova ordem ele fabricação se dá sempre que um item é finalizado no
último recurso da linha, já que neste caso não há fonnação de produtos acabados na forma de
estoque. No segundo caso, uma nova ordem só é liberada para f.1bricaçiio qunndo o item final é
consumido pelo merendo, abaixando o nível de estoque de produto acabado.
O papel da capacidade depende, no entnnto, do ambiente de mercado nn qual n empresa
está operando. Em um ambiente de produção para estoque, melhorias de qualidade (qu e resultam
em redução nos ní veis de vnrinbilidndc dos tempos de processamento) acarretam uma menor
necessidade para excesso de capacidade. lsto se deve ao fato que menores variabilidades lcvmn a
menos congestão tHl linha c, portanto, menos ncccssidnclcs de se tirar atrasos. Por outro lado,
num ambiente onde htdo o que é produzido é vendido, melh orias de qualidade fa zem com que
capacidades adicionais se tomem mais at rativas. Aqui, conforme a variabilidade decresce, a
fábrica se torna capaz de produzir mais produtos com a mesma cnpacidade instalada .
Deve-se notar, por fim , que o trabalho proposto por DONOJ-fU E & SPEARtvlA N
( 1993), tem como objetivo principal desenvolver um modelo que possibilite analisar fatores de

desempenho operacional, custos con·eJacionados e situações de merendo c assim, tomar decisões
referentes a mell10r con !iguração de cnpaciclades em linhas de ma nu fahtra que operem segundo n
abordagem CONWIP.
WESTON JUN IOR (1999) pesqutsou algumas possíveis configurações ele linhas de
manul~1111ra

com o propósito de eshtdar a influêncin que ns locnliznções de gargalos na linha e n

vnrinbilidncle dos tempos médios de processamento (CV) têm sobre o desempenho destas linhns
de manuf.1htra. O ambiente escolltido para simular ns sihwções propostas é composto por IO
centros de trabnlhos ou recursos, que podem tanto cnractcriznr umn linha de produçi\o quanto
uma céluln de traball10, em fomwto U, de peças discretas. Formn selecionndos cinco modelos,
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cada qual variando duas características em particular, a variabilidade dos tempos de
processmncnto e a posição do recurso reslritivo na linha. Os cinco modelos simulados são:
Modelo I : Não há restrição na linhn e os recursos são perfeitamente balanceados, isto é,

possuem o mesmo tempo médio de processamento e a mesma vnriabilidade dos tempos médios
de processmnento. Cadn recurso tem um tempo médio de processamento de 10.5 minutos e
desvio-pndrão de 2.958 minutos.
Modelo 2: lgunl ao modelo l, exceto que a vnriabilidnde é nlternda.
Modelo 3: Uma únicn reslrição (com ncréscimo de 15% no tempo médio de

proccssmncnto em relnção ao modelo l) é localiznda no meio dn linha com variabilidnde igual
ao modelo I.
Modelo .J: Uma única rcslrição (com acréscimo de 15% no tempo médio de

processamento em relnção no modelo I) é locnlizada no fí.m dn linha com vnriabiliclacle igual no
modelo 1.
Mc)(lelo 5: Uma única rcslrição (com acréscimo de 15% no tempo médio de

processamento em relação ao modelo I) é loca li zadn no início da linha com vnrinbiliclade igunl
ao modelo I.
Em todos os modelos simulados as peças ou materinis são puxados por todo o sistema ,
não há limitação de estoque em processo entre cada recurso e os lotes de transferência são
unitários. Os tempos de movimentação e setup são nssum idos wmo zero. A disponibilidade de
componentes ou mntéria-prima é infinita.
Há duns formns de ocorrência de ociosidndc. Uma peça já completn pode permanecer
ociosn em frente a um determinado recurso, na fo nna de fílrt, porque o respect ivo recurso está
ocupado. Alternativamente, um recurso pode estnr ocioso qunndo ele finnli zn umft pcçn e não há
peçn s em estoque pnrn trabalhnr. Estes tipos de ociosidnde formrtrmn a base pnrn a análise dos
resultados do nutor. Uma mancirn simj(ar para se esl1tdnr ns ociosidndes é nnalisar os atrasos. O
nutor usft estes dois critérios indi scriminndamcnte.
Ao se comprtrar os resultndos dns simulações dos modelos 1 e 2, WESTON JUN IOR
( 1999) verificou que o munento no CV degrnda o desempenho do sistcmn , rtumentnndo o tempo

de processmnento dns pcçns (redução do throughput) e n ociosidade dns peçns e dos recursos.
Tnmbém foi verificado que n cuciêncin dos recursos diminui confonnc se dirige pam o fínnl dn
linhn , no sentido do flu xo de materinl. Portnnto, pode-se espcrnr que, segundo o autor, ft
cficiêncin dos recursos tende n diminuir como conseqiiência elos efeitos acumulndos dn vnrinçi\o
nos tempos médios de processnmento entre recursos dependentes.
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Como conclusão final, o autor finaliza dizendo que, ao se comparar o modelo 1 aos
modelos 3. 4 c 5, pode-se afmnar que os resultados sugerem uma localização do gargalo no
início da linha. Com esta disposição, tanto os níveis máximos e médios das filas são menores,
como também o são os níveis médios c máximos do tempo de espera no garga lo. Assim, a
localização do gargalo no início da linha é geralmente preferida baseada nas estatísticas de fílas
c no atraso total das peças, enquanto outras estatísticas, tais como o tempo total para finalizar
todas as peças, não são impactadas.
Em resumo, este tópico procurou mostrar que, aiJ1da que a maioria dns pesquisas na área
de projetos de linhas esteja baseada em único sistema de PCP, parece não haver uma resposta
defínitivn pnra qualmcll10r critério de alocnção de tempos de processamento entre os recursos de
uma linha de produção. Pnrle das pesquisas parecem defender a idéin que o método bowl é o
mnis efetivo (H ILLTER & BOLING ( 1966), HILLIER & BOLING (1967), HILLI ER &
BOLING ( 1979), EL-RAYAH ( 1979a), KARWAN & PHILIPOOM (1989), SO (1989), SO
(1990), HILLI ER & SO (1993), PLK.E & MARTIN (1994), HILLIER & SO (1996)), outra parte
parece entender o fenômeno bowl como algo cftcienlc pnra situnçõcs muito pnrticulnres, porém
difíceis de se enconlrnr nn práticn (SMUNT & PERK.INS ( 1985), HOMPSON JUNIOR &
BUR.FORD (1988), SMUNT & PERK INS (1989) c SMUNT & PER.KJNS (1990)). Há nindn
outros nu torcs que defendem outrns técnicas de alocnçiio de tempos de proccssmncnto como a
nlternndn (PATTERSON , 1964). lineaunenlc crescente em lc11nos de tempos de processnmcnto
(DA VIS, ( 1966), PA YN E et a/. (1972), ATWATER & CHAKRA VORTY (1994)), lincn nnentc
decrescente em lermos de tempos de proccssnmento (GOLDRA TT &

rox (1989)) Clll ''V" ou

bowl invertido (FRY & RUSSELL ( 1993)), scgmentnda (GOLDRA TT ( 198 1)) c em pnsso ou
step (\V IGHT ( 1970). GOLDR.ATT & FOX (1989) c WESTON JUN IOR ( 1999)). Tnis

considernçõcs, ns quais mostram um alto grau de disparidade entre os rcsultndos nlcnnçndos,
somndas ninda à neccssidndc de se estudar como varinções nos sistcmns de PCP inOuencinm os
desempenhos dos critérios de nlocação,justificam plenamente o objeti vo desta tese.
O próximo tópico dá iJ1ício ao segundo grande ramo desta pesquisa: os sistemas de
plnn ~jamcnl o

e controle da produção. Primeiramente serão nprcscnladns ns diversns varinnlcs

dos sistemas tipo Kanbnn, incluindo sua fom1n tradiciona l. Em seguida n discussão é focal izadn
em torno elo sistemn CONW1P, antecedendo o tópico que aborda o método Tnmbor-PulrnãoCorda .
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2.2 Os sistemas de planejamento e controle da produção

Este tópico tem como objetivo discutir alguns aspectos essenciais dos sistemas de
planejamento e controle da produção. Ele estará dividido, basicamente em quatro partes. A
primeira tratará do sistema Kanban e algumas das suas variantes. A segunda discut irá o sistema
CONWIP, ficando a terceira parte dedicada ao método Tmnbor-Pulmão-Corda. Por fim, na
quarta parte, é apresentada uma rápida revisão de textos que procuraram comparar sistemas ele
gestão da produção.
2.2.1 O sistema Kanban

O sistema Kanban fa z parte de uma filosofia mais ampla de administTação desenvolvida
pela Toyota Motor Corporation , denominada de Sistema de Produção da Toyota. Segundo
MONDEN (1984), este sistema pode ser considerado como um sistema de administração da
produção revolucionário, compartiUwndo características do sistema Taylor (AdministJação
Científica) e do sistema Ford (Linha de Montagem em Massa).
Conforme MON DEN ( 1984), "o Sistema de Produ ção da Toyota é um método racional
de fabricar produtos pela completa eliminação de elementos desnecessários na produção com o
objetivo de reduzir os custos. A idéia básica neste sistema é produ zir as unidades necessárias no
tempo necessário c na quantid ade necessária. Com a realização deste conceito podem ser
elim inados os invent<irios intcnncdiários e os de produtos acabados, então desnecessários''.
Ainda segundo o autor para que o objetivo de reduzir custos seja alcançado, três outras metas
intermediári as precisam ser atingidas simultaneamente:
I. Conlrole de Quantidade: perm ite il empresa adaptar-se irs nutuações djárias e mensais
da demanda em termos de qu antidade e variedade;
2. Qualidade Assegurada: garante que cada processo irá supnr os processos
subseqüentes somente com unidades boas c conformes:
3. Respeito il Condição llumana: deve ser cultivado uma vez que o sistema utiliza o
recurso humano como fonte de conhecimento para se atingir seus objetivos de custos.
Um nu xo contínuo da produção ou adaptação ns muda nças da demanda Clll quantidades
e variedades é criado pela obtenção de dois conceitos chaves, fundamentais para o Sistema de
Produção Toyota: "Just-in-Time" (no tempo exato) c "Autonomação" (controle autônomo de
processos ou mrtocontrole)
O .Just-in-'l'ime (JlT) implica produzir as unidades necessárias em quantidades
necessárias e no tempo necessário. Autonomação (ou .lidoka, em japonês), por sua vez, pode ser
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interpretado como controle autônomo de defeitos, viabilizando ojust-in-time por nunca permitir
que uma unidade defeituosa siga o fluxo e alcance um processo subseqüente. Outros dois
conceitos básicos do Sistema Toyota de Produção são " flexibilidade da mão-de-obra" c
"pensamento criativo". Para que todos estes conceitos sejam realizados, deve-se estabelecer os
seg11intes sistemas e métodos segundo MONDEN (1984):
1. Sistema Kanbnn parn manter n produção no tempo exato;

2. Métodos regulnres de produção pnra ndaptnção its variações dn demanda;
3. Redução do tempo de preparação de máquinas para reduzir os tempos de execução de
produção;
4. Pndronização das operações parn obter balanccnmento de linhas;
5. ütyout do Posto de Trnbalho e operários com multifimções pnrn se nlcnnçar
flexibilidade da mão-de-obra;
6. Aperfeiçoamento das atividndes ntmvés de pequenos grupos e sistemas de sugestões
pnra reduzir n mão-de-obrn e muncntnr a mornl dos trnbnlhndores;
7. Sistcmn de controle visunl para se ntingir o conceito de autonomnçl'io:
8. Sistcmn de Administração por funções pnrn promover o controle de CJUalidnde em
toda n emp1csa.
O Sistemn Toyotn de Produção é para alguns nulorcs sinônimo de filosofia JIT. PTAK
( 199 1) escreve que a filosofia J IT pode ser vista como uma conlínun e in (indávcl cmLndn pnrn a

eliminação total de desperdícios c respeito às pessons. Isto deve oco1Ter niio somente no
processo de manufatwn, mns através de toda a orgnniznção pnra que n implementação possn ser
bem sucedida. Segundo os autores, como resultados desta implementação esliio n redução nos
lead-times, i.n vcntário c espaço necessário para n mnnufnturn, rendendo uma maior

competitividnde il companhin. O objetivo não seria atingido pela instalnção de progrmnns de
computndor, mas sim devido no esforço cooperntivo de lodos na orgnniznção, desde o presidente
nlé os Lrabnlhndorcs de chiio-de-fábrica , envolvendo lodos os recursos humanos djsponívcis nn
cmprcsn. Novos sislcmns têm que ser desenvolvidos pnrn acomodnr as novas forma s de se fn zcr
os negócios. Ordens de serviço, pnpéis de fábricn c pníticns contábeis geralmente nccitns fornm
modificndas c estão nindn pnssn ndo por mudnnçns drnmáticas como resultado destes nmplos
conceitos filosó fi cos.
LOCKAMY & COX ( 199 1) citnm que as técnicns nssocindas nos aspectos de
mnnufntmn JlT sofrernm algumas mudanças e hoje pode ser composta por doze téenicns
principnis:
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1. Método de puxar a produção (Kanban);
2. Controle estatístico de processo;
3. Manutenção preventiva;
4. Trabalhadores multi funcionais;
5. Nível de programação;
6. Redução de setup;
7. Revisão de layout de fábrica;
8. Tamanhos de lotes reduzidos;
9. Envolvimento de fornecedores;
10. Organização do local de trabalho;
11 . Atividades de melhoria a partir de pequenos grnpos:
12. Engajamento gerencial.
Pode-se notar, portanto, que o método Kanban, foco deste tópico, é apenas um método
de gestão da produção, o qual possibilita que a produção possa ser puxada, pertencente a uma
filosofia mais nmpln de gestão organizacionn l dcnominndn just in time. Pnra que se possn
compreender o exalo significado dn lécnicn Knnban, se fnz nccesscírio o entendimento dos
conceitos de produção puxndn e empurrada .
GSTC:TTNC:R & KUHN ( 199G) c SPEARMAN ct ai. ( 1990) dividem genericamente os
sistemas de cont role de produção em sistemas de " puxar" e ''empurrar" a produção. Pnrn estes
nutores, em sistemas do tipo ''empurrar", a produção é inicindn n pnrtir de umn inslfi ncin central
de plnnejnmenlo que f.1 z uso de previsões parn demandas fu turas. A produção neste cnso é
inicincla antes da ocorrêncin dn dcmandn, pois de oulrn maneirn os bens não poderiam ser
entregues dentro do prn zo. Portnn to, os /em/ times ele produção têm de ser conhecidos ou
nproximndos.
Em um sistemn de " puxnr", n produção começn qunndo n dcmnnda nconlece de fato. A
produçiio é iniciada por um sislemn de controle dcscentralizndo. Pam evilnr longos tempos de
espern pnrn os clientes, peças e produtos acabados devem ser eslocnclos nos chamnclos bt~[ters ou
pu lmões. Logo, os sistemas de " puxnr" são chamndos de sislemns com nível mínimo de
inventário enquanto que os sistemas de "empurrar" são conhecidos como sistemas de im•enlcírio
zero.
Em sislemns de " puxar", um certo nível de inventário de peçns e produtos ncabndos é
planejado pnra cvilnr ns desvnnlagcns dos sistemas de "empunnr". Segundo GSTETTNER &
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KUHN ( 1996), o inventário planejado compensa as f~1 lhas, quebras de máquinas e incertezas na
demanda . O nível de estoque em processo deve ser escolhido apropriadamente para garantir o
nível de serviço desejado do sistema de produção sem a necessidade de um detaUwdo
planejamento de produção.
Os autores lembram, no entanto, que para atingir estes objetivos, com níveis razoáveis
de estoque em processo, tornam-se necessárias algumas mudanças organizacionais. Entre elas
citam-se: redução dos tempos de preparação de máquinas, meUwria na qualificação dos
trabalhadores e produção orientada a objeto.
GSTETTNER & KUHN ( 1996) classi ficam então os sistemas de "puxar" a produção
quanto à forma que o Ouxo de informação ocorre nos sistemas produtivos. Para estes autores,
pode-se distinguir os sistemas de " puxar" através do momento que a infonnação referente à
demanda é transmitida aos recursos e o caminho que esta infonnação toma.
A infonmção sobre a demanda do produto final é sempre in iciada no pulmão final. Os
sistemas de "puxar" a produção podem agora ser especificados pela forma como a informação
nui pela linh a de produção. As células de produção ou máquinas podem ser informadas sobre a
demanda tan to de formn direta (n partir da última estação de tmbnlho no roteiro de produção) ou
indireta (a pntlir da estação que a sucede).
DetaU1es sobre as diversas variações dos sistemas Kanban baseadas no modo como as
informações fluem ao longo dos processos de produção podem ser cncontrndos em SPEAR.MAN
ct ai. ( 1992). CHANG & YIH ( 1994), GSTETTNER & KUHN ( 1996) e BONV IK e. a/. (1997).
Ainda para GSTETTNER & KU HN ( 1996), os sistemas de "puxar" com nuxo de
informação indireto das estações sucessoras podem ainda ser diferenciados do ponto de vista do
momento em que uma estação solicita material do pulmão de saída da estação precedente. Duas
alternativas básica s podem ser identificadas. Na primeira altcmativa material é levndo do
puhnão da estação precedente imediatamente depois que a infonnaçào sobre a demanda chega à
estaçiío. Já na segunda alternativa, material não é levado até que a estação posterior esteja pronta
para iniciar a produção.
De uma maneira mais formal , GSTETTN ER & KUHN ( 1996) definem ou denominam a
primeira altcmativa como sistema Kanban com " transfe rência imediata de material" (lmmediate
material tran.sfer - IMT) e s segunda altcmativa de sistema Kanban com "transferên cia de

material tardia" (late material tram:fer- LMT). A principal diferença entre os dois sistemas está
nos possíveis níveis de estoque em processo entre duns estações c na taxa de produção do
sistema de manufatura. Esl11dos semcUwntcs abordando o problema do momento em que a
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transferência de peças é autorizada pelos cartões Kanban e seus impactos no nível médio de
estoque em processo c na taxa de produção esperada são também encontrados em BERKLEY
( 1991) e TAKAHASHI ct ai. ( 1996).

BERKLEY (1991) cita como a forma mais simples de controle de produção baseado em
Kanbnn, um sistema onde a quantidnde de requisição é lixada em um conlainer e é chmnndo de
base stock. Este sistema opera da seguinte forma: entre cada par de estnções, estação anterior i e

estação posterior (i + I), existe um único pulmão de estoque de peças. Este inventário é
comumente localizado no ponto de estocagcm da estação i. O máximo número containers cheios
permitidos na estnção i é chamado de nível de estoque base (daí o nome base stock) . Cada vez
que a estação (i+ I) requer peças, esta retira um container do ponto de estocagem da estação i.
A produção de um container é autorizada na estação i quando seu inventário de
containers cheios cai abaixo de seu nívcl de estoque base. Se o número de c:ontainers cheios é

igual ao nível de estoque base, a estação i está bloqueada. O sistema hase stock se ndapta melhor
às operações de montagens onde as estações são localizadas fisicamente juntas, ao longo de uma
mesa ou de uma bancada, e quando os containers cheios de peças podem ser facilmente
transportados entre as cstnções. Neste caso, o tamanho econômico do lote é de um container.
Conlom1e a distância física entre as estações de trabalho aumenta, o lote ou o tamanho
do contoiner aumenta , ou então as peças tornam-se tão pcsadns para serem pnssndas entre as
estações de lrabnlho que o sistema Kanbnn tipo base stoc:k to1na-se impraticáYcl. Dc\'ido ao
custo de manipulação de material que cada início de operaçiio ncnn·cta , tal procedimento tomn-sc
impraticável. A solução é descmpcnhnr as operações de manipulação de matcrinl
periodicamente. Para o autor, em muitos ambicntesjob shops, estas operações fí cam n cargo de
uma equipe respon sável pelo transporte de peça s.
Quando o manuseio de material é feito periodicamente, cada estação deve possu1r
estoques de peças na entrada da estação (com componentes ainda não processados pelo recurso
produtivo) c na sa ída da estação (com componentes já processados em estoque). Este tipo de
sistema, denominado sistema Kanban com dois cartões, fora m projetados para ambientes
baseados em lotes de produção onde cada manuseio ele material ocorre periodicamente. Sistemas
com dois cartões possuem tanto kanbans de requisição quanto de produção. Cartões de produção
servem como ordens de produção pnra repor os containers de peças acabadas retiradas do ponto
ele cstocagem da estação. Os kanbans de requisição sc1vem como autorizações para o tmnsportc
de material para cada período ele manuseio de material.
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Ainda segundo BERKLEY (1 99 1), nos sistemas com dois cartões cada estação i possui
duas filas de material , uma na entrada do reçurso e oulm na saída deste. É assumido que a
estação i rctim material da estação i - J, referida como estação anterior. A produção na estação i
é então "puxada" a pmtir dn demandn da estação (i + I), refcridn como estação posterior. Peças
são movidas em containers padrão e sofre processamento em todas as estações. O autor
exemplifíca dizendo que cada tipo de peça j sofre processamento na estação um, depois na
estação dois até a estação v. Quando umn linha processa múltiplos tipos de peças, deve haver ao
menos, pam cada tipo de peça, um kanban de produção em cada estaç ão e um kanban de
requisição circulando entre cada par de estações.
O mesmo autor descreve o mecanismo de funcionamento do sistema kanbnn de conh·ole
de produção com dois cartões através dos seguintes passos:
I. Periodicmncnte um cmTegador de pcçns remove todos os kanbans do posto de
requisição (withdrawal kanban post) da estação (i + J) e os leva ao ponto de estocagcm da
estação i. O tempo decon-ido entre os movimentos de kanbans de requisição é chamado, segundo
o autor, de tempo de processamento de requisições (withdrawal cyc/e time).
2. Assumindo que as peças correspondentes aos knnbans de requisições estão
disponíveis na saída da estação i (output materialqueue), o carregador destaca os kanbans de
procluçiio presos nos containers cheios e os coloca no posto de recebimento de knnbans (kanban
receiving post). É nssumido que estes kanban s serão então in stantaneamente movidos c

colocndos no posto de knnbnns de ordens de produção (production-ordering kanhan post).
3. Parn cada kanban de produção destacado, o carregador de peças prende em seu lugar
um kanban de requisição. Se as peças con-espondcntes aos knnbans de requ isição não estão
disponíveis no estoque de saída de peças, os kanbnns de requisição penna neccm na fonnn de fi la
(withdra wal kanbanqueue) em G·ente a estação i, c os carregadores então retornam à estação (i +

I). BERKLEY ( I99 1) salienta neste ponto que a presença de umn llla de espera de kanbans de
requisição pode identifica r a presença de ordens em atraso. É possível, portnnto, ter-se a
presença simultânea de uma fi la de kanbans de requisição ao lado de containers cheios de
mnterinis nn saídn dn estação i.
4. O can·egador retoma com os containers cheios e seus respectivos knnbans de
requisição para o estoque de enu·ada de material da estação (i + I). É assum ido que o tempo
gasto em cada transporte é zero.
5. Assumindo que a estação (i + I) está oc1osa, que um kanban de produção cst<i
disponível em seu posto de kanbans de ordens de produção, e que um container cheio de peças
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(com um kanban de requisição preso a ele) está disponível em seu estoque de entrada, o trabalho
pode começar. Quando isto acontece, o kanban de requisição é destacado do container cheio e
colocado no posto de kanbans de requisição.
6. Quando a estação (i + I) completa um container de peças, ele remove os
corTespondcntes kanbans de produção do posto de kanbans de ordens de produção e os prende
aos containers que acabaram de ser completados. O container cheio, com o kanban de produção
preso a ele é então levado para o estoque de material localizado na saída da estação (i + 1) ,
pennitindo desta forma que os carregadores da estação seguinte possam retirar os containers a
qualquer momento. Se um kanban está esperando na fi la de kanbans de requisição por um
container de peças a ser completado, assim que este containcr estiver disponível será levado

imediatamente à estação seguinte pelo operador da estação (i + 1).
A figura 2. 1 a seguir, extraída de MONDEN ( 1984), ilustra o modo como ca rtões de
requisição c de produção circulam dentro c cntTc recursos.
Knnbnn de Ordem
de Produçiio

'

-·- ·-·-·-·-·-
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Lin has de Máquinas
(Um Prm:cs~o P1..:..:cd ent~J)

Knnb:lll ele Requi siç:1o
'

®

....

.......

@
Linha~ de Montngcm
(Um Processo Subseqiicntc)

PlGURA 2. 1: O Fluxo dos dois Kanb:ms (baseado em MONDEN 1984)
AGGAR WAL ( 1985) comenta que o sistema kanban assume que a taxa de produção na
linha de montagem final é regular. Revisões no plano mestre de produção, necessários para
satisl11 zcr as modificações nas condições de mercado, devem ser pequenas. Para o autor, o
Ka nban não pode tolerar flutuações de carga de mais de I0%. Isto também exige que os
programas diários para cada peça ou montagem pennnneçmn estáveis todos dins.
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A seguir é apresentado o sistema CONWIP, um método allemalivo ao sistema Kanban ,
mas que ninda mnnlém nlguns pressupostos em comum, como por exemplo ser bnsendo nn
estratégia de puxar n produção n pnrlir dns necessidndes da demanda.
2.2.2 O SISTEMA CONWI P

A lécnicn CONW IP (CONstant Work In Process - estoque em processo conslnnte) foi
inicialmente introdu zida em 1990. A principnl motivação parn a sua criação foi n de estender o
escopo de nplicnção dos sistemns de manufalurn JIT pnra mnbicnles onde a abordngem Knnban
foi considernda innpropriada.
Segundo SPEARMAN cl ai. ( 1990), a aplicabilidnde do método Kanban fica dificil , ou
nlé mesmo impraticável, qunndo ns seguintes cnraclerísticns são enconlradns:
-Ordens de lrnbnlho com tempos curtos de produção;
- Tempos de setup sig11ificntivos;
- Allns perdns por refugo e;
- Dem<mda com nllns c imprevisíveis nutunções.
Dcsln fonna o sistema CONW IP foi desenvolvido com o intuito de supcrm nlglHnns
lim itações das lradicionais políticns de conlrolc da produção bnscadns em cnrtões Knnban. Em
pnrticular, linhas que produ zem muitos tipos de peçns diferentes encontram sérios problemas
práticos. Com múlt iplns cé lulas e muitos tipos de peças. to• na-se pouco viável manter-se espaço
de cslocagem suficiente pnra a••nnzenar um container pndrào ou um Ka nban pnra cndn tipo de
peça existen te, e mesmo que se superasse este problema, o nível de estoque em processo seria
muito alto.
Uma oulra qucsli1o, tnmbém nssocinda ao problema anterior, refere-se nos nltos tempos
gnstos com setup rclncionaclos com o nuxo de múltiplns peçns. Tn l obstáculo pode ser superndo,
cntretnnto. nplicnndo-sc técnicas de sequcncimncnto nn listn de "backlog" pnrn controle no ponto
de entmdn do sislemn. O uso destns técnicns nn nbordngem CONWlP será oportunamente
comentado mais adiante.
Assim, com o objetivo de desenvolver um sistemn que mnntivcsse os beneficios de um
sistcmn de puxar n produção c nindn pudesse ser nplicndo a umn ampla fnixa de nmbientes de
mnnufat1rrn, foi crindo o CONWIP. O sistemn CONW IP é umn fonna gcnernlizndn de Knnbnn,
umn vez que é lnmbém bnscndo em sinnis, sejnm eles eletrônicos ou cnrlões. Entrctnnto, no
CONW IP, os cnrtôes renJjzmnum circuito que inclui a linha de produção inteirn. Pnrn tnnto, um
cnrtiio é fixado a um container pndrffo de peças no início dn linhn. Qunndo um container é usndo
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no fínnl dn linha o cartão é removido c enviado de volln pnra o início, onde ele espera na filn de
cnrtões pnra eventualmente ser lixado a outro contoiner de peças.
Enquanto no sistemn Knnbnn cada cnrtiío é usndo pnm sinaliznr n produção de umn peçn
cspccífícn, no CONWIP os cartões são designndos para toda n linha de produção e não
coiTcspondcm a uma peçn específica. A necessidnde espccífícn de umn peçn é detenninadn
segundo umn listn (bocklog) de itens demnndndos. Quando tmbnlho é necessário no primeiro
centro de processnmen to dn linhn, um cnrtão é removido dn filn e mnrcndo com o primeiro tipo
de peça da lista (backlog) pnra o qualmatéria-primn ou componentes estão presentes. As ligurns
2.2 e 2.3 n seguir procurmn mostmr as diferençns de controle entre os sistemns Knnban e
CONWIP.

PlGUR/\ 2.2: Controle Kn nbnn. O mov imento de peças é mostrndo em at.ul c a circulação de
kanbans em verde. As máquinas estão ilu slrndas como círculos enquanto os trifi ngulos
rcprcscnlmn os estoques ou IH~/}ers. O úhimo buj}er é o estoque de produtos acabados ( Pi\)

FIGURA 2.3: Controle CONWIP. O movimento de peças é moslrndo em azu l cnqunnlo que a
circulação de autorizações pnra libcrnçiio está em verde
Ainda parn SPE/\R.MAN c! al. (1990), em muitas sihwções o hacklog é gcmdo n partir
de um programa mestre de produção adicionando-se pedidos firmes assim que eles são
recebidos. A manutenção deste backlog é de responsabilidade do pessoa l de controle da
produção e aos expedidores são permitidos rc-arranjar o back/og e/ou ad icionar peças nele, mas
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sob nenhuma circunstância é pennitido que estes forcem a entrada de trabalho sem um cartão
presente, mesmo que o primeiro centro de processamento esteja ocioso. Aqui podem ser ainda
aplicadas técnicas de sequcnciamento pma os casos onde o tempo de setup é alto.
O sistema de sequenciamento usado para disciplinar o processamento de todos os
centros de trabalho da linha é o FS FS (jirst in system jirst served- primeiro a chegar no sistema
será o primeiro n ser servido). A exceção fica por conta das tarefas de re-trabalho, às quais são
dadas as mais altas prioridades.
Em resumo, o CONWlP libera produto na entrada do sistema de produção baseado no
consumo de produto acabado pela demanda e, então, material é empurrado por todo o sistema de
produção até o estoque de produtos acabados. As demandas diárias removem os produtos dos
estoques de produtos acabndos, os cartões são destacados e enviados para o início da fíla a qual
autoriza a produção de outra peça. A taxn de demanda dita a autorização para a produção, mas é
n primeira operação que dita a real taxa de liberação para o sistema.
Pode-se dizer que a abordagem CONWlP permite que existam cartões em três fonnas
distintas no sistema : aqueles autorizados para a produção no início da fila , aqueles na fonna de
estoque de mnterinl em processo c aqueles estocados nn forma de produtos acabados.
O CONWIP 1egula a taxa ele produção dirctnmentc mnntcndo n tnxn de li beração para o
sistema igual à taxa ele demanda. Na ausência ele demanda, in ventário se acumula na forma ele
produtos acabados c nenhum trabalho ndiciona l é libemdo ao sistema. Nonnalmcnte, os estoques
de materiais em prot.:csso tenderão a se acumular em frente à operação gargalo cri ando, portnnto,
o efeito descjndo de altn utilizaçiio do gnrgn lo e, assim, maiores Ouxos de produção. Quando n
demanda diminui, entretanto, o método CONWlP redu z os níveis de inventário interno a quase
zero, pois estes se acumulnrão na forma de produtos acabados, c a li bernção de trabalho para o
sistemn é rcduzidn . Por outro lado, se n demnnda aumenta, uma suficiente quantidade de tarefns
deve ser introduzidn no sistema de mnneira que mramente n cstnçiio gargnlo fiqu e ociosn, mas
não tão sobrecnrregada n ponto de se fonnnr imensas filns e nltos tempos de espera .
Caso a demanda não possa ser sntisfeita a partir do estoque de produtos acabndos, esta
fícn ncumulada c aos produtos correspondentes a esta demnndn é dadn prioridnde máx ima.
Perdas de rendimento por todo o processo (perdns por qualidade, por exemplo) é controlada
destacnndo-se o cartão, desl~1 zendo-se do produto c automaticamente re-circulando o cartão pnrn
o início dn filn, nutoriznndo, nssim, n liberação de outra peça no sistema.
Ainda pam os autores, o CONWlP é atraen te porque há um único ponto de controle; um
pnriimctro (por produto) é necessário para controlnr n produção de todo o sistemn. Isto se torna
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ainda mais ev idente quando comparado nos múltiplos pontos de controle neccssnrios em um
sistema com vnrins operações gerenciado pela abordagem Kanbnn tradicional. Assim, o
CONWIP é fi·eqiientemente usado como um primeiro passo para a implementação de controles
baseados na lógica de puxar n produção quando a variabilidade dos dados do sistema não é bem
conhecida. Ele permite, portanto, uma abordagem mais segura para os praticantes de Knnban ,
estabelecendo parâmetros de inventnrio mais altos e gradualmente reduzindo-os confonne os
gargalos são identificados.
Segundo as definições anteriormente apresentadas, fícn claro que, assim como os
sistemas Kanban, os sistemas CONWIP também se enquadram como sistemas de puxar a
produção. A diferença é que no CONWlP a autorização de trabnU10 se dn em locais mais
especí ficos da linha (em um recurso garga lo, recurso estratégico, último recurso da linha, etc.)
enquanto que nos sistemas Knnbnn puros esta autorização acontece, tipicamente, a pnrtir do
complemento de uma tnrcfn em qua lquer recurso da linha.
HOPP & SPEARMAN (1996) rcssnltnm que os mnrores beneficios inerentes nos
sistemas de pu:xnr não estão relacionados no simples fato destes sistemas puxarem peças entre os
recursos produtivos. Isso, segundo os autores, seria apenas um meio de se alcançar o objetivo
fíHnl. Para esses autores, o yerdndciro beneficio dos sistemas de pu:xnr a produção é que neles
c:x istc um limite para a qunntidnde mnxima de estoque no sistema . Mnis inlonnnçõcs sobre
sistemas de empurrar e pu:xar a produção podem ser cnconl.r adns em SA RJ<ER &
J71TZSTMMONS ( 1989) c SPEARMAN & ZAZANlS ( 1992).
Desta maneira , em um sistema Kanban com dois cartões, o número de cartões de
produção c transporte limita o total de containers padrão de pcçns que podem estar no sistema.
Da mesma forma , nos sistcmns Knnbnn de um cartão, o número de containers pad riio é limitado
pelo número de cartões de produção. Assim, não importa o que aconteça na fábricn. o nível de
WIP não pode exceder um limite pré-fixado.
HOPP & SPEARMAN ( 1996) também fazem algumas comparações entre o CON WlP e
o método Knnbnn, procurando mostrar que, embora ambos sejam caracterizados como sistemas
que pu:xmn n produção e, portanto, possuem desempcnhos semclhnntes, hn algumas importa ntes
diferenças entre estas duas abordagens. Embora certns difercnçns jn tcnhmn sido relatadas
anterionnente, foi considcrnclo importante rcconsidern-lns à luz de novas conclusões e de um
melhor detalhamento. São estas as diferenças citadas pelos autores:
Diferenças nos cartões: hn duas diferenças a serem considerndas nqu i. A primeira refere-

se ao número de cartões que cndn sistema deve estabelecer e control ar. Nos sistemns Kanbau de
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um cartão, o usuário deve cstnbeleccr umn qunntidndc nproprindn de cnrtões pnrn cndn estnção de
lmbnlho. No cnso dos sistemns Knnbnn com dois cnrtões, há o dobro de cnrtões pnm se
cslnbeleccr. Por outro Indo, em um sistemn CONWIP há somente um único pnri\mclro pnrn
controlnr n qunntidnde de cnrtões em todn n linha. Como "controlnr'' implicn em njuslnr e
mléllisnr continumncnte o sislcmn , o CONWIP serin sem dúvidn muito mnis simples de controlnr
que o Knnbnn.
O segundo ponto relncionn-se ils espccifíenções que devem estnr contidns nos cnrtões em
cadn sistema. O sistemn Knnbnn espccíficn, em cadn cartiio, n

~çn/número

correspondente,

enquanto no CONWIP existe umn especificnção referente il linhn de produção. O impacto desta
diferença é muito grnndc em termos de flc:'\ ibilidnde dos dois sistenws. Como, no sistemn
Kanban, os cartões idcnt ifi cam o tipo de peçn que eles estão autorizando a procluçfio, os sislemns
Knnban, em sun forma purn, deve incluir conlniners pndri\o de WIP pnm cndn peçn/númcro ntivn
na linha. Se isto não for feito, um recurso posterior poderia gern r uma dcmnncla no recurso
precedente n qunl niio poderia ser sntisfeitn. O problemn é que, segundo o método do K<mbnn,
mui tns pcçns, nindn que ati vns, são produzidns ocnsionnhnentc, uma ou duns vezes por nno, c
ncnb nriam sendo mantidas em estoque, desncccssminmcntc, por muito tempo. Caso se optnssc
por retirá-las do estoque, a cadn vez que surgisse um pedido por estas peçns de bni:'\n demnnda ,
gcrnr-sc-in dcmnndns não satisfeitns, do fim no início da linhn, passnndo por cada recurso dentTo
do roteiro de labricaçi'io. O tempo det:O•• ido, no entnnto, pnrn se iniciar a fab1it:a<;fio no in icio dn
linha , pcrcOIJ endo todo o roteiro de produçfio até que a fab1icaçào da peça estejn 11nnlizadn , serin
muito maior que ns respostas normais (l S demandas no fina l dn linha, o que comprometeria todo
o protocolo j ust-in-time.
Em contrnslc, o sistema CONW lP propõe um método ele trnbalho bnslantc diferente.
Umn vez que no CONWIP não há identificação de peça/número nos cnrtõcs, a seqiiêncin de
pcçns que devem ser produzidns é eslabclccidn em um hack/og gcmdo Io m do /oop elo
CONWIP, de maneira nná loga ao MPS (Master Productiun Schecluling ) elos sistcmns MRP
(lvlaterial Requirement Plmming). Dcsln formn , dependendo do hnck/og, a cnda vez que um

cartão retoma pam frente dn li11hn CONWTP, pode-se autorizar a libcrnção para n linhn de uma
peça diferente daqucln que acompan hava o referido cartão.
Também, por usar o conceito de backlog e suns cspecifícnçàes serem referentes illinha e
não il peça/número, os sistemns CONWIP não necessitam man ter em estoque cada tipo de peça
ntiva. Se n qunntidade de cnrtões na linh n CONW fP é w, então, no máximo, w tarefas poderão
estar nn linha, número este gcrnltnenlc muito menor que o número ele pcçns ntivns nomwlmcnte
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encontrado em ambientes multi-produtos. Se n peçn não é necessárin nos próximos meses, então
estn não cslnrá no backlog e, portanto, não será liberndn pnra n linhn. Qunndo surge umn
demnnda por unHl peçn de bnixo volume, o back/og liberará n nutoriznçiío pnm n produção dcsln
peçn com um nproprindo lead time pnm acomodnr o tempo de produção nn linhn, mnntendo-se,
deste modo, o protocolojust-in-time .
Mix de produção: o sistemn Knnbnn tem sun nplicnbilidnde limitndn n mnbientes

estáveis, com poucn vnrinçiio no volume e no mix de produção. Umn vez que o sistemn Knnban
se propõe a proporcionnr um fluxo sunvc de malcrin l peln fábricn , mudnnçns freqüentes de
volume e mix prejudicnrimn sobrermmeim este lluxo desejado. Aindn que também requcim um
volume estável de produção, o CONWIP é muito mnis robusto que o Knnbnn à varinção de mix,
devido n sun cnpaeidnde de gerar trabalho n pnrlir de trrnn lisln ou back/og.
A limitação dos sistemas Kanbnn quanto ao mix de produção não se limita apcnns à
qunntidadc de WfP necessário no processo, como snlientndo anteriormente. Qunndo peçns
distintns requerem vnriaçõcs sign ilicativns nos tempos de processnmenlo dos recursos, é comum
deparar-se com sihrações onde mudnnçns no mix acnbmn levnndo a mudançns na locnliznçiio do
recurso gnrgnlo. Já que é desejo de todos procurar proteger o recurso gnrgalo com mni s WIP
pnm evitar sua pnradn por fnlta de mnlerinl , no se pem1itir que n produção ncompnnhc ns
mudançns de mix dn demnnda, isto poderin gerar muitns dificuldades nos sistemns Knnbnn. Em
outras pnlnvras, se n qunntidade ótima de cnrtõcs depende do mix, pnrn se atingir nlto throughput
com bnixo WJP. necessitn-sc dinnmicnmenlc varinr a quantidncle de cartões no tempo. Desde que
já foi nrgumcnlndo que estnbclecer ou controlnr o número de cartões em sistemas Kanban não é
uma tnrcfa lrivinl, csln alternnliva leria muita diliculdade de ser implemcnladn com sucesso.
De maneira distinta, o CONWI P tem um único tipo de cartão. Portanto, desde que n tnxn
de produção permaneça relntivamente constante. não há necessidade de se alterar o número de
cartões no sislcmn quando ocorrem vnriaçõcs no mix. Além disso, devido às forçns que
govemnm o comportnmenlo dos recursos gnrgn los, o WIP irá acumulnr-se, naturnlmcnte, na
frente do recurso gnrgalo. Por tal comportamento não depender de nenhuma intervenção do
pesson l de fábricn , o CONWrP, além de mni s eficiente, é tmnbém mnis fáci l de gereneinr que o
sistema Knnban.
Quando compnmdo com o método

Tnmbor- Pu~niio-Cordn

ou TPC (maiores detnlhcs

sobre o TPC serão vistos em cnpítulo dedicnclo no lemn), o CONWJP pode npresenlnr nlgumns
semelh nnças. Ambos os métodos, por exemplo, procuram manter seus níveis de estoque
conslnntcs no tempo (no TPC este estoque igual à soma dos

pu~nões

ele tempo do sistema) c
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criaram mecanismos que buscam explorar a capacidade de produção do recurso gargalo. HOPP
& SPEAIUvfAN (1996) reconhecem que o sistema CONWfP básico (e também o Kanban) pode

falhar em certos ambientes devido a ocorrência de duas situações distintas:
a) O recurso gargalo pode parnr por fnltn de materinl devido às eventuais falhas em
recursos localizados depois dele no roteiro de produção. Pode-se permitir, para corrigir estn
situação, que se libere materinl pnrn n linhn nlém dns libcrnções nutorizndns pelos cm1ões.
b) Podem ocorrer libernçõcs premnturns devido n necessidade de se mnnter constante o
nível de WIP. Qunndo o nível de WIP cni abnixo de seu nível alvo, o CONWlP pode disparnr a
libcrnção de materinl pnrn a linha , mesmo que este material resultnrá em produtos desnecessários
aos próximos meses. Isto reduz a flexibilidnde do sistemn qunnto n mudnnças de engenhnrin ou
das ncccssidndes dos clientes.
Os autores propõem nlgmnas nlterações pnra ncomodar estas situações, permitindo que o
recurso gnrgnlo possn ndinntnr seu progrmnn mas, no mesmo tempo, evite que este se adiante em
demasia em relação às necessidndes da dcmnnda. Confinnnndo ns scmcUwnçns de proposições

.·

entre os dois sistcmns, HOPP & SPEAR MAN (1996) sugerem o uso dns técnicns presentes no
método Tmnbor-Pulmi'io-Cordn, o qual ele generaliza posterionncnte denomiJwndo-o de "puxnr
a pmtir do gnrga lo".
Inicialmente, como iluslm a figura 2.4, os autores citam o uso de um mccnnismo onde o
nível de WIP é mnntido constnntc entre o primeiro recurso da linhn e o recurso garga lo,
permitindo que os estoques flutuem li vremente npós o gnrgalo. Como os recursos locnlizndos
npós o gnrgalo têm, por definição, mnis cnpncidade, nn mécl in, que o recurso gnrgalo, os
numentos nos níveis ele estoque depois do gmgn lo serão npenns temporários c, principalmente,
niío ocnsionariio a pnrnlisnçiío do recurso gargnlo. Entretanto, se n situnção é de mudnnçns nn
localiznçào do recurso gargn lo segundo ns vnrinçõcs no mix de produção, se toma impossível
escolher um ponto a pnrtir do qual n produção será puxnda, e nmclhor nltemntivn continun sendo
a de puxar mnterinis n pnrtir do fun da linhn (usnndo um CONWI P rcgulnr) e pennitir uma
políticn de déficit nos cartões.
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Fluxo de cartões
·······················································
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Fluxo de material

G- Recurso Gargalo

FIGURA 2.4: Um sistema de puxar a produção a partir do gargalo. Adaptado de HOOP &
SPEARMAN (1996)
Finalizando as revisões teóricas sobre sistemas de planejamento e controle da produção,
o tópico que se sucede abordará o método Tambor-Pumiio-Corda, da Teoria das Restrições,
desenvolvido por Eliyahu M. Goldratt.
2.2.3 O método tambor-pu lmão-corda (drum-bufj'e r-rope)

Crindn pelo llsico isrnclcnsc Eliynhu M. Goldrntt nn década de 80, n Teorin dns
Restrições foi iniciflhncntc f\mdmnentndn em progrmnns de computnção com o objetivo de
desenvolver c implementar um sistema de progrmnnçiio de produção coÚ1capacidndc finitn , para
resolver problemas de chiio de fábrica. Este sistema ficou conhecido como OPT (Optimized
Production Teclmology) e sua nplicaçiio tomou-se para muitos sinônimo de Teoria das

Restrições (TheoJJ' o_{Constraints- TOC).
Vale aqui ressaltar que a TOC é hoje algo muito mais amplo que o OPT. Enquanto o
OPT é um soflwarc de programnçiio de produção, n TOC é vista ntunlmentc como uma ampla
filosofi a gerencinl, com fundnmcntos e conceitos bem definidos, abrangendo soluções que não se
reslringem apcnns a ambientes de manufatura típicos ao OPT. De fato, pode-se dizer, segundo
SPENCER & COX (1 995 b) e GOLDRATT ( 1998), que a Tcorin das Restrições se divide hoje
em três grandes grupos de ahwção: I ) os dingramns de causa-e-efeito denominados de Processos
de Raciocínio com suas cinco ferramentas fund amentnis (árvore da renlidade atual, diagrmna de
dispersão de nu vem, árvore da realidade futura , árvore de pré-requisitos c árvore de transição);
2) o uso das definições gmtho, inventário e despesa operncional como nortendorcs para tomadns
de decisões c; 3) seus aplicativos em gerenciamento de distribuição, markcting, gerenciamento
de projetos, o método Tambor-Pu hniio-Corda, entre outros. Mais detaU1es clns cliferençns entre
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TOC e OPT e suas gencalogias pode ser encontrados em RONEN & STARR ( 1990) e
SPENCER & COX (1995b). Um histórico de como o OPT evoluiu para a TOC pode ser
encontrado em GOLDRA TT ( 1988).
De acordo com os pressupostos presentes na Teoria das Restrições (GOLDRA TT,
1991 ), restrição é qualquer coisa que limita um sistema em conseguir maior desempenho em
relação a sua meta. Na analogia de uma corrente cujo objetivo é resistir à tração, restrição seria o
elo mais fraco. Pode-se afirmar, devido às flutuações estatísticas presentes, que todo sistema
possui pelo menos uma restrição ou que toda corrente possu i sempre um elo mais fraco. Tal
alinnativa pode ser comprovada ao se analisar a realidade dos sistemas produtivos. Se tais
sistemas não possuem restrições, ou seja, se nada limita seus desempenhos, qual seria então seu
lucro líquido? Uma vez que não e:x istc nenhuma empresa capaz de gerar um lucro operacional
infinito, fica claro que sempre existirá ao menos uma restrição que limitará o ganho de qualquer
tipo de organização.
GOLDRA TT (1991) advoga que ex istem diversos tipos de restrições. Estas podem ser
•'

flsicas, como uma máquina com bai:xa capacidade produtiva, despreparo ou baixo número de
empregados, ou então restrições não fí sicas, como as restrições de política da empresa.
comportamentais, culturais ou de mercado. Entretanto, como salienta o autor, as restrições
fl sicas podem ser consideradas, na maioria dns vezes, como reflexos das restrições
comportamentais ou de procedimentos da organi zação.
fAW CETT & PEA RSON ( 199 1) preferem di,·idir os conceitos de restrição em duas
categ01ias, externa c iH terna. Para os autores, restrições externas são governadas pelo mercado c,
portanto, estão freqüentemente além do controle da empresa. Entretanto, uma vez que as
restrições cxtcmns ou de mercado afetam a dcmandn, estas influenciam o mix de produtos ela
firma, o qunl, por sun vez, nfetnm os níveis de utilização dos recursos. As restrições internas, por
outro Indo, podem existir sob diversas formas, incluindo capacidade timitada elos recursos,
regras de trabalho pouco flexíveis, habilidade da mão-de-obra c filosofín gerencial. Deve-se
notar que, para FAWCETT & PEARSON ( 199 1), restrições políticas ou comportnmentais, como
definidas por GOLDRA TT ( 199 1), estão in clusas na categoria de restrições in temas.
Ainda seg11nclo GO LORA TT ( 1991), toda organização é formada ou constituída com um
propósito principal c que este é, na verdade, determinado por seus proprietários ou por seus
acionistas, que investem recursos com um determinado objeti vo. Se a empresa possui ações
negociadas no mercado de capitais, certamente a meta é ''ganhar mais dinheiro tanto agora como
no futuro".
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Definido o objetivo, n empresa deve agora encontrar as medidas necessárias para guiar c
contTolnr seus esforços na direção de sua meta. Para GOLDRA TT (1 991 ), medidas fmnnceirns
silo necessárias por dois motivos principais. A primeirn é controle, ou seja, saber até que ponto n
empresa está conseguindo alcançar o objetivo de gerar dinheiro. A outra razão, e talvez a ma is
importante delas, é induzir que as partes façam o que é bom para n organização como um todo.
Tradicionalmente, são usadas três medidas para se avaliar a "saúde" das empresas: o lucro
líquido (medida absoluta), o retomo sobre o investimento (medida relativa) e o Ou xo de caixa
(condição necessária muito importante à sobrevivência da companhia). Estas, quando julgadas
em conjunto, são suficientes para fornecer as infonnações fin anceiras necessárias à
administração de uma empresa.
O uso destns medidas, porém, é muito útil nos relatórios da nltn cúpula administrativa ,
mas diz muito pouco qu ando se pretende medir o impacto das ações locais no resultado global
do sistema. Assim , n Teoria das Restrições definiu três novos elementos que não apenas
auxiliam nas tomadas de decisões da diretoria da empresa, como também nas decisões
operacionais locais. São eles, segundo CORRÊA & GLANESJ (1994) e GOLDRA TT & COX.
(1 995):
GH nho (1'llrOLtgliput): índice pelo qunl o sistema gera dinheiro atrnvés das vendas.

É importante obscrvnr na definição que o ganho só é obtido qu ando o produto (ou
serviço) ofcrtndo é efetivamente vendido. De acordo com GOLDRATT & COX ( 1995), as três
últimas palnvras da dcfíniçilo foram colocndas para se evitar uma confusão ent re produção c
ganho. Se o que fo i produzido não làr realmente vendido não se obtém ganho.
Inventário (/ m •eutory): todo o din heiro que o sistema investe na compra de coisas que
pretende vender.
Aqui, inventário deve ser entendido no seu sentido mais amplo, inclui ndo máquinas,
equipamentos, instalações, constmções, materiais, ele.. Esta dcfrniçào é n mesma do
convencional sign ificado de ativo, com exceção no que se refere no inventário de mntcrial.
GOLDRA TT & COX ( 1995) considera que não se deve atribu ir va lor no produto conforme este
vai sendo manipulado pelo sistema produtivo, uma vez que todo conceito de valor acrescido no
produto fa z parte de um distorcido processo de otim.ização loca l. O objetivo é acrescentar vn lor à
empresa e não ao produto.
Como bem salienta os autores, o fato de não se levar em conln no cálculo do inventário
o valor agregado ao mesmo, não significa que não se tenham estas despesas. Tais gastos, para
ele, aparecem na terceira medida denominada Despesa Operacional.
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Despesa Operacional (Operatiug Expeuses): lodo o dinheiro que o sistema gasta
translonnando Inventário em Ganho.
De acordo com esta definição, qualquer tipo de trabalho, sejn ele direto ou não, se
enquadraria nesta categoria. Despesa Operacional pode ser entendida, portanto, como todo
dinheiro que sai ou é perdido pelo sistema.
Nota-se, portanto, que uma vez contido dentro de um contexto filosófico mais amplo
denominado Teoria das Restrições, o método Tambor-Pulmão-Corda não pode ficar
desvinculado das medidas de desempenho propostas e da própria definição de restrição.
Antes, no entanto, de explicar o mecanismo TPC, deve-se f.1Zer uma distinção entre dois
tipos de denominações de recursos comumente utilizndas: recurso Gargalo e Recurso com
Restrição de Capncidadc (RRC).
Ex istem dois tipos de restrições de capacidade. Um tipo é representado pelos gargalos de
produção. O outro, e tnlvcz mais importante que o primeiro para fín s de sincronização da
produção, corrcspondc aos chamados Recursos com Restrição de Capacidade ou RRCs. Uma
defini ção fonnnl destes dois conceitos pode ser encont.rnda em notns de nuln do curso "Logística
de Produção" (CA LI A, 1995) min istrnclo pelo Avraham Y. Goldrntl Lnstitutc do Brasil, qu e os
expressa da seguinte [ormn:
Gargalo: Qualquer recurso de capacidade menor ou igual à clcmnndn solicitncln do
mesmo.
Recurso com Restrição de Capacidade: é o recurso que estabelece o máximo flu xo de
umn mnlhn produtivn.
Como obser.·ação, n mesma publicação define Malha Produtiva como um conjunto de
linhas de produção que tem pelo menos uma operação comum.
A Tcorin das Restrições propõe umn seqüência coerente de passos que deveria ser
seguidn por qunlqucr organiznção que pretcndn ndentrar num processo focnuzndo de
aprimoramento contínuo. Este processo, primeirnmcnle descrito por GOLDRA TT & COX
( 1995), foi desenvolvido com o in tu ito de cnpncitnr ns cmpresns a reconhecerem
sistcmnticmnente os elementos do sistcmn que devem ser nprimoraclos (ns restrições) n fim de se
mcllwrnr o desempenho dn orgnniznção como um todo. A pnrlir dní, tnl processo fornece um
procedimento simples c intuitivo de focnlização constituído por cinco passos pnrn liclnr com
estes elementos restritivos, denominado de processo decisório dn Teorin dns Restrições. São
estes os cinco passos citndos:
I . ldenlificnr n(s) restrição(õcs) do sistemn.
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2. Explorar a(s) restrição(õcs) do sistema.
3. Subordinar tudo o mais à decisffo anterior.
4. Elevar a(s) restrição(ões) do sistema.
5. Se uma restrição for quebrada nos passos anteriores volte ao passo 1. mas não deixe
que a inércia se torne a próxima reslrição do sistema.
Quando aplicados a uma situação onde a restrição organizacional está na forma de se
gerenciar o processo produtivo, este processo permite um desenvolvimento quase natural do
método Tambor-Pulmão-Corda, como apresentado em SOUZA (1997) c reproduzido a seguir.
O primeiro passo, "identificar a(s) restrição(ões) do sistema", implica em encontrar o(s)
clemento(s) que limita(m) a pe1jàrmance de todo sistema. Tal identificação pode ser realizada
através de cá lcu los de carga-máquina qu e os produtos da empresa impõem sobre todos os
recursos da fábrica , como é feito tradicionalmente. No entanto, este método tem sérios
problemas. O pri.ncipal destes refere-se a integridade das informações disponíveis sobre análise
de carga.
Para UMBLE & SRJKANTH (1990), o resultado desta análise é alt amente dependente
de informações críticas, tais como mix de produtos. tempos estimados de /e(l(/ times.
p10cessamcnto c setup , c disponibil idade de inventário. Contudo, em qunse todns ns fábricas, os
dados que descrevem estes tipos de informnçõcs contém erros grosseiros. Estes erros siio severos
o bnstnnte para que os dados não possam ser usndos parn anúlisc de carga c idcnt illcaçiio do
R.RC. Os autores afinnmn. no entanto, que a TOC niio exige uma alta precisão dos dados em
todo o sistema, mas sim, em nlguns pontos estrntégicos, como nos recursos candidatos ú
restriçffo, por exemplo.
A segunda etapa, "exp lorar n reslriçiio do sistema", implica em extrair o máximo deste
tipo de recurso, impedindo que haja qualquer tipo de desperdício em um RRC, como
intcrmpções por fnlta de material, problemas com qunlidnde, quebrn ou pnradas pnrn trocn de
turno.
Umn vez que o RRC limit n a capncidadc produtivn de todo o sistema, este recebe, na
tenninologin dn Tcorin dns Restrições, o nome de Tnmbor (Dmm), pois ele ditn a "batida" ou o
ritmo de tocln a linha de produção. Deve-se salientar que umn nlbrica terá tantos RRCs quantas
forem ns linhns de produçffo independentes nn malh a produtiva (GOLDRA TT & fOX, 1989).
Ta mbor é, portanto, a programação de at ividades do(s) RRC(s), ou seja, a lista ele tarefas que
deverá ser executncln no recurso rcslti tivo ele acordo com o tota l de dcmandn de trabn lho a ser
nele processado, com o objeti vo fínnl ele se ntingir o máximo fluxo.
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Entretanto, como já mencionado, explorar a restrição significa também impedir que o
gargalo pare por falta de material pnra processar. Desta forma , deve-se criar um Pulmão (Bt~O'er)
antes do recurso restritivo (RRC) com íl fmalidnde de protegê-lo contra ns flutuações estntísticns
ou incertezns dos eventos anteriores a ele (GOLDRATT, J991). Aqui, segundo o autor,
flutuação estatística deve ser entendida como

íl

variação no desempenho dos recursos causada

por diversos fatores como: duração e freqüência de quebra das máquinas, nível de confínbilidnde
dos equipamentos, índice de rejeição de peças dos recursos, variabilidade no desempenho dos
operadores de máquinas, etc. Além do pulmão do RRC deve hnvcr também um pulmão de
expedição (ou de mercado) para gnmntir um bom desempenho quanto à entrega dos pedidos c
ouh·o protegendo a opemção de montagem dns flut11ações dos recursos não-restTição que a
abastecem.
O Pulmão deve ser expresso nn forma de tempo (estoque por tempo de segurançn - time
/n~O'er)

c não em quantidade de peças. A vantagem de expressá-lo em tcnnos de unidnde ele

tempo é que, na míliorin elos cílsos, os materiais em estoque estarão sempre mudando, o que
dificultaria um bom controle do mesmo. Além disso, é importante ressaltnr que estoque só é
fom1ado

JHl

frente de um recurso quando há liberação de malcrinl para a fúbrica com um

clelem1inaclo tempo de antecedência em telação ao seu consumo, ou seja, o uso do tempo para
cxprcssnr a presença f1 sica de material na frente de um RRC píll'ccc ser perfcitmncnte aplicável
(GOLDRA TT, I 991 ).
Para se chegar a um !amanho adequado para os pulmões de tempo no método TPC, é
utili zada umn técnica denominada de Gerenciamento de Pulmão. f-fú três tipos ele resultados que
devem ser obtidos n partir do gerenciamento de pulmões segundo SCHRAGENI-IEIM &
RON EN ( 1991 ):
I. Sinalização de situações onde os aprcssamentos siio necessários para o cumprimento
do progrnma ou o manuseio da corda está inadequado:
2. Monitoração da duração dos pulmões de tempo;
3. Suporte às decisões gerenciais, indicnndo onde os esforços ele melhoria do sistema
devem ser focalizados.
Detalhes adicionais sobre o gerenciamento de pulmiío pode ser encontrado em
GOLDRATT & FOX (1989), UMBLE & SRJKANTI-1 (1990), GOLDRATT (1991),
SCHRAGENHEIM & RONEN (1991), GARDfNER et a/. (1993), HOBBS (1997),
RADOVILSKY (1998).
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Depois de identificada e explorada a restrição, deve-se segmr o terceiro passo:
"subordinar tudo o mais à decisão anterior". Subordinar implica em fazer com que lodos os
demais recursos do sistema operem de acordo com o recurso restritivo, nem mais nem menos.
Baseado no princípio que "o nível de utilização de um não-gargalo não é detenninado por seu
próprio potencial, mas sim por alg111na outra restrição do sistema" (GOLDRATT, 1991 ), este
passo procura garantir que todos os elementos do sistema operem de acordo com o objetivo
global da organização ao invés de buscar otimizações localizadas que não aumentam a
produtividade do todo. Eficiências locais que resultam na superativação dos recursos não-RRC
não coudu7.em a empresa na direção de sua meta pois, neste caso, não haveria aumento do ganho
(podendo até reduzir-se) enquanto que o inventário, e por conseqüência a despesa operacional,
aumenta riam.
Surge, desta feita, um novo conceito proposto pela TOC denominado Corda (Uope). Na
analogia da Teoria das Restrições, deve existir uma "corda" interligando ("amarrando") o RRC à
primeira operação da malha produtiva, de forma que haja uma sincronização entre estas
operações. Assim, material é liberado para a produção de acordo com a taxa de consumo do
recurso restritivo, mas com uma antecipação equivalente ao Pulmão de Tempo do RRC. Em
ouln1s palavléls, méllérias-primas só siio admitidas no sistema de forma sincronizada (materia is
corretos, na quantidade correta e no tempo certo) com a chegada nos estoques protetores dos
recursos restritivos (time lmj]i:rs). Isto gara nte que os estoques em todo o processo produt ivo não
ultrapassem os níveis do estoque protetor imposto pelo Pulmão de tempo. Na realidade deve
haver uma Corda interliga ndo a demanda de mercado ao RRC e outra conectando o RRC ft
primeira operação da fábrica (ou à liberação de material ao sistema). Ainda haverá uma Corda
sincronizando a programação do RRC com a montagem c esta com a liberação de matéria-prima
para as operações não-restrição damaUw produtiva. Assim, a Corda é um sistema de in formação
rclnti vmnentc simples que sincroni za a produção de todos os centros de trabalho da malha
produtiva em função do(s) RRC(s) e da demanda de mercado. Como o programa do RRC
(Tambor) dita as necessidades de toda a fábrica, o conceito de Iv!PS (Master Production
Scheduling) passa a ser no TPC o próprio Tambor. Maiores deta lhes de como incorporar os

conceitos de TPC em progra mações tipo MRP podem ser cncOttiJ·adas em SPENCER ( 199 1),
SPENCER & COX ( 1995a) e SPENCER & COX (1995c).
O conceito de Corda pressupõe que os demais recursos da fábrica têm capacidade
suficiente de atender às necessidades da restrição, ou seja, a questão aqui é saber se os dema is
recursos da malha produtiva têm condições de seguir o ritmo do Tambor sem consumir a
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proteção estabelecida pelo Pulmão. Antes disso, no cnlnnlo, é interessante discutir o conceito de
cnpncidadc protelam pnm n TOC.
Um dos pressupostos bcísicos dn Teorin das Restrições é que qunlqucr sistema que
possun varicíveis dependentes sujeitas a Outunções eslnlísticns, não devcrcí ler mais que uma
restrição intcrnn, pois se um mnlerinl percorre n empresa pnssando por mnis que umn restrição
interna, o gnnho desejado não sercí nlcnnçndo c o invcntcírio subircí indefinidamente. Este seria o
cnso, por exemplo, dns li11hns bnlanceadns (GOLDRATT & COX, 1995).
GOLDRATT ( 1991) afirma que se deve evilnr ao mcíximo ns restrições intcrati vns (ou
restrições secundcírias), isto é, lodos os recursos não restritivos devem ter mnis cnpncidadc do
que estcí estritamente prevista peln carga csperadn. Assim, se o objetivo é explorar restrição,
deve-se ler nlgum inventcírio nnlcs deln pnra proteger o gnnho. Enlrelnnlo, quando ocorre nlguma
interrnpção no nu xo de material pnra a restrição, esln consome pnrte do inventcírio colocndo a
sua disposição e, se tal i111errupção voltar n ocorrer, a restrição podcrcí ficar exposta.
Toma-se vital, portanto, que o iuventcírio colocado na frente dn restrição seJa
reconstruído nntes que uma nova interrupção venha n acontecer. Mns para isto, segundo
GOLDRA TT ( 199 1), todos os recursos não-restritivos devem ser cnpazcs de proccssm· material
ma is tapidamenle que o estritamente pedido pelo índ ice de consumo da restrição. Ai nda para
GOLDRATT ( 199 1), umn vez qu e os recursos restritivos não possuem qualquer capacidade
protetom interna, estes devem lkar protegidos pela combinação do estoque colocado antes deles
e pela capacidade prolelorn dos recursos que os abastecem. Ex iste uma compensação entre estes
dois mccf111ismos ele proleçi'ío. Menos capacidnde protetora nos recursos de abastecimento
cx igircí nh·eis mnis altos de invcntcírio à disposição da restrição.
Desta lo nna, no exame dn capncidadc disponível, deve-se distin guir entre três, c não
dois, segmentos de cnpacidadc conceitual. O primeiro é a capacidade produtiva, o segmento
nccesscírio para a produção, a fim de atender à demandn . O segundo segmento é a capacidade
protetora, necesscíria como um escudo contra as variabilidades do sislcmn. Apenns o recurso
restritivo não possui capncidnde protetora , pois este deve ser explorado. Qualquer cnpncidadc
remanescente, após levar-se em conln as capacidndcs produtiva e protelorn, sercí considerada
excesso de capacidade.
Assim, qualquer decisão referente n redução de cnpacidnde de um recurso produtivo ou
mesmo a introdução de um novo produto nn malh a produtivn deve estar fundamentada nestes
conceitos, a fim de se ev itar a vcndn dn cnpncidnde protetora dos recursos e o surgimento, por
conseqüência, de restrições iterativns (também chamndas ele restrições flutuant es).
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Deve-se snlientnr que o método Tmnbor-Pulmão-Cordn (TPC) permite que se obtenhn n
programnçiio (no caso implícitn) de todos os recursos não gnrgalos dn empresa. Aqueles sit11ndos
<mtes da restrição deverão processnr o nwis rápido possível os mnterinis recebidos peln primcirn
opcmção, de ncordo com n ordem de chegndn destes. Umn vez que, por defi11ição, tn is recursos
possuem excesso de cnpncidnde em relnçiio no RRC, eles não terão nenhumn dificuldade pnrn
seguir o progrmnn. Dn mesmn fonnn, os recursos não-restritivos locnlizndos no roteiro de
produção npós o RRC cstnrão dirctmnentc sob o controle deste, pois estes receberão npcnns ns
peças libemdas pelo RRC. Como tnis recursos têm, por definição, folgn no programn, não hnvcrá
nenhum problemn tmnbém neste ponto. Logo, ordens de produção explícitns são necessárias
npenns em alguns pontos específicos, como nos RRCs e nos locais de liberação de mnterinl pnm
a f<íbrica, por exemplo.
Em resumo, a maneira TPC reconhece que existem npenas alguns poucos recursos com
restrição ele cnpacidndc (RRCs), que irlio impor o índice de produção dn fábricn inteim
(Tmnbor). Pnra gnrantir que n produção deste recurso não seja interrompidn por fnltn ele pcçn
cnn-se nn IJ·ente dele um inventário que protegerá o ganho das vendas da fábri ca contra a
maioria das intem1pçõcs que possmn ocorrer dentro de um interva lo pré-determin ado de tempo
(Pulmão de Tempo). Com o objetivo de impcdir que lwjn um mnncnto desnecessário nos níveis
de estoque em processo, matc1ia l é liberado para a fá brica no mesmo ritmo com qu e o recurso
restriti vo o consome (Corda), mas com uma defasagem no tempo equi va lente ao

pu~niío

de

tempo estabelecido. SCHRAGENHETM & RONEN ( I990) discutem c cxcmplifícmn n nplicnção
da metodologia TPC.
A figura 2.5 procura ilu strar o mecanismo de sincroniznção proposto pelo método TP C.
Nota-se nn figura os progrmnns dos RRCs (tambores), as pos ições dos pulmões de tempo c os
cálculos de liberação de materin l para a fábrica.
Segundo RUSSELL & r RY ( 1997), há até o momento poucn pesqu1sa relativa ao
sistema ele controle c planejamento denominado

Ta mbor-Pu~niío-Co rda

(TPC), o que dificulta

sun aceitação como uma ferramenta viável. Pnra os autores esta metodologin de planejmnento c
controle ela produção carece de mais estudos referentes

n identi ficnção

de políticas c

procedimentos apropriados à programação e operação elo TPC.
Do que foi dito até aqui sobre o mecanismo de funcionamento elo método TamborP u~não-Corda

(TPC) da Teoria das Restrições (TOC), pode ser dado o nome "TPC mnnual". Tal

nome ndvém do fato que os conceitos até então desenvolvidos servem bem a sihwções onde ns
restrições são estáveis, variando pouco em termos de mudanças de mix de produção, fazendo
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com que a aplicação daqueles conceitos sejam mais simples de implementar e minimizando n
necessidade do uso de sistemas computac ionais mais sofi sticados para manipulá-los.
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FIGUR A 2.5: O método Tambor-Pu lmão-Corda. baseada em SOUZA ( 1997).
A mniorin dos ambientes produtivos, no entanto, a niío ser que certas medidas sejam
tomadas com o objetivo de adaptá-los, ttiio reflete aq uela situnçiío idenl e o uso do TPC toma-se
mais complexo, necessitando de fcrrmncnt ns eomputneionais c conceitu ais adieionnis pnm que
seu uso se.in mais efeti vo. Mais detalhes sobre os mecani smos de progrmnnçiío ndotndos pelo
TPC podem ser encontrados em GOLDRATT (199 1) c STETN (1997). O uso de um conceito
denomin ado ''hnstcs", para se lidar com situnções de resttições intern ti vns, presentes quando há
mais de um RRC a ser considerado nn programação, pode ser encontrado em GOLDRATT
( 199 1) e SIMONS et a/. (1996).
Apresentados os três sistemns de

p lnn~j nmcnto

c controle da produção que, no Indo do

procedimento aqui denomitt ado de Rermler Point (ROP), seri'io al vos destn pesquisa, o tópico
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scguin te apresenta um trabalho bastante interessante que compara alguns sistemas de PCP
vinculados a algun s métodos de alocação de capacidade. Pela sua relcvfincia em relação a esta
pesquisa c ainda pelo fato de ter sido o trabalho que mais se aproximou do objetivo desta tese,
foi considerado interessante uma breve apresentação e discussão do mesmo.
2.2.4 Comparações entre sistemas de gestão da produção e suas respectivas abordagens de
projeto de linhas

CHAKRA YORTY & ATWA TER ( 1996) realizarmn estudo comparando três sistemas
de gestão da produção, denominados pelos autores de fílosofias operacionais, cada qual com
unHl abordagem de projeto de linha própria. Foram pesquisados um sistema baseado em linha
balanceada, o sistema jus/ in lime c o método Tambor-Pulmão-Corda. da TOC. Como a cada
sistema de gestão estava associada uma maneira específtca de se projetar uma linha , as
comparações ficaram restritas aos que os autores chamaram de linha balan ceada, linha JlT c
lil1ha TOC. A variável de interesse fl pesquisa é a taxa de produção das linhas, o que os autores
chamanun de oulpul rales.
Segundo os modelos desenvolvidos, cada linha está sujeita a dois níveis de variações nos
tempos médios de pnradas nas estações de traba lho c a dois níveis de variabilidade nos tempos
de processamento. Outro parfimetro do modelo está relacionado aos níveis máximos de estoque
em processo permitidos nas linhas, os quai s compreenderão oito níveis possíveis. Desta fo1nw os
autores procuram detectar o ÍJ11pacto que variações nos tempos de parada, nos tempos de
processamento e nos níveis de WIP têm no desempenho de cada linha. Todas as linhas foram
projetadas de modo que a soma dos tempos de processamento fosse constante em 40 mÍlllltos
com tempo de processamento de dez milwtos sob condições idea is. Cada lil1ha foi modelada
como um sistema fechado, mantendo-se consta nte o ní vel de in ventá rio em todos os modelos.
As linhas ba lanceadas fora m modeladas com quatro operações de dez minutos, figura
2.6. Cada estação pennitc que se acumule todo o estoque do sistema, evitando que se ocorram
bloqueios entre as estações. Assim, materia is podem Ouir livremente por todo o sistema durante
a simulação.
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Estação 2
10
minutos

__.

Estação 3
10
minutos

Estaçiio4

f---.

lO

__.

minutos

FTGURA 2.6: Linha Balnncendn. Bnsendn em CHAKRAVORTY & ATWATER ( 1996)

As linhns JIT foram projetadas com cinco operações de oito minutos e uma estação
fnnlnsmn , que reprcsenln a dcmnnda de merendo, no finnl dn liHhn que puxn malcrinl ou produto
acnbado (se disponível) a cada dez minutos, figura 2. 7. Desta fonna a linha é balanceada com
cada estação lendo umn folga de 20% de capncidade. Os estoques são divididos ig11nhnente em
frente às estações dois a cinco c na formn de produtos acabados. Na realidade, cndn estação pode
mnnter, no máximo, um quinto do total de estoque do sistema, bloqueando a produção cnso o
nível máximo seja atingido.

Estaç:lo 1
R

Estaç:lo 2
8

minut n ~

minutos

Estação 3
R
minutos

Estação 4

I

u

8
minutos

Estação 5
8
minu tos

\~

u

FIGURA 2.7: Linh a .Just in Time. Bascadn em CHAKR.A VORTY & ATWATER (1996)

As linhas TOC formn projetas com seis estações, sendo que as primeirns cinco possuem
um tempo médio de processamento de seis miJmlos c a úllimn estação tem um tempo médio de
dez minutos, ligurn 2.8. A escolha para este perfil de capacidades foi , segundo os nulorcs,
nrbitrárin, forçnndo um tempo médio lotnl de processa mento de 40 miJHilos c com uma cslaçiio
gargalo no último posto dn linha com tempo de processnmenlo méd io de IO minutos. Cada
estação foi modelada de modo a permitir mnnler todo o estoque do sistema, se necessário, ou
seja, nssim como na linhn balanccnda, materia is podem fluir livremente na linha TOC.
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Estaçilo 2
Estação 4
6
6
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FIGURA 2.8 : Linhn Teorin dns Restrições. Bnsendn em CHAKRAVORTY & ATWATER
( 1996)

Depois de simulndos os modelos, os autores puderam chegar n algumas conclusões, que
abnixo estiio relacionadas.
a) Impactos relncionndos il vnriabilidndc do coeficiente de variação (CV) dos tempos de
processamcnto:
Linhas bn lanceadas têm desempenho inlc rior às liHhas JIT c TOC sob quaisquer
ní veis de CV;
Linhas JIT siio mnis eficientes qu ando o CV é baixo;
Linhas JlT c TOC têm desempenho semelhante a um nível de 50% de CV:
Linh as TOC são mnis efi cientes qunndo o CV está acima de 50%;
Linhas ba lanceaclns c JIT siio mni s sensíveis n variações no CV do que as linhas
TOC.
b) Impactos relacionados ao nível médio de paradas (duwntime- DT) dns estações:
Pma um índice de DT igunl n I 0%, o desempenho de linhas JIT supera as linh ns
TOC, que por sua vez é superior às linhas bnlanccadns:
Pnra um índ ice de DT igunl n 30%, linhns TOC superam tanto ns linhns JIT qunnto
as linlws balnnccnclns, que se igunlmn neste nívcl de DT;
Linhns TOC são melhores pnrn níveis de DT nltos, cnqunnto linhns JIT são melhores
pnrn ní veis de DT baixos.
Todns as Linhns são sensíveis a vn riações nos índices de DT;
As linhns nr siio ns mai s nlctadns pelas vnriaçôes no DT.
c) Lmpactos relacionndos no nível de in vent:írio
Linlws TOC superam ns linhns JIT e balnncendn qu ando os níveis de estoque no
sistema são relntivamentc baixos (até 30 unidades);
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Linhas balanceadas superam as linhas JlT quando os níveis de estoque estão em lO
ou 20 unidades;
Linhas TOC alcançam seu máximo desempenho com níveis muito mais baixos de
estoque no sistema que as linhas JlT:
Linhas JIT superam as linhas TOC e balanceada com níveis de estoque acima de 40
unidades.
Este autor fa z, no entanto, algumas ressalvas sobre os resultados ou conclusões obtidas
na pesquisa de CHAKRA VORTY & ATWATER (1996). Primeiramente, as comparações foram
realizadas em cima de linhas com características distintas tanto em termos de programação (ou
controle) quanto em lennos de distribuição de capacidades entre as estações de trabaU10. Além
disso, variou-se também, simullancmnenlc nos modelos, o número ele estações de trabalho
penniticlas na linha. Considera-se aqui que, ao se variar estas três variáveis simultaneamente,
fica clificil saber qual destas variáveis, se não toda s em conjunto, foi responsável pelos resultados
alcançados.
Sabe-se, por exemplo, que o número de estações de trabaU10 tem relação inversa com o
nÍ\·cl ele m1tpu t da linha. Neste caso, as linh ns ba lancenclas, por lerem npcnns qunlro recursos,
leriam um desempenh o superior às demnis linhas. No entanto, ns linhns J IT e TOC possuem
estnçõcs de trabnlho com tempos de processamento inferiores a IO minutos, o que poclerin
possibilitnr-lhes um desempenho superior ú lin ha balnncencla. De qunlqucr forma, pelo falo dos
nutores buscarem, num mesmo modelo, incorpornr cnracteríslicns tanto ele sislcmns de controle
quanto de projeto ela fábrica, sem um isolamento dns variáveis dos modelos, fica dif1cil avalinr
qunl fator mnis preva leceu no desempenho obtido.
13nscndo nas revisões bibliogníficns renlizndas c com o objeti vo de sintctiznr nlgumas
cnraclerí sticns dos três sistcmns de programaçiio c controle dn produção selecionndos pnra
pcsquisn, foi constmídn n tabeln 2. 1 onde se possn rclncionnr algum as silltações de ambientes de
produç1io com ns aplicnbi.liclndcs pennitidns em cncln sistcmn.
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TA BELA 2. J: características de ap licabilidade dos sistemas Kanban, CONWIP e TPC
Kanban

CONWIP

TPC

Estratégia

Funciona meU10r em

Desempenho do sistema

Desempenho do sistema

de

ambientes que

independe do tipo de

independe do tipo de

produção

trabalham de formn

estratégin adotada, pois a listn

estratégin ndotada, pois o

(pnra

serinda, produzindo

de tarefas esperando para

tambor pode ser fonnu lado

estoque ou

para estoque.

serem liberadas podem ser

em função de previsões ou

por

elaboradas tanto em fimção de

pedidos firmes.

encomen-

pedidos firmes qunnto de

da)

previsões de vendas.

Mixde

Deve ser reduzido via

Não altera n quantidade de

Não altcm a quantidade de

produtos

política de merendo ou

estoque que deve ser mnnt ida

estoque que deve ser

uso de técnicas do tipo

no sistemn.

mantida no sistema.

tecnologin de gmpo
pam se evitnr altos
níveis de estoque no
sistema.
Vnriabilida-

Altamente prejudicia l

Nilo reslringe a nplicabilidade

Pode tornar-se um

de dn

ao sistema.

do método.

problemn se lernr n
situnção onde a restrição

dcmandn

muda muito de lugnr; o
uso de um sofl ware
gerencindor tipo OPT pode
njuclnr nestas sit1wçõcs.
Variabilicln- Não suportn ambientes Altn vnriabil idade não impede

Alta vnrinbilidadc não

de dos

caracterizados por

n implemcntnção do método,

impede a implementação

processos

recursos CuJn

apenas defin irá o nível de

do método, apenas defi nirá

e/ou
recursos

cnpacidade flutua muito estoque em processo que será
no tempo.

utilizndo.

os níveis de pulmão de
tempo a serem utili zados
para garantir a exploração
da restrição.
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TABELA 2.1 (con tinuação): características de aplicabilidade dos sistemas Kanban, CONW IP c
TPC
Fluxo de

Funciona bem apenas

Funciona bem apenas em

Não possui restrição

materiais

em ambientes tipo jlow-

ambientes tipo.flow-shop.

quanto ao fluxo de
material; em ambientes

shop.

complexos tipo job-shop o
uso de um sistema
gerenciador tipo OPT é
fu ndamental.
Critério de

Busca-se fonnas de se

Desempenho independente

Desba lanceamento é

distribuição

alcançar um

dos níveis de balanceamento

fundamental para o bom

de cargas

balanceamento da

dos recursos.

fu ncionamento do sistema.

ou

linha.

capacidades
Exploração

Não há uma

Exploração pennitida via

E um pressuposto

da restrição

prcoc11paçilo explícitn

nct'l tnlllo nnt11ral de estoqne

fundnmentnl do TPC

antes dn restrição e/ou

alcnnçndo atrnvés da

utilização de um mecanismo elnbornção do Tambor c da
de liberação de material em

criação de Pulmões de

função da taxa de produçno da

Tempo estrategicamente

reslrição e/ou scquencimnento

posicionados.

de tarefas em função de
economias de setups na
restrição.
Meeanis-

Limita via cartões os

Limüa via cartões o nível

A patiir de um programa

mos de

níveis máximos ele

máximo de estoque permitido

mestre estabelecido na

controle

estoques permitidos

em todo o sistema e mede-se

restrição (tambor) limita-se

entre cada recurso

o throughput.

a Quantidade de estoque

produtivo e mede-se o

em processo via pu lmão de

throughput.

tempo e controle de
liberação de material
(corda).
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O capítu lo seguinte discute as hipóteses simpliiicadoras que os modelos para simulação
se basearam. Cada parâmetro do modelo é detalhado ele modo que o domínio ele aplicação se
torne claro. Tanto as variáveis relacionadas à definição do ambiente de manufatura, quanta
àquelas que dcfmem o crité1io de alocação de capacidades adotado c o método de PCP aplicado,
são alvo ele discussão neste capítulo.
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3. PLANEJAMENTO DO ESTUDO COMPARATIVO

Objetivn-se nqui discutir e apresentm todos os parâmetros e hipóteses dos modelos
clnborndos pnm simulação. Primcirnmente serão discutidos diversos nspcctos presentes no
domínio de nplicação selecionado para n pesquisa, quando se nbordará tópicos referentes no tipo
de nrrnnjo físico dos recursos, número de recursos, tempos de proccssmnento, distribuição de
estoques, mecnnismos de bloqueio, entre outros. Em scguidn, siio nprcscntndns ns diversas
combinnçõcs entre parâmetros e variáveis que resultaram nos diversos modelos que serão
simu léldos. Umn explicação sobre como entender as nomenclnturns dos modelos tmnbém é
nprcsentadn. Por fim, segue-se um tópico referen te à modelélgcm dos sistemas de PCP, quélndo
são discutidos detnlhcs principnlmentc relélcionndos à fonna como flu xo de materiais é
controlado nos diversos sistemas e as hipóteses relacionadas.
3. 1. Defi uição do dontínio de aplicação
Uma vez que é iHtcnção desta pesquisa estudnr o desempenho de qunlro sistcmns de
ndministraçiio dél produção - Ka nbnn Lradicional. CONWIP (Consta/li IVork-ln-Proe-·ess).
Tnmbor-Pulmão-Corda

t:

Re01·der l'oint. sob diversas formas de distribuição de cnrgns de

trabalho entre os elementos produtivos, foi considc1ado mais adcqundo pnm fin s de annlisc um
arranjo 11sico por produto que proporcionasse um fluxo lincnr de materiais pela t'nbrica segundo
um sistema produt ivo baseado em lotes de produção unitários. A configuraçiio linear deste tipo
de arranjo facilita a alocação de cnrgas segundo os critérios

des~jados.

O ambiente selecionado

deve, portanto, ser constituído por alguns recursos em linhn, produzindo produtos discretos c
exigindo uma mesma scqiiêncin de processnmento (produção do tipojlow-shop).

3.2. Obtenção de um modelo de ambiente produtivo
Com a finalidade de representar o domínio de aplicação anteriormente defi nido, é aqui
proposto um modelo de mnbiente produtivo cujo nível de complcxidnde penn itn que se
aproxime ele situações práticas reais c ail1da possibilite um tmtmncnto científico pnm obtenção
de conclusões válidas. Dcstn maneira, os modelos a serem desenvolvidos se caracteriznrão por:
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a) Ntímero de recursos: o modelo deverá conter cinco estações de trabalho. CONW AY

et a/. ( 1988) citam que a perda de capacidade ocorre nas primeiras 5 máquinas e que adicionais
máquinas causam pouca perda adicional na capacidade da linha. Desta maneira, cinco máquinas
(ou recursos) parecem ser uma quantidade suficiente para se analisar o impacto no throughput da
linha.
b) Tempos de processamento: os tempos de processamento irão, de falo, estabelecer a
forma de distribuição de carga selecionada para a pesqu isa. A escolha dos tempos de
processamento irá, portanto, fornecer os oito tipos de configuração de distribuição de carga que
serão estudadas (balanceada, bowl, tigela invertida ou "V", linear crescente, linear decrescente,
altemada, em passo ou step e segmentada). Além disso, com exceção da configuração
ba lanceada, cada uma das demais con figurações deve possuir três fonnatos distintos, cadn qua l
representando o grau de desbalnnccmncnto da configurnção. A figura 3. 1 a seguir ilustra csln
situação, com a configurnção em " V" como exemplo. Nota-se que, em cada um dos três
formatos, a somntória dos tempos de processamento dos recursos deve ser sempre a mesma.
Mais detalhes de como foram calculados os valores para os tempos de processmnento de cada
conflguraçiio de nlocaçiio de capacidade esliio no tópico "Grnu de Desbalanceamcnto'', a seguir.

Capncidnde
dos recursos

f omwto I

v

/

Fonnato 2
f onnato 3

Recursos

FIGURA 3. 1: Três fonnalos distintos para a configuração em '·V"
Todas as linhas deverão ler o mesmo tempo de processmnenlo lotai, ou seja, a soma dos
tempos de processa mento de cada recurso em todas as linhas deverá ser sempre mantida
constante. Foi estabelecido que todn linha terá, como tempo total de processamento de produtos,
o valor de cinco unidades ele tempo. Isto equivale a dizer que, em média, os tempos individuais
de processamento de cada recurso são de uma ( I) unidade de tempo (já que as linh as são
constituídas por cinco recursos). Desln maneira, uma linha balan ceada terá todos os seus cinco
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recursos processando peças com um tempo de processmncnlo de uma (I) unidnde de tempo em
média. Isto também equivale a dizer que, se todos os tempos fossem determinísticos, uma linha
balanccadn produziria uma peça por unidade de tempo.
As linhns dcsbnlanceadns, entretanto, terão alguns recursos com tempos médios de
processamento superiores a uma unidade de tempo e outros recursos com tempos médios de
processamento inferiores a uma unidnde de tempo. No entnnto, é importrmte ressaltar que a soma
dos tempos individunis se mantenha sempre constante c igunl n cinco unidades de tempo, sempre
em média.
c) Grnu de Desbalancenmcnto (GD): como já dito, três graus de desbnlnnccamenlo
formn nclotados pnrn a pesquisn, onde GD(alt) corresponde ao nível mais alto de
dcsbalanccamento, GD(mM) um nível médio de desbalancemnenlo, enquanto que GD(hxo) reflete
linhns menos desbnlanceadas. Pnrn escolha dos valores dos tempos de processamento que
pudessem proporcionar os três níveis de dcsbalnnceamento sugeridos, foi utilizada uma
abordagem fundamentada no trabalho de I-IILLIER & SO (1993). Em HILLIER & SO ( 1993),
pode -se encontrar algum insight para um arranjo que se aproxime do ótimo na alocaçiío de
cargas segundo a forma Bowl. Uma vez calculados os tempos médios de processamento de cada
rcct11 so

IH\

distribuição Buwl para os três níveis de dcsbalnncenmcnto, esses serviram de bnsc

para o cálculo ele todos os demais tempos médios ele processamento para todas as demais fonnas
de alocação de capacidades com suns respectivas intensidades de desbalancen menlo. A tabela
3. I apresenta todos os tempos ele processamento ca lculados.
Entende-se aqui por linhas com igual intensidade de desbalanccnmenlo aquelas cujn n
somatória da variação em tomo do valor I siio iguais. Matematicamente, pode-se di zer que o
grau de desbalancemnento de um modelo A é igual no modelo B se,
GDA=LA cl T, - t i) = LB (I T, - t i) = GDn
Onde T;é o valor do tempo de processamento do recurso i
Por exemplo, ao se comparar os graus de desbalancea menlo dos modelos Linear
Crescente com o modelo tipo nllernado, ambos com grau de desbalancenmenlo médio (ver tabela

3. 1), observa-se que estes possuem o mesmo grau de desbalnnceamenlo, poi s:
Modelo Linear Crescente:
GD<m-.r)= 11,133 - l i+ 11,067 - l i + 11 ,000 - l l + lo,933- 11 + 10,867 - li = 0,4

Modelo Altemado:
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I 0,900- I I + l i,I00- li + I0,900- l i + l i,I00 -l i = 0,4

Se efetu ados os cálculos para GD(att) e GD<hxo), para todos os modelos (seguindo os
va lores da tabela 3. 1), obtém-se os seguintes valores:

GD<att>= 0,704
GD(hxo) = 0,1
TABELA 3. 1: Tempos médios de processamento propostos para pesquisa

1------

Configuração (fonna)

Recurso I

Recurso 2

Recurso 3

Recurso 4

Recurso 5

Ba lanceado

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Bowl GD<att>

1.176

0.890

0.868

0.890

1.176

Bowl GD(mtd)

1.100

0.938

0.924

0.938

1. 100

13owl GDcb.xo)

1.025

0.985

0.980

0.985

1. 025

V GD<att>

0.824

1. 102

1.148

1.102

0.824

V GD<m<JJ

0.900

1.059

1.082

1.059

0.900

V GD(hxo)

0.975

1.0 15

1. 020

1.01 5

0.975 -

1.1 J 7

1.000

0.8X3

O.765

1.067

1.000

0.933

0.867

Linear crese. G D(alt)

1.235
1-

-

Linear cresc. GD<m<J>

1. 133

Linear cresc. GD(h.,o)

1.033

1.017

1.000

0.983

0.967

Linear dccrcsc. GD(nlt)

O. 765

0.88 3

1.000

I. I 17

1.235

Linear decrese. GD(m<-~J

0.867

0.933

1.000

1.06 7

1.133-

Linear dccrcsc. GDcnxo)

0.967

0.983

1.000

1.0 17

1.033

Segmentado GD(rut}

1.044

0 .824

1.264

1.044

0.824

Segmentado GD(n•.'J)

1. 025

O.900

1.1 50

1.025

0.900

Segmentado GD{hxo)

1.006

0.975

1.038

1.006

0.975

Step GD<rut>

1.352

0.9 12

0.912

0.91 2

0.9 12

Step GD<m<J>

1. 200

0.950

0.950

0.950

0.950

.)'tep GD(hxo)

1.050

0.9875

0.9875

0.9875

0.9875

Alternada GD(alt)

0.824

1.176

0.824

1.176

1.000

Alternada GD(m(d)

0.900

1. 100

0.900

1.100

1.000

Alternada GD{hxo)

0.975

1.025

0.975

1.025

1.000
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Ao se garantir níveis similares de intensidade de desbalanceamcnto entre os modelos,
pode-se agora efetuar as comparações entre desempenhos de linhas semelhantes, já que a
variável " intensidade de dcsbalanceamento" passa a ser constante para todos os modelos. Devese Crisar que as linhas balanceadas possuem GD igual a zero. A figma 3.2 a seguir ilustra as oito
configurações pesquisadas.
Tempo de

proces.

Balanceada

Tempo de
proccs.

Bowl

ecurso

Tempo de
proccs.

v

Tempo de

proces.

Linear Crescente

Tempo lle
proccs.

Tempo de
proccs

Linear Decrescente

Segmentada

~
ecurso

Tempo llc
proccs.

Tempo de

proces.

Altcmalla

Step

FIGU RA 3.2: Ilu slmçiío das oito con'fíguraçõcs de alocações de tempos de processamento

64

Capítulo 3- Planejamento do estudo comparativo

d) Flutuações estatísticas dos tempos de processamento : estas devem refletir um valor
que corresponda il soma agregada de todos os fatores que contribuem para as variações nos
tempos de processnmento como: freqüêncin de quebras, vnrinçõcs nos tempo de repnro,
restnbelecimento dos padrões de qunlidnde, além da própria vnrinbilidndc int rínsecn n qunlqucr
operação.
O parâmetro gernlmcntc utilizndo para representar estas variabilidndes é o Coefíciente
de Ynrinção (CV), o qunl é definido como o valor médio de uma detcnninadn vnriéivcl divid ido
pelo seu desvio padrão (ver, por exemplo, HOPP & SPEARMAN, 1996). Mntcmaticmnentc, o
CV é rcprcsentndo por:
CV = ~~ I a.
Onde

~~

é a méd in dn variéivcl em estudo c cr o desvio pndrão desta variéivel. No cnso do

estudo de tempos de processamento,

~~

é a médin dos tempos de proccssmncnto de um

dctennin ndo recurso no longo de um período de simulnção, enqunnto que cr é o desvio padrão
destes tempos de processnmcnto em tomo dn média.
Ao se determinar um valor nlvo para o CY, deve-se identificar qunl distribu ição
estatísticn permite que este va lor sejn alcn nçado. As distribuições ex ponenciais. por exemplo.
fornecem sempre um CY = I , ou seja, o desv io padrão para este tipo de distribuição de números
alcntórios é sempre igual a seu vnlor médio, uma vnriabilidade considcradn até certo ponto alta
parn situ ações rea is.
A distribuição trinngular (para se cvitnr vn lores negativos) foi escolhidn como fonnn de
representar dois ní veis de nutuações (CV

=

0,2 e CV

=

0,5) nos tempos de proccssn mento dos

recursos do modelo. Considera-se aqui que n distribuição triangular pode representar de maneirn
rnzoéivel ns reais vnriaçõcs nos tempos de execução de tnrcfas em lin hns ele produção.
principalmente se compnrnda à distribuição exponencia l, muito utilizadn em pesqu isns nesta
éÍrca, mns cuja variabilidade é consideradn cxcessivn pnm a maiorin dos casos práticos (HOPP &
SPEARMAN (1996), SMUNT & PERKlNS, ( 1985), PIKE & MARTfN ( 1994)). Entretanto, n
di stri bui ção exponencial foi nqui mnntida pnrn representar o terceiro ní vel de variabi lidnde (CV
=

I,O), justamente por estar presente em grande número de pesquisns rclncionadas n desempenho

de linh as de ma nu fat11ra.
e) Demanda : o modelo representn um mix de produção ele um ún ico item com demanda
infínita, ou sejn, tudo o que é produzido é vendido. Ta l sit1111ção evitn que a produção do último
recurso dn linha seja bloqueada por ausência de demandn .
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I) Hstmtura do Produto ou Bi/1 of Material: A estrutura do produto é linear, não

havendo operações de montagem.
g) Layout: planta fabril com recursos dispostos em linha, como jíi mencionado;
h) Matéria-prima: n disponibilidade de mntérin-primn é ilimitadn, o que gnrnnlc que o
primeiro recurso da linha teríÍ sempre material para processar. Tanto n presença de
disponibilidade ilimitada de matéria-prima quanto da demanda infinita possibilitam que o
desempenho da linha não seja afetado por fatores externos nela.
i) Mecanismos de bloqueio: um recurso só não estaríÍ em operação se uma elas duns
condições estiver ocorrendo: I) o recurso não tem material para processar (isto nunca acontece
com o primeiro recurso ela linha devido à disponibilidndc ililnitndn ele matéria-prima) e; 2) o
rec urso é bloqueado por illdisponibilidndc de espaço de estocagem e/ou ausência de autorização
para produção (isto nunca acontece com o último recurso da linhn devido à presença de uma
demanda infinita por produtos acabados c espaço ilimitado para annazenagem).
j) Estoques: os estoques deverão ser distribuídos segundo os critérios presentes nos

sistemas de PCP considerados, que são:
- Kanban : em estudos sobre a ót ima alocação de estoques cmlinlws de produção conltolaclas por
kanbnn, TAYUR (1993), wfUCKSTADT & TAYUR ( 1995a) c MUCKSTADT & TAYUR
( 1995b), observaram que sob a hipótese de infínita disponibil idnde de matéria-prima c demanda
também infinita, n alocação de cartões knnban s (cada cartão representando uma peça) que
proporciona a maior taxa de produção de uma linh a de manufah1ra deve ter um cnrtão em cndn
um dos recursos locn li.wdos nos dois extremos da linha (recurso I c 5, no caso desta pesqu isa).
fslo se deve no fato, seg11ndo os nulorcs, que os cnrtões kanb nn, em um dctcnninndo rccmso da
linha , são capazes de fornecer proteção tanto aos recursos posteriores quanto aos anteriores n ele
em momentos diferentes. De fato, sendo Ck n quantidndc máxima de cnrtões no recurso k, Ck+l n
qunntidade de cartões no recurso posterior k+ I e C~.:.1 n quantidade míixima de cm1ões no recurso
anterior k-1, a quantidade míiximn possível de estoque imedintamente após o recurso k é Ck +
ck+l e a míÍxima quantidade de estoque de material antes do recurso k é ck + c k-1 (n mínimn
qunnlidade de estoque antes c depois do recurso k é zero).

Estes máximos ocorrem em

momentos diferentes, de modo que em delenninado momento um cartão referente no recurso k
pode estar alocado n umn unidndc de estoque entre os recursos k-1 c k, entre os recursos k c k+ I ,
mas nunca em nmbos. Como o primeiro recurso de uma linha não necessita fornecer proteção
nntes dele, nssin1 como o último recurso não necessita proteger nada após ele, n tais recursos são
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alocados apenas um cartão. A fígura 3.3 a seguir ilustra o mecanismo acima explicado. Segundo
a Ligura, o supermercado (output hopper) é o local onde ficam annazenados os lotes de peça já
processados pelo recurso c que aguardam o momento para ser transportados para a célula
seguinte. O quadro de kanbans (bulletin board), por sua vez, é local onde fícam postados os
cartões kanban que autorizam a retirada de material do recurso precedente.

RK

...,..
Do recurso
K- I

-

RK+I

CK
,..J
Cartões

1;.

~

C~-:+ J

Cartões

,,
.----'

Pnn1 recurso K+2
A
-

D

B
'-

~

'-

Recurso K
Recurso K+ l
A: Quadro de knnbans (Bulletin noard) do recurso K
B: Supennercmlo (Output Hopper) do recurso K
D: Cnrtào viajando do supermercado para o quadro de kanbans
E: Peça transferida do recurso K para o recurso K +1
f- IGURA 3.3 : Esquema ilustrativo de fun cionamento do sistema Kanban adotado. Adaptado de
TA YUR ( 1993)

Seguindo os coroléirios nprcscntados em TA YUR ( 1993), para os cinco níveis máximos
de estoques sugeridos, ns seguintes configurações de distribuição de cnrtõcs proporcionnriam
máximn perfonnnnce:
5 cnrtões: 1- 1- 1- 1- 1
7 cartões: 1-2- 1-2- 1
9 cartões: l -2-2-3- l
13 cartões: 1-4-3-4- 1
17 cartões: 1-5-4-6- 1
Uma importante observação deve ser feita neste ponto. As configurações de distribuição
de cartões Kanban mencionadas são ótimas. segundo TAYUR ( 1993), apenas para linhas
balanceadas. O autor menciona ainda que tais configurações não variam segundo as
variabilidades (CV) elos tempos médios de processamento. No entnnto, linh ns não bnlanceaclas
podem possuir configurações di stintas. Nesta tese, entretanto, lormn testados sistemas Kanbans
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com alocações de cartões supondo-se sempre linhas balanceadas, ou seJa, as fonnas de
distribuição de cartões entre recursos vmiaram apenas devido aos diversos níveis de WIP
nuí :x imos c não segundo as diversas formas de alocação de capacidades.

- CONWIP: aqui a alocação de cartões é estabelecida para toda a linha, não sendo, portanto
estabelecidos níveis de estoque para cada recurso, e sim para a linha como um lodo. Apesar de o
CONWIP pennilir um controle diferenciado de produção quando existem gnrgalos regulares na
linha , tal controle será aqui exibido pelo método TPC, a seguir.

- TPC: fica determinado um nível máximo de WJP antes do recurso rcslJitivo, ficando liberada a
quantidade de material após ele. Serão estabelecidos diversos níveis máximos de WJP antes do
RRC. Para cndn um destes níveis, mede-se o ní vel médio de WIP em toda a linha , permitindo

que se faça , oportunnmente, compnmções com os demnis sistemas de gestão da produçfío. Devese notar que, uma vez que a demanda é infinita, tem-se aqui o caso do RRC ser sempre um
gargalo. Sendo nssim, segundo os pressupostos do método Tambor-Pulmão-Corda dn Teoria das
restrições. este recurso gargalo deve produ7.ir o tempo todo, sem ncnhumn fonnn de bloqueio
relacionado a limitações de WIP. Logo, não fa z sentido no modelo TPC falar-se em quantidades
mó.rimas de WlP no sistema, já que não há limitação de estoques após o gargalo. Apenas a

mcdicln WIP médio elo sistema

l~1 z

sentido neste modelo.

- ROP : assim como no sistemn Kanban, o ROP ex ige que se determine o espaço ou a quantidndc
de estoque permitida entre cada recurso de procl uçfío. No entanto, a quantidade ótima ele
capacidade de estocagcm nfío co1Tespondc à mesma disposição encontrada pnrn o Kn nbnn. Isto
se deve ao fnto que as linhas controlndas segundo o método ROP, ao contrá1io dos sistemas tipo
Kanba n, não ajustam dinamicamente ns proteções nos recursos da linha . No ROP, não há ca rtões
circulando entre os recursos da linha, mas sim uma capacidnde limitnda de estocngem (limitação
de espaço, por exemplo) entre cnda recurso. Tn l cnrncteristica confere nos sistemas ROP uma
nlocnção diferenciadn de cnpncidades de estocngem qunndo se buscn uma configuração ót ima em
termos de taxa de produçfío. EL-RA YAH ( 1979b) constntou , pmn linhas controladns segundo a
nbordagem ROP, que n mnis eficiente c consistente fonnn de se projetar umn linhn em termos de
mnximiznção dn tn:xn de produção é onde iguais qunntidadcs de capncidadcs de proteção são
nlocadns n todos os recursos dn linhn. Assim, pnra cadn nível máximo de estoque em processo
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permitido nn linhn ter-sc-<Í n seguinte con figurnção de cnpncidndes de estocngcm distribuídns
entre cnda recurso:
WIP igunl a 5: 1-1 - 1-1
WIP igunl n 7: 1-2-2-1
WIP igunl a 9: 2-2-2-2
WIP igunl n 13:3-3-3-3
WIP igual n 17:4-4-4-4
A o se observnr ns cnpncidndes de estocngcm ncimn, verifica-se que n somn é sempre
umn unidnde nbnixo do totnl estabelecido. Isto se deve no fnto que o limite de cstocngem é
definido peln cnpncidnde do recurso (o qunl proccssn umn peçn por vez) mnis o espnço de
cslocngem que o sucede (ver modelngcm do sistemn ROP n seguir, fígurn 3.4). Como não ld
limitação de estoques pnrn o último recurso dn linhn (tudo o que este produz é imcdintmnenlc
consumido peln dcmandn), a este não é atribuído nenhum vnlor. No entanto, deve-se lembrar que
o último recurso pode mnnter umn peçn em processnmcnto, o que lhe con fere sempre um limite
de estocngcm de umn peçn. A ssim, deve-se sempre somnr umn pcçn il con figurnção ncimn
dc finid n.
Por fi m, ns simulnçõcs nqui cfclundns deverão cstnr calcadas na arllll ise da vnriável

throghput (ou volume de produção) em função de nlgum nível de estoque em processo. Em
outTas pnl nvras, pretende-se estudar sob diversos ní veis de estoque de mntcrinl em processo c
três níveis de coefi ciente de vnriabilidnde dos tempos de proccssnmcnlo, qual o volume de
produçiio encont rado em cada uma dns possíveis combLnações de " conligurnçõcs de distribuição
de cnpacidndes" x "sistemns de gestão". Em seguida apresenlnm-se toclns as possíveis
combinnçõcs dos modelos elnborndos e n legenda usndn pnrn identi fíenr cadn tipo de modelo.

3.3. Totnl de modelos utilizados na pesquisa
Cndn um dos modelos é cnrncterizado pelos diversos parâmetros ou varinveis da
pesquisa, ou scjn, ele deve implicar num sistemn de planejamento e conlrole dn produção (PCP).
um nível mnximo de WIP, um coeficiente de variabilidade (CV) c um cr itério de nlocnçã o de
eapncidndes produtivns entTe recursos dn linhn. A seguinte nomenclnlura foi desen volvidn, a qual
define lodos os parâmelros do modelo.

T ipo de PCP:
C: CON WIP
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K: Kanban

R: Reorder Point
T: Tambor-Pu hnão-Corda
Nívclnuíximo de WIP :
5, 7, 9, 13 OU 17
Critério de alocação de capacidades:
BAL: balanceado
BWL: howl
LC: lin ear crescente
LD: linear decrescente

MIX: alternado
SEG: segmentado
STP: step
V : em ''V"

Cocfícicnte de variabilidade (CV):
I,0: idcntilícado por I
0.5 : idcnti fícado por 5
0,2: iclcnti ucado por 2
Grau ele dcsba lanccamcnto (GD):
Alto desbalanccamcnto (GD(a/t)): idcntilicado por I
Médio desba lanceamcnto (GD(méd)) : ident ificado por 2
Ba ixo dcsbalanceamento (GD(bxo)) : idcntiucado por 3
Exemplo:
Seja o modelo, K 13LC52
Esta sigla implica que o modelo representa um sistema de PCP tipo Kanban (K), com
ní vel de Wl P máx imo igual a 13 ( 13), alocação de capacidades na forma linear crescente (LC),
coefícicntc de variabilidade 0,5 (5) c GD nívclmédio (2).
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'•

Vale ressaltar, que existem duns exceções no que tange no sistema TPC. A primeira
delas é que ele não se aplica a todas as configurações de djslribuição de capacidades. A segunda
cxceçiio está rclncionndn ao nível máximo de WIP, o qual, no caso do TPC, refere-se no nível
máximo de WIP entre o primeiro recurso dn linha c o recurso rcs!titivo (ou gargalo, no caso).
Mais uma vez, , niio há limitaçiio de Wl P após a restrição.
3.3.1 Nilmero de modelos simulados

Do que foi anteriormente apresentado, pode-se agora enumerar quantos modelos foram ,
de fato, elaborados e postcriom1ente simulados. No total, siio 1386 combinações possíveis, sendo
que deste total, existem 990 modelos propostos para esh1do do Re01·der Point, Kanban e do
CONWIP c mais 396 para o estudo do TPC. A seguir são ci tadas todas as combinações
consideradas.
•

CONWIP, Kanban c Reorder Point

-configuração balanceada
- 5 níveis nHíximos de estoque em processo (5, 7, 9, 13 e 17 peças na linha)
- 3 tipos de sistemas de gestão (Knnban. CON\V IP c ROP)
- 3 ní veis de CV (0,2; 0,5 e I,0)
- suhtotal - I x 5 x 3 x 3

=

- e demais c;cn~(igur(l(;ôes (7

45 comhinaçtJes

tipo.~)

- 3 GDs para cneln con fíguração
- 5 níveis máximos ele estoque em processo (5, 7, 9, 13 c 17 peças na linha)
- 3 tipos de sistemas ele gestão (Kanban , CONWlP e ROP)
- 3 níveis de CV (0,2; 0,5 e I,0)
- subtotal = 7 x 3 x 5 x 3 x 3= 945 combinações
-Total parcia l: 990 combinações.
Além destes, existem também aqueles referentes nos modelos TPC, com /oop fonnado
entre a primeira operação e o RRC (Recurso com Restrição de Capncidnelc). Nestes modelos,
ex iste umn limitação no nível ele estoque cnlre o primeiro recurso ela linh a e o RRC, fícn nclo
liberado n quauticladc de estoque a part ir deste pon to, como já discutido anteriormente. Além
disso, o TPC não é aplicado em quatro moda lidades de alocação de cargas, que são: balanceada,
linear decrescente, step e bowl, pois por possuírem mais de um RRC necessitarinm de uma
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abordngcm muito complcxn de progrmnnção. Cnda modelo TPC foi simulado, no entanto, para
li níveis de WIP entre o primeiro recurso e o gargalo (de 2 a 12 unidades de WIP). A escolha de

um número maior de níveis de WIP para o TPC ndvém do fato que não se conhece, a princípio,
quanto de WJP máximo deve ser aplicado antes do recurso gargalo parn que se possa gerar um
nível médio de WIP na linha como um todo compatível, para futuras comparações, com os
resultados obtidos com os demais sistemas ele PCP. Isso resulta nas seguintes combinações para
os modelos TPC:

•

TPC

- 4 configurações (" V", linear crescente, segmentado e em passo)
- 3 GDs pam cada configumção

- li níveis máximos de estoque em processo
- 3 níveis de CY (0,2; 0,5 e I,0)

- subtota l = 4 x 3 x li x 3= 396 combinações
- Totnl: 1386 modelos (990 + 396)
Dois tipos de estudos foram então condu zidos. O primeiro primou por buscar cncontrm
aquele sistema que melhor aprovcitavn a quantidade máxima de \VIP pcnnitida na linha. Tabelas
foram elaboradas de maneira que correlacionasse a cada um dos cinco níveis de WIP (5, 7, 9, 13
e 17) o seu tlmmghput resultante. Neste tipo ue anúlise o sistema TPC uão foi considerado pois
este niio limita o estoque em processo de toda a linhn, c sim apcnns nntcs do gnrgn lo.
Em outro tipo de enfoque, toda a análise passa então para a comparnçào de desempenhos
rclncionados com throughputs rcsultnntes de níveis médios de Wl P, medidos durante o período
de simulação c calculados por sub-rotinas contidas em cada programa dos modelos
desenvolvidos. Tabelas e gráficos foram elaborados considernndo-se então estes níveis médios.
Aqui, o sistema TPC pôde ser analisado.
3.4 Modelagem dos sistemas de PCP

Cada um dos modelos representativos dos quatro sistemas de PCP adotados para a
pesquisa possui algumas características pccu linres que serão n seguir detalhadas. Ta is
cnractcrísticas não defíncm por completo os sistemas de gestão pcsquisados, mas permitem
est11dar como seus mecanismos de autorização e bloqueio de produção exploram ns capacidades
instaladas na linha.
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3.4.1 O sistema ROP

Tem como característica fundamental o fato que existe um limite máximo de estocagcm
entre recursos e a produção é empurrada. A cadn vez que este limite é atingido o recurso que o
procede está desautorizndo n continuar produzindo, sendo desbloqucndo todn vez que o estoque
cai abnixo do vnlor máximo estabelecido. O esquema a seguir representado pela figura 3.4
procura ilustrar este mecanismo.
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FIGURA 3.4: Esquemn ilustrativo do modelo ROP nplieado nn pesquisa
As setas em nzul indicam que as informações sobre disponibilidade de matet iai para
processar e níveis de estoques siio vi tais para autorização de produção de um recurso. Um
recurso estará autoriznclo n produzir quando houver materinlno estoque qu e o procede c o nível
de estoque que o sucede estiver abaixo do máximo estabelecido. Por haver disponibil idade
ilimitada de matéria-prima, a produção do primeiro recurso dependerá única e exclusivmnente
do nível de estoque de material que o sucede, enquanto o último recurso, devido à presença de
umn demanda infln itn, produ zirá sempre que houver material para processar. As setas vermelh as
representam o fluxo de matcrin l entre os recursos.
3.4.2 O siste ma Ka nbnn

A lógica de funcionamento segue o modelo desenvolvido por TA YUR (1993) c é
nprcscntado na figura 3.5. As peças completadas pelo recurso K-1 torna-se disponível para o
recurso K. Como já dito, mntéria-prima pnra o recurso I está sempre imediatnmenle disponível c
n demandn por produtos fi nais é in fi nita. No recurso K há Ck kanbans (cartões), sendo que cada
cartão implica a produção ou transporte de uma única peça. Uma peça deve adquirir um destes
cartões para entrar no recurso e deve retê-lo durante lodo o processo de fabricação. Depois que
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uma peça foi completada pelo recurso K, ela permanece no supermercado com seu kanban ,
esperando ser tronsportada para o próximo recu rso.
Pode-se notar que não é possível, tanto para o supenncrcado do recurso K quanto para o
quadro de kanbans do recurso K + I, estarem simullancamentc ocupados. Se um kanban está
presente no quadro de kanbans do recurso K + I e uma peça está disponível no supenncrcado
do recurso K, a peça é imediatamente transferida para a fila em frente do recurso K + l , fic ando
retida a ela o cartão do quadro de kanbans do recurso K + I. Isto é como os cartões kanban
controlam os estoques. Quando uma peça completada é transportadn pam o próximo recurso
(recurso K + I), o kanban do recurso K é postado no quadro de knnbans do recurso K. Isto
sinaliza pnrn o recurso precedente, recurso K - I, que o recurso K necessita de uma peça.
Portanto, o kanban também serve como um sistema de infonnnção entre recursos sucessivos.
Como, neste cnso, um cmião kanban serYe tnnto para autoriznr n produção de um recurso
quanto também pnra sinnlizar ou pennitir o transporte de peçns para os recursos consecutivos,
afí nnn-sc que o modelo de sistema Knnban adotado nesta pesquisa corrcsponde ao sistcmn
Ka nban com um único cartão ou sistema Kanban simples.
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3.4.3 O sistema CONWIP

O modelo CONWIP busca limitar o nível de WIP em todo o sistema ou linha de
produção, permitindo que este flutue li vremente enlre os recursos. É dado, portanto, um
tratamento igualitnrio entTc os recursos da linha, nffo importando seu posicionamento nem seu
nível de capacidade produtiva. A figura 3.6 ilustra a idéia acima apresentada .
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FIGURA 3.6: Esquema ilustrativo do modelo CONWIP aplicado na pcsquisn
Ainda que nn figura estejam representados estoques inclividunis entre cndn recurso cln
linha , o qul: esté1 limitndo é a soma destes estoq ues, ou scjn ,

L• /1, cstn limitndn

n um vnlor

m<iximo.
3.4.4 O sistema Tambor-Pu lmíío-Corcln

Segundo a teoria sobre TPC, um sistema gcrcncinclo segundo este método deve ser capnz
ele identificnr o recurso com menor cnpncidnde dn

l~ibrica

e cxplorn-lo no mnximo. Os clemnis

recursos elevem pennilir que cstn explornçffo nconteça, sem, no entnnto, acarretar ncréscimos de
estoques dcsnecessnrios. Estes princípios fundmnentais formn mnntidos qunndo do
desenvolvimento dos modelos TPC.
Como n demanda é infín itn , o tmnbor eleve indicar no recurso restrit ivo que este produ zn
sempre c o mnis r<ipido possível. Pnra se garnntir este nível de produção, um pulmffo deve ser
crinclo nntes deste recurso c pnrn se evitar que se libere mnterinl il linJw acima do nível
estabelecido pelo pulmão, modelou-se o sistema de forma que a cada peça produ zida pelo
gargalo um novo mntcrial é liberado il linhn. Tal meca nismo é iluslraclo na figura 3.7. Deve-se
notnr da figum que os estoques devem estar Linütnclos antes do gargalo c liberados npós ele.
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Assim, mais uma vez,

Li 6.i deve estar limitada a um
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valor nHíximo, onde Ói são os estoques

localizados antes do RRC.
Um pré-requisito básico para aplicação do modelo TPC e estudo do efeito da exploração
do recurso gargalo é que exista na linha um único e identificável recurso ga rga lo. Como já
discutido anterionncnte, a existência de mais de um recurso com restrição de capacidade é um
complicador n implementação do método TPC, pois exige o uso de ferramentas computacionais
que permitam que todas as restrições sejam devidamente exploradas. Por necessidade de
simplificação dos modelos, optou-se por analisar o efeito da aplicação do método TPC apenas ns
configurações que contenham um único recurso gargalo.
Esta limitação levou n exclusão das configurações balanceadas, bowl e altemada no
estudo do modelo. A con ligmaçiio Linear Decrescente, por outro lado, apesar de possuir apenas
um gargalo, este se localiza no final da linha . Neste caso, a aplicação do modelo TPC equivale
ao CONW LP, ficando decido que o estudo deste Lipo de configuração ficasse alocado ao estudo
do método CONWfP.
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f iGURA 3.7: Esquema ilustrativo do modelo TPC aplicado na pesquisa
Em seguida , é discutida a simulação como método de pesquisa c apresentados algun s
conceitos estatíslicos essenciai s n condução dos experimentos.

3.5 Seleção do método de pesquisa

76

Cnpítulo 3 - Plnnejmnento do estudo compnrntivo

Dndns as condições anteriores, com diversos modelos combinando as variáveis
considerndas no estudo, necessitou-se escolher entre duas abordagens distintas que poderiam ser
usadas na solução de problemas como propostos aqui. A primeirn é baseada em modelos
mntemátic0s e denominada de método analítico. A segunda é a simulação, cujo uso vem se
intensificando nos últimos anos devido no aprimoramento dos softwares e hardwares disponíveis
c nos custos associados cada vez mais redu zidos.
No entanto, ambos os métodos possuem vantagens c limitações que podem ser assim
resumidas:
Método mwlítico: baseado em modelos matemáticos;
- fomcce resultados exatos;
- aplicabilidade restrita a modelos muito simples;
-devem assumir tempos de processamento exponenciais ou Erlang:
- podem ser de grande valia à va lidação de experimentos de simulaçfío.
Simulação: baseado em experimentos de simulação;
- fomece resultados baseados em estimativas;
- aplicabilidaclc ampliada n modelos mais complexos;
- pcnnitc, em princípio, que se traba lhe com quaisquer formas de distribuição de tempos
de processamento;
- resultados vá lidos apenas pnra a situ ação simulada.
Três fatores, entretanto, csscncinis ao objetivo deste trabalho, determinaram a simulação
como o método mais adequado parn o desenvolvimento da tese. Tnis

f~1torcs

são:

- número de recursos da linha é muito grande para ser traindo matematicamente. O
número de recursos selecionado pam a pesquisa é cinco (ver item 3.2, tópico relativo a ''número
de recursos" com justificativa para escolha de cinco recursos).
- com a finalid ade de se prover dife rentes níveis de coeficientes de variabilidade aos
tempos de processamento dos recursos, considerou-se inapropriada a Limitação imposta pelo
método ana lítico de se !J·nbnlhar com apenas duas fànnns elistint ns ele clislribuiçfio ele tempos de
proccssamenlo.
- a representação mntemática elos sistemas ele gestão sugeridos no t1·abalho foi
consiclernda muito complexa, principa lmente quando comparada às facilidades pennitidas pelo
método da simulação.
Devido nos fatores acima mencionados, optou-se pela simulação como método mais
adcqundo parn o desenvolvimento da pesquisa aqui proposta. Dcfínida a simulnçfio como
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método de pesquisa, buscou-se uma ferramenta de simulação que suportasse as exigências do
traba lho c ao mesmo tempo fosse confiável, de fácil manuseio e que pennitisse corretas
validações e verificações dos modelos propostos. Dndas estns cx igêncins, experimentou-se
alguns sistemas de simulnção como o ARENA e o ProModel, os quais se mostraram
inapropriados para a manipulação de variáveis que a pesquisa exigia. Além disso, todo estudo de
simulação está basendo na forma como números pseudo-randômicos são gerados e, neste
aspecto, segundo PA WLIKOWSKl (1999), o software GPSS/H da companhia Wo/verine
Sojiwore Corporotion (BANKS et ai. (1989) e SCHRIDER (1991 )) foi tido como bastante

clicien te.
Segu ndo STÁHL (1999), o GPSS/H tem a vantagem de ser o so ftwa re para simulnção de
eventos discretos mais amplamente utili7.ado, como mostrado a seguir:
I. GPSS ( 12,2%), SIMAN, SLAM

30,9%

2. Automocl, ProModel, WITNESS , etc.

22,0%

3. SIMSCIPT, MODSIM, Simula

I0,5%

4. FORTRAN, C/C++, ADA, BASIC, etc.

2 1,3%

5. 15 sistemas restantes, incluindo Exccll, Stella

15,3%

Além disso, ninda segundo STAHL ( 1999), o GPSS/ 1-1 é um sistema bastnnte flexível c
explícito, o que fncilita o desenvolvimento dos modelos, ns verificações c suas respcctivns
va lidações. É possível, com o GPSS/H, que se possa executar os modelos pnsso a passo.
facilitando a identi fi cação ele problemas c possibi litando, portnnto, adcquadns vnlidaçõcs. Outro
ponto de destaque do GPSS/H está no seu gemdor de números pseudo-aleatórios, não só por ser
considerado um sistcmn confiável neste nspccto, mas também por pcrmjtir que o usuário possn
ter controle sobre como o sistema está gernndo esses números.
Ao conhecer-se em profundidade o sof!wnrc GPSS/H, pôde-se notar que, devido às
fncilidndcs de programnção, a criação de modelos segundo ns necessidndes da pesquisa tomouse fnci litadn. Por tudo isto, o GPSS/H foi sclccionndo como fe1Tmnenta pam a condução dos
experimentos.
3.6 Crinção e vnlidação dos modelos
De acordo com as variáveis selccionadns para a pesquisn, formn desenvolvidos os 1386
modelos anteriormente citnclos. No anexo A encontram-se alguns exemplos de modelos crindos
segundo a linguagem GPSS/H. Depois de desenvolvidos os modelos, procurou-se vn lidá-los
segundo alguns resu ltados encontrados nn literntwa técn ica. Pnm tnnto, optou-se por comparar
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os resultados encontrados naquele considerado como o mais complexo dos modelos, o modelo
Kanban. Considerou-se que se os resultados proporcionados pelo modelo Kanban fossem
considerados válidos, os demais modelos, por serem simplificações do modelo Kanban, também
o scnam.
Como exemplo, selecionou-se os resultados obtidos pelos modelos Kanban aplicados em
uma linha balanceada com tempos de processamento exponencialmente distribuídos. Para
validá-los, usou-se como referência os resultados obtidos em TAYUR (1993). Os seguintes
resultados (tabela 3) foram encontrados para o número de cartões na liJlha iguais a 9 c 13:
TA BELA 3.2: valores encontrados em TA YUR ( 1993) c nos modelos aqui desenvolvidos para
comparação c v<llidaçiio.

9 cartões
13 cartões

TAYUR
32,325
36,81

Tese
32,867
37,138

Diferença
1,68%
0,89%

Pode-se notar da tabela 3.2 que as diferenças encontradas entre os modelos é interior a
2%•. Esta pequena diferença deve estar relacionada com as diferentes sementes c geradores de
números aleatórios utilizados. Em posse desses resultados, considerou-se validados os modelos
aqui desenvolvidos.
3.7 Planejamento de experi mentos

A simulação envolve a construção de um modelo que é, por natureza, matemático. No
entanto, em lugar ele descrever diretamente o comportamento gera l do sistema , o modelo ele
simulação descreve a operaç iio do sistema em termos dos eventos dos componentes individuais
do sistema. Em particular, o sistema é subdividido em elementos cujos comportamentos possam
ser preditos, pelo menos em tcnnos das distribuições de probabilidade, para cada um dos vários
possíveis estados do sistema c suas entradas. As inter-relações entre os elementos também são
constmídas dentro do modelo. Depois de constmído o modelo, ele é ativado (pela geração de
dados de entrada) para simular a operação real do sistema c registrar seu comportamento
agregado. Repetindo isso para as várias configurações alternativas para o projeto e políticas de
operação elo sistema, c comparando seus desempenhos, podem ser identificadas as configurações
mais promissoras. Devido ao erro estatístico, no entanto, é impossível garantir que a
configuração que resulte no melhor desempenho simulado seja, de fato, a ótima. Ela deveria ser,
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no entanto, pelo menos próxima da ótima se o experimento simulado tiver sido adequadamente
projetado (H ILLIER & UEBERMAN., l 988).
Como qualquer atividade experimental, a simulação também cxrge um tratamento
estatístico de seus resultados antes que qualquer conclusão possa ser tirada. "A diferença entre a
simulação e os experimentos tradicionais é que na simulação os experimentos amostrais são
feitos no modelo, em lugar do próprio sistema real, pois do contrário o experimento seria muito
inconveniente, dispendioso e demorado. Por outro lado, os experimentos simulados deveriam ser
vistos,

virtua~nentc,

como em nada diferentes dos experimentos rea is, de forma que eles também

deveriam estar baseados em sólida teoria estatística, (HILLIER & LIEBERMAN., l 988).
As simulações são geralmente aplicadas a sistemas dinnmicos, c nestes casos, desde que
os eventos simulados são controlados por números randômicos, os resu ltados produzidos silo
nada mais, nada menos, que amostras estatísticas. Muitos estudos de simulação, no entanto, não
passam de exercícios de pura programação (PA WLIKOWSK.I, 1990), pois a maioria destes
estudos se preocupa, principalmente, na constnrção c execução dos modelos, mas muito pouco
com uma antílise apropriada dos resultados obtidos com a simulação. O mesmo autor lembra
ainda que se por um lado um dos propósitos da simulação é obter algum conhecimento sobre o
comportamento dos sistemas, c não números, conclusões só podem ser alcnnçadas quando uma
correta antílise dos dados é executada . Assim, se outras formas de apresentar resultados podem
ser utilizadas de maneira atrati va e útil quando o modelo é validado, como a animação por
exemplo, nada pode substi111ir a necessidade de aiHílisc estatística dos dados gerados. Em
resumo, a inferência estatística é uma necessidade absoluta em sit1raçõcs onde um programa
produz diferentes dados gerados em cada corrida.
P/\ \VLLKOWSKI (1999) afírma que o sucesso de um ex perimento de simu lação não
depende somente da elaboração de um modelo de simulação vn lido, mas também de assegurar
que este modelo válido é usado em um experimento de simu lação também válido. Para o autor,
dois aspectos são considerados prioritnrios quando se procura garantir a validade de qualquer
experimento baseado em simulação cstocástica: (i) aplicação de apropriadas fontes ele
randomicidades e (ii) apropriada annlise dos dados gerados. Quanto ao primeiro aspecto, esperase estar sa tisfa zendo ns condições exigidas ao fa zer-se uso do GPSS/H, um sistema considerado
dos mais confiáveis para geração de números aleatórios (PA WLIKOWSKJ, 1999).
O principal problema analítico encontrado na annlisc de resultados de simulação é que
eles são altamente correlacionados e, portanto, não satisfazem a pré-condição de independência
estatística, o que inva lida os métodos tradicionais de análise estatística baseados em eventos
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independentes c normnlmcnte distTibuídos. Gcrnlmente, n nnálise de vnriâncin de processos
correlncionndos e n nnálisc de suns funções nutocorrelncion adns em pnrticular, são um problema
estnt ístico complexo e, portnnto, crin umn enorme clirículdnde nn nnálise cstntísticn dos
resultados dn simulnçiio.
As simulnções aqui executndns estão bnseadns no estndo de equilíbrio, isto é, o
comportamento dos processos de fíln é nnnlisndo depois de um longo período de tempo de
gernção de dndos. Desde que as observnçõcs obtidns durnnte n fnsc transientc não cnrncterizmn
um estndo estável, umn idéin naturnl scrin descm1nr tais observações nntes que n nnálisc dos
dndos seja iniciadn. Isto requer umn estimat iva do cfetjvo comprimento do período transientc
inicinl. Ignorar a ex istência deste período pode levnr n urna signifícntiva pnrcialidadc dos
resultados finnis. Por outro lado, n remoção de qunisquer observações numcnta a va riâncin elas
estimativns. Logo, umn decisão de se npngnr ou não observações iniciais depende do critério
nssumido em relação éls estimntivas. Isto nfetn, por um, os métodos usados pnrn coletar
observnçõcs, que serão brevemente discutidos em seguida.
PAWUKOWSKI ( 1990), citn os seguintes métodos como os mnis usndos pnrn análise
de dndos provenientes de experimentos de simulação bnscados em cstndo de equilíbrio:
•

Método de replicações independentes;

•

Método de hatch means;

•

tvlétodo de hatch means sobrepostos;

•

Método dns mnostrns niio corrclncionndas;

•

Método dos ciclos rcgcncrntivos;

•

Método bnsendo nn análise cspcctrnl ;

•

ivlétodo ba scnclo na reprcscnt nçiio nu to-rcgrcssivn ;

•

Método bnscado em séries de tempo pnclron izndas.

Pnrn cstn pesquisn, foi sclccionndo o método ele batch merms. Nesse método, coleta-se 11
observações (x1 , x2, ... x,J ns quais são diviclidns em umn série ele k lotes (n pnlnvrn lote está nqui
sendo usnda como trnduçi'io de batch, cujo significado ni'io tem ncnhumn relação com o conceito
de lote de produção) não sobrepostos (x11 , X1 2, ... XJ m), (x21, xn, ... X21u),... , de tmnnnho 111, cujos
rcsultndos médios dos lotes são Ç1(m), ç,(m),... , l;_~ (m). A médin llx é então estimndn como sendo
o vnlor médio dos k lotes de médjn Ç,(m). Estn nbordngcm está bnscndn nn hipótese qu e
observnçõcs mnis sepnrndns no tempo são menos correlncionndns (LA W, 1997). Logo, pnra lotes
suficientemente longos, as médins desses lotes devcrinm ser não correlncionadns. Pelo teorema
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do limite central, as méd ias dos lotes podem também ser consideradas como aproximadamente
nonnalmcnle distribuída. Se a parcialidade do valor de Jlx é a maior preocupação aqu i, então
novamente o efetivo comprimento do período trnnsienle inicial deve ser determinado, e as
primeiras 11 0 observações coletadas durante este período devem ser desconsideradas. Portanto, a
divisão de observações em k lotes de tamanho m deveria começar com o valor correspondente a
X11=Xno + l ·

Segundo o que foi anteriormente dito, três decisões devem ser tomadas com a relação à
aplicação do método de batch menns:
I. Detenninaçiío do comprimento do período lransienlc inicial c, portanto, do valor de
ODONI & ROTH ( 1983) examinou comportamento transienlc de sistemas de fila s
Markovianns com um único servidor e cnpacidade in fínit a. Os resultados empíricos mostrnram
que,
(i)

Parn pequenos valores de/, o comportnmenlo de Q(t) (número de clientes na fila
no tempo t) é fortemente inllucncindo pelo estado inicial do sistema de f1las.
Pnra sistcmns com condições inicinis determinísticas, pode-se nproximndamcntc
pred izer, dentre um pequeno gmpo de padrões, qual será o comportamento do
sistema.

(i i)

Após um período inicinl de tempo e independente das cond ições in iciais, Q(t) se
aprox ima de Q( oo) em umn maneira que pode ser bem aproximndn ntravés do
decaimento de uma função cxponencinl.

(iii)

O tempo constante • (vn lor constnntc que pode ser usado para cspccifícar um
limitante superior pnra o comprimento de tempo após o qua l a inl1uência do
estado inicial é negligcnciável - pode ser mostrado que a tnxn na CJUnl a médin do
comprimento dn fi ln ou a média de nlrasos tende para um estado de equiJíbrio é,
depois de algum tempo, domin ado por um lermo nn forma de exp(-11-r), onde t é
chamado de tempo de re/n.mção) nssociado à função cxponencinl é umn
carncterística de cada sislemn de fi las e é independente dns condições iniciais.

(iv)

Com base nns evidências experimentais, os nutorcs desenvolveram uma
ex pressão que fomece uma boa aproximação dos valores observados de t. Estn
expressão pode ser usadn pnra detenninnr o limitnnte superior para a quantidndc
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de tempo necessária até que Q(l) seja, para a maioria dos propósitos práticos,
muito próximo de Q(co). A expressão desenvolvida pelos autores é:
-r = (Ca +C/ ) I 2.8 ~txC1-'-'p)
2

2

onde C,2 os C.2 são os coeficientes de variação quadrática para os tempos entre
chegadas c de serviços, respectivamente, c llpx é o tempo médio de serv iço.
2. Seleção do tamanho do lote (parâmetro 111) que mmmHze a correlação entre as
médias desses lotes;
A seleção de um tamanho de lote que assegure uma não COJTclação entre os batch 111eans
parece ser o maior problema associado com esse método. Uma solução natural poderia ser
estimar a coiTelação entre os batch 111eans começando por um valor inicial do lote

1111,

e se a

con·elação não pode ser ignorada, aumenta-se o va lor do lote e repete-se o teste.
PA WLIKOWSKI ( 1990) lembra, no entanto, que os diversos proced imentos propostos para
selecionar o tamanho do lote 111 usam várias técnicas estatísticas e vários critérios, levando
gera lmente a tamanhos de lotes bastan te diferentes. Outro problema citado pelo autor é que os
testes estatísticos geralmente envolvidos requerem tipicmncnte muito mais hatch means parn
serem testndos contra a autocorrclnçi'ío do que é necessário para se conseguir resultados com
uma clescjndn precisi'ío. Conseqüentemente, tem sido registrado que alguns desses procedimentos
podem levnr a intcrvnlos cstimndos com umn cobcrturn muito pobre, causados, entre outrns
razões, por aceitar-se tamanhos de lotes muito pequenos.
O mesmo autor conclui dizendo que o comprimento dns corridas de simulação continun
sendo um nssunto crítico, especialmente no caso de estudos de simulação complexos, os quais
freqüentemente podem ser desempenhados somente se unw técnicn de apressamcnto no processo
de coleta de dados for ap licndo. Nesse contexto, um importante papel poderia ser execut ado pcln
técnica de redução de vnriância, cstreitnndo o interva lo de confíança e portanto, reduzindo o
número de passos necessários pelos procedimentos seqiiencinis parn nlcnnçar-sc n acurncidade
nccessárin dos rcsultndos. No entanto, foi verifícndo pelo nutor que n técnicn de nnálise de
vnriâncin tem sido muito pouco usadn na prática.
3. Escolhn do número de lotes a ser nplicndo no método.
SCHMEIS ER ( 1982) nnalisou teoricamente o trade-oJr que existe entre o número de
lotes, o tnmnnho do lote c n cobertura dos intervalos de confinnça. Os rcsultndos mostrnram que
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o número de lotes usado na análise de intervalos de confiança não deveria ser menor que lO c
não necessitam ser maiores que 30, desde que a corrida de simulação seja longa o bastante para
assegurar um adequado grau de normalidade e independência dos batch means. Isso significa
que para se dctcnninar um tamanho de lote que fornece níveis de correlação negligenciáveis c
batch means aproximadamente normais, não há necessidade de se usar mais que k=30 lotes para

se obter intervalos de confiança com uma boa coberlma. Logo, intervalos de confiança podem
ser analisados através da eonslmção de um pequeno número de grandes lotes. Tal procedimento
melhora a normalidade e a independência dos batch means e, como tal, gcrahnente rende
melhores coberturas dos intervalos de confiança.
3.7.1 Aplicnção à pesquisa

Com a finalidade de se delenninar cada um dos parâmetros necessários it execução dos
experimentos através da técnicn batch means foram rea lizados alguns experimentos piloto. A
pnrtir desses experimentos pôde-se verificar, pnra o caso específico dessa pesquisa, qual o tempo
necessário pnra que o sistema entre em equilibrio e qual a melhor estimativa para o tamanho do
lote.
Pnra execução desses testes, fo i escolhido o modelo represen tativo do sistema CONWU).
com cnrgns balanceadas e estoque em processo limitado em 25 itens. Observa-se que se preferiu
simular o sistema CONVviP pois este, no não limitar a capacidade de eslocngcm de WIP entre os
recursos, deve ler um período de instabilidndc superior ao Knnbnn. Foi ainda escolhido como
ní vel máximo de WIP o valor de 25 unidades, maior que as necessidades da pesquisa , como fator
de proteção nos resultados, já que mais tempo seriam necessários para equilíbrio do sistema
neste caso. Foram realizados três lestes, cada tun com comprimento total de 1700 unidades de
tempo de simulação divididos, porém, em intervalos de 50 un idades de tempo (tabela 3.3).
Dos dados obtidos do experimen to verificn-se que o sistemn entra rapidamente em
equilíbrio (ainda que, provavelmente, mais lenlmnenle que no Kanban). Isso já era esperado, já
que o CONW IP tem capacidade limitada de estocngem de material de processo (25 no caso), o
que leva a um rápido equilíbrio do sistema. A partir desses dados foi considerado apropriado
escolher-se um período de inicialização de 200 unidades de tempo, já que, como pode ser
verificado na tabela 4, após este intervalo de tempo os resultados já estilo em regime. É possível
perceber da tabela 4, inclusive, que já após 50 unidades de tempo os result ados já começam a
entrar em regime. A escoUw de 200 unidades de tempo possui , portanto, uma certa segurança.
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Os dados também mostram que os valores obtidos para o throughput medidos em
intervalos de tempo iguais a 50 unidades variam aleatoriamente, para cima c para baixo em torno
de um valor médio. Tal constatação permite concluir-se que 50 unidades de tempo é um valor
razoável para o tamanho do lote ou do batc/1.
A partir das discussões anteriores conclui-se djzendo que os experimentos de simulaç ão
n serem executados nesta pesquisa seguirão os seguintes procedimentos:
•

Período de inicialização igual a 200 unidades de tempo.

•

O comprimento de cada lote de simulação deverá corresponder a 50 unidades de
tempo, ou seja, m=50.

•

Cadn con·ida de simulaç ão será dividida em 30 lotes (k- 30). Logo cada COITida de
simulação deverá durar 1500 (30 x 50) unidades de tempo, além do período de
inicialização.

•

Pnra que se possn tcstnr cndn modelo segundo valores iniciais distintos de geração de
números alentórios (sementes diferentes), cada modelo será executndo 50 vezes.
Portanto, cadn modelo deverá gerar 1500 (50 x 30) hatchs. cujos valores médios do
throughput serão usados para os testes de hipóteses.

Depois de defi nidos os procedimentos c pnrnmetros necessá1ias à condução dos
experimentos, o cap ítulo 4 que se segue nbordnrá os rcsultndos gerados, a estrntégin utilizada
pnrn nnálisc dos resultndos e as observações c análises efetuadas.

Capítulo 3 - Planejamento do estudo comparat ivo

85

TABELA 3.3: Dados simu lados de uma linha balanceada com cinco recursos, controlada via
CONWIP com limite de WIP igual a 25 itens.
Teste 1
Tempo Produção
de
no
corrida interva lo
50
25
42
100
150
42
200
36
250
50
43
300
350
38
400
38
450
39
46
500
550
45
600
41
650
44
700
35
750
42
800
43
850
50
900
45
950
47
1000
41
1050
43
1100
41
1I 50
39
1200
47
37
1250
1300
42
1350
48
39
1400
1450
40
1500
40
155(1
38
1600
49
1650
38
1700
44

Teste 2
Tempo Produção
no
de
corrida intervalo
28
50
42
100
150
47
200
41
250
31
300
37
350
47
400
42
36
450
34
500
550
49
600
50
650
38
700
46
750
35
800
33
850
39
900
4X
950
45
1000
42
1050
38
47
li 00
1150
40
1200
41
1250
43
1300
45
135(1
39
1400
43
1450
42
1500
38
51
1550
1600
45
1650
44
1700
37

Teste 3
Tempo Produção
no
de
corrida interva lo
50
34
100
43
150
32
200
33
250
47
300
33
350
41
38
400
450
45
500
40
550
40
600
35
52
650
700
48
750
48
~ ()()
48
850
33
900
45
950
50
49
1000
1050
48
l i 00
31
44
1150
41
1200
1250
51
1300
41
38
1350
35
1400
1450
38
1500
38
1550
41
39
1600
1650
41
1700
37
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4. EXECUÇÃO DO ESTUDO COMPARATIVO

O objetivo deste capítulo é realizar uma ampla análise dos resultados obtidos das
simulações. Este capítulo abordará três temas principais: a simulação dos modelos, uma
estratégia para análise dos resultados e análise dos resultados propriamente dita. Quanto a este
último ponto, quatro assun tos principais foram considerados. O primeiro tratará de conclusões
gerais, as quais se pressupõe que serão independentes das variáveis de controle aplicadas. O
segundo refere-se às conclusões válidas tendo como variável de interesse o rhroughput obtido
segundo níveis m:lximos de estoque em processo. O terceiro assunto abordará as conclusões
desenvolvidas lendo como variável de interesse o througllput obtido segundo níveis médios de
estoque em processo. Por fim, a última parte bu scará listar algumas hipóteses que silo, na
verdade, deduções obtidas tanto dos resultados alcançados quan to da teoria presente no assunto.
Porém, tais hipóteses não podem, de fato, serem afinnadns n pm1 ir da simples observação dos
resultados cxpcrimentndos.
4.1 Simula ção dos modelos
Os resultados referentes à simulação, vin GPSS/I-1, elos 1386 modelos gerados estiio
contidos nos anexos B c C. Neles pode-se cncontrnr duas formntaçõcs distintas de nprescntação.
No nnexo B estão tabelados todos os resultados encontrados parn cncln modelo, especificando o
throughput obt ido (identificados por OP) segundo todos os níveis má:ximos de WIP

(idcntificndos por Wtvl) pcsquisados. Também neste anexo estão tabelados os throughpurs
relativos a combinações PCP x Critérios de nlocação de capacidades. No anexo C estão
npresentndos o throughput obtido (também idcntificndos por OP) c os correspondentes níveis
médios de WIP (idenli ficados por WA) veriflcndos em cada simulação. Os va Iores de
rhroughpur referem-se à qunntidade de pcçns produzidas dentro de um intcrvn lo de tempo

coJTespondcnte a um lote (bate/r) de simulnção, ou sejn, 50 unidnclcs de tempo.
Por fim , no anexo D, os resultados estão formatados de maneira gráfica, identificando,
para cada comb innção das variáveis dos modelos, como o throughput varia segundo o ní vcl
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médio de WIP na linha. A necessidade de se apresentar resultados desta maneira é justificada no

tópico 4.2 n seguir.

4.2 Estratégia para a nálise dos resultados

Devido a algumas características particu lares que envolvem os sistemas de gestão a
serem comparados, a execução dos experimentos deverá possuir algumas particularidades de
modo a pennitir uma correta análise dos resultados obtidos. O problema maior reside na maneira
como os sistemas de gestão em estudo planejam e controlam seus estoques em processo. De fato,
pode-se dizer que os sistemas ROP, Kanban c Conwip autorizam n liberação de trabalho
segundo o status do sistema, ou seja, de acordo com o espaço disponível para processa mento
(ROP) ou baseado no número de cartões na linha (Knnban c CONW IP). Um ponto em comum
em todos eles é que o nível de estoque máximo em processo não pode ultrapassar um certo limite
preestabelecido, que é, por sua vez, determinado pelo espaço total disponível na linha (ROP) ou
pelo total de kanbans circulando por toda a linha (Kanban c CONW IP).
O TPC, por sua vez, caracteriza-se por ser uma maneira híbrida entre as formas de puxar
e empurrar a produção. No TPC, material é puxado segundo as necessidades do RRC ou do
tambor c empurrado depois dele. Por isso, pode-se afínnnr que existe um va lor limite para o
ní vel de estoque em processo cnt.re o primeiro recurso da linha e o RRC, o que o caracterizari a
como um sistema de puxar a produção. No entanto, para os casos onde se tem gn•gnlos reais no
sistema, isto é, a demanda de merendo supera n capacidade de produçiio elo RR.C, é intenção do
TPC evitar que o ga rgalo pnrc por qualquer tipo de bloqueio imposto por um recurso locn lizaclo
após ele na linha de l~1bricaçiio. Tal procedimento ex ige que não se mantenha nenhuma fonna de
limitação no nível de estoque em processo depois do RRC, o que caracteriza um sistema de
cmpurrnr a produção. Logo, ao se analisar o que acontece em toda a extensão da linha, pode-se
alinnar qu e niio há um nível máximo de estoque em processo plan ejado no TPC.
A questão que surge é como comparar a primeira classe de sistemas de gestão (RO P,
Ka nban e CONWfP) onde o nível de WIP é limitado por um valor máximo com o sistema TPC,
onde tal limite não existe. Se a capacidade de produçiio de toda uma linha varin segundo os
níveis permitidos de WIP, como saber se um eventual melhor desempenho de um detenninado
método de gestão em lermos throughput advém deste operar com maiores níveis de estoque em
processo ou não?
Com a fina lidade de se superar este problema, estabeleceu-se que os experimentos de
simulação serão condu zidos observando-se, separadamente, os níveis médios e máximos de Wl P
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nos modelos simulados. O pmfimetro nível médio de estoque no sistema será usado em conjunto
com o throughput para se definir os desempenhos relativos entre todos os modelos simulados.
Por outro lado, níveis máximos de WIP serão medidos com a finalidade de se comparar, segundo
este parfimctro, quais modelos obtêm melhor desempenho. No entanto, modelos que operam
segundo a lógica TPC ficam de fora desta análise, já que este não limita os estoques por toda a
linha.
Antes de se dctaUwr como será efehtado cada um dos tipos de análises propostas (via
WIP médio e máximo), deve-se observar que ambos os resultados são de grande valia para ns
pcsquisns desta área. Ainda que a grande mnioria dos estudos desenvolvidos na área da
eficiência de linhas de manufntura tenha se prendido a conclusões obtidas segundo níveis
máximos de WIP na linha, é igualmente importnntc avnlinr-sc como cada sistema melhor

aprovcitn os níveis médios de estoques presentes por toda a linha. Assim, ambas ns annlises têm
seu valor c nplicabilidndc em tennos estratégicos pnm a empresa.
Como exemplos das diferençns cnlre cada uma das nnáliscs, suponha-se o caso de umn
empresa cujo principal componente elos custos nssociados il produção de seus bens

s~jn

os

materiais aplicndos ao produto finnl. Neste caso, pode ser de importfincia estratégica il cmprcsn
encontmr uma fonnn de gerenciar seu sistcmn produtivo de modo a melhor explorar a rclnção
throughput c nível médio ele WIP na fábrica, já que n medicln WIP médio tem impacto direto nos

custos de invcni<Írio da empresa.
Por outro lado, empresas

CUJOS

mntcrinis são relativamente baratos ou pouco

importantes, em termos de contribuição no perfil de custos, podem não ncccssarinmcnlc se
prcocupnr com os níveis médios de WIP em sua planta. Tais empresas podem, no entanto, ter
altos custos operacionni s ou fínnnceiros de acordo com a formn que o espaço 11sico é ocupado.
Nestes casos, "otimiznr" o uso dos espaços físicos disponíveis nn planta pode ser umn questão
fundamcntnl para a sobrcvivêncin da empresa. Uma vez que o nível máximo de WJP permitido
na linha impõe a disponibilidade de espaço pnrn estocagem, o estudo ela relação throughput c
WIP máximo pode ser de supra-importância.
4.2.1 Estratégia para amWse dos resultados tendo como interesse o nível de WIP médio
O nível de WIP médio pode ser medido em quaisquer circunstfincins, o que possibilita n
comparnçi'ío de todos os modelos desenvolvidos. No entnnto, o esl1tclo nestas cond ições trnz um
complicador adicional: Como compnrm dois modelos cujos níveis de WLP médio sào diferentes?
O exemplo n seguir njudn a ilustrar esta situação.
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Suponha-se que o modelo X, depois de simulado sob as condições discutidas no capítulo
anterior, obtenha os seguintes resultados:
Modelo X:
Throughput : .JO

WlP médio: 15
Outro modelo, modelo Y, também simulado sob as mesmas condições do modelo X,
obteve como resultados:
Modelo Y:
Throughput: 38

WIP médio: l 4
Qual dos modelos apresentou o melhor desempenho? Qual deles melhor explorou os
estoques em processo presentes na linha?
Poder-se-ia pensar como solução ao problema dividir o throughput pelo WIP médio.
Neste cnso o modelo X tcrin como resultndo um fator de 2,67 cnqunnto que o modelo Y obteria
um fator de 2,7 I. O modelo Y é melh or que X?
A rcspostn a esta última pergunta é " nfío sabemos·'. Como a rclnçfío throughput versus
WLP médio nfio fonna uma reta, dividir um pelo outro não é uma propostn razoável. Quem
garante que, de alguma form a, se se conseguisse aumentar o nível de WIP médio do modelo Y
para 15 seu throug hpul seria maior que 40? Como também nfío se é possível obter níveis iguais
de WIP entre os modelos Uá que o incremento no pan1metro níYelmáximo de WIP é discreto c o
impacto disto no WIP médio é imprev isível), tn l procedimento é in viável. E mesmo que possível
fosse, nfio se poderia garantir a superioridade de um modelo sobre o outro por toda a fa ixa de
valores em análise.
A sugestão que se fa z aqui para se compamr modelos nestas condições é constmir
gráficos para ambos os modelos c analisar-se as curvas obtidas. Para os modelos que incorporem
os métodos de gcsti'io ROP, Ka nban e CONWTP, cada gnífico, para cada modelo, teria cin co
pontos, medidos nos cinco níveis máximos de WIP pennüidos na linh a. Para os modelos TPC,
fornm simulados diversos níveis de WIP máximos entre o primeiro recurso e o gargalo e
medidos os níveis médios de WIP gerados.
Esta soluçi'io tmnbém traz problemas, entretnnto. O primeiro deles é que, no comparnr-sc
curvas num gráfico, não se pode dizer o qwwto um modelo é melhor que o outro e sim, se um
modelo é melhor ou não que outro. A antílise é, portanto muito mais qualitativa que quantitativa.
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Outro limitante é que o uso de gráficos traz inerentes erros. Cada ponto do gráfico é
unido por retas o que, como já dito anteriormente não é a maneira como se comporta a relação
throughput por WrP. Além disso, as curvas podem, e de fato acontece, se cruzar, o que obriga

u1na resposta sobre o desempenho relativo de cada modelo baseado em faixas de valores. Em
resumo, a análise por meio de gráficos, ainda que considerada aqui a única forma de se estudar
os desempenhos dos sistemas testados, possui falhas e é, acima de tudo, baseado na análise do
observador, o que o faz sujeito a interpretações errôneas.
Para facilitar o processo de análise, cada gráfico, o qual contem diversas curvas
representativas dos modelos em estudo, foi dividido em três partes, segundo o nível de WIP.
Assim, as comparações são feitas segundo três faixas de WlP na linha: baixo, médio e alto. Para
cada faixa, são identificados quais modelos apresentaram melhores resultados, segundo o
comportamento de sua curva. Muitas vezes, pode-se concluir que os desempenhos obtidos foram
muito próximos o que impossibilita mna conclusão. Salienta-se também que a escolha de valores
para WTP que divide o gráfico na três regiões citadas é arbitrária e varia de caso a caso. Por fim
não serão feitos, durante a condução dos estudos, a não ser em alguns casos em que o autor
considerar necessário, uma distinção ent re grandes ou pequenas vantagens de um modelo em
relação ao outro. Dir-se-á apenas que um sistema é ap arentemente melhor ou pior que out ro, e
não muito melhor ou pouco pior.
Com o intuito ele demonstrar como as observações foram geradas, um exemplo
específico será aqui apresentado. Frisa-se, ent retanto, que todas as análises focadas no nível
médio de WJP foram etetuadas seguindo-se a mesma metodologia empregada neste caso em
particu lar.
Exemplo: Análise dos sistemas de PCP empregados em uma linha segmentada com
C V= I ,O e GD(b.xo)·

Primeiramente, foram elaboradas tabelas (tabelas 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4) com as
informações necessá rias à elaboração dos gráficos, as quais são mostradas a seguir.
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TABELA 4. 1: dados de desempenho do sistema TPC em uma linha segmentada com C V= I ,O e
GD(tM) (ver item 3.3 para legenda dos modelos)
Sistema Tambor-Pulmão-Corda
T2SEG13 T3SEG1 3 T4SEG1 3 T5SEG13
Modelo
25,067
30,1 29
33,471
OP
35,941
3,466
5,103
6,746
8,427
WIP médio

T6SEG1 3
37,751
10,008

T7SEG13
39,074
11,540

Modelo
T8SEG13 T9SEG13 T10SEG1 .: T11 SEG13 T1 2SEG1 3
OP
40,145
41 ,01 7
41,725
42,364
42,899
13,087
14,583
16,01 2
17,439
WIP médio
18,900

TABELA 4.2: dados de desempenho do sistema CONWl P em uma linha segmentada com
CV= I ,O e GD<bxo) (ver item 3.3 para legenda dos modelos)
Sistema CONWIP
Mod elo
C5SEG13 C7SEG 13 C9SEG13 C13SEG13 C17SEG13
OP
28,047
32,220
34,989
38,363
40,442
WIP médio
4,552
6,237
7,892
11,138
14,323

TABELA 4.3: dados de desempenho do sistema Kanban em uma linha segmentada com CV= l ,O
e G D(bxo) (ver item 3.3 para legenda dos modelos)
Sistema Kanban
Mod elo
K5SEG13 f<7SEG13 K9SEG13 K13SEG13 K17SEG 13
24,594
29,541
OP
37,072
39,417
32,825
WI P médio
3,79 1
5,309
6,476
9,934
12,472

TABELA 4.4: dados de desempenho do sistema ROP em uma linha segmentada com CV= l ,O e
GD(b,o) (ver item 3.3 para legenda dos modelos)
Sistema Reorder Point
Mod elo
R5SEG 13 R7SEG13 R9SEG13 R13SEG 13 R17SEG13
OP
24,594
28,016
30,737
34,301
36,697
WIP médio
5, 01 2
3,791
6, 139
10,441
8,331

A parti r das tabelas, gero u-se a figura 4. 1:
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FIGURA 4.1: Gráfico de desempenho dos sistemas de PCP em uma linha segmentada com
CV= 1.0 e GD<hxo)
Para se viabilizar a análise dos dados, o eixo das abscissas (eixo que mede o nível de
WIP médio) fo i di vidido em três regiões. aproximadamente iguais, as quais representam três
níveis de W IP médio (nível baixo, médio e alto). O critério de divisão é relativamente subjetivo e
depende do comportamento do gráfico, porém, como critério gera l, procura-se sempre manter
cada uma das três regiões com a mesma faixa de WIP médio. Desta maneira , os seguintes
gníficos rornm gerndos n pnrtir do gráuco anterior (figuras 4.2, 4.3 e 4.4):
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FIGURA 4.4 : Gráfíco de desempenho dos sistemas de PCP em uma linha segmentada com
CV= I,O, GD<h~o) C WIP médio medido no seu nível alto
Observando-se os gráficos, buscou-se analisar, para cada nível de WIP (baixo. médio e
alto), o desempenho relativo de cada objeto de estudo, neste caso os sistcmns de PCP.
4.2.2 Estrntégia JHH'a análise dos resultados tendo como interesse o nível de WIP ml\ ximo
Aqui o planejamento de cxpct imcntos é bem mais simples. Como toda a comparaçiio
será ieitn na base do mesmo va lor. ou sej a, do nível máximo ele WIP permitido na linha . não há a
necessidade de se clabornr curvas de desempenho c n análise pode ser totalmente quantificável c
objetiva. Os rcsultnclos estarão cstmturndos na forma ele tabelas, as quais conterão, pnra çada
combinação ele coefícientc de varinção, grnu de clesbn lnncenmcnto c nível máximo de WrP ,
qunis são os desempenhos obtidos pelos sistemns de gestão ela produção, segundo ns di versas
formas de alocação de cnpacidades. Entende-se como desempenho o throughput obtido segundo
um determinado nível máximo de WIP.

4.3 Resultados gera dos e nnálises preliminares
Os textos que se seguem tem como unnlidade npresentnr c discutir, numa fonnn de
interpretação, os resultados alcançados após realiznção elas corridas de simulação. Como já dito,
os <mexos B, C, O apresentam, nas fonna s de tabclns c gráficos, os resultados gerados nn
pesquisa . O anexo B apresenta 48 tabelas com os valores de throughput (representados por OP)
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obtidos por cada modelo simulado, segundo diversas maneiras de se dispor os dados, sempre
segundo níveis máximos de WIP. No anexo C são apresentadas 36 tabelas com os valores de
throughput obtidos agora segundo o nível médio de WIP na linha. No anexo C, portanto, estão

considerados os sistemas TPC.
No anexo D, encontram-se 129 gráficos gerados a partir das informações contidas nas
tabelas do anexo C. Primeiramente, são apresentados gráficos (sempre throughp ut versus WlP
médio) dos sistemas de PCP, segundo diversas alocações de distribuições de tempos de
processamentos. Em seguida são apresentados os métodos de alocação de capacidades variandose agora os sistemas de PCP. Em ambos os casos, gráfícos estão seqiienciados variando-se
primeiramente o grau de desbalanccamento e depois o coefíciente de variabilidade, assim como
foi feito com a apresentação das tabelas.
A pmiir das tabelas e dos gráficos acima mencionados, foi realizada uma discussão dos
resultados alcançados. Por uma questão de organização, optou-se por estmturar os textos
segundo as hipóteses lcv<mtadas nessa tese. Na seqüência, no capítulo 5, são efetuadas
conclusões oriundas das interpretações feitas no capítulo 4, sintetizando os resultados de uma
maneira mais dirctn c agregnda.
4.4 Análise dos resultados
Devido a grande massa de dados disponíveis, há uma imensa possibilidade de dispor os
resultndos c analisá-los. Sendo o objeti\'o central dcstn tese responder ns pcrguntns elnboradas no
início desse trabnlho, optou-se por rc-npresentar ns hipóteses da pcsquisn c annlisnr nlguns
resultados segundo cnda umn dessas hipóteses. Não é intuito deste cnpíl'u lo responder, de
mancirn objctiva,a cnda uma das hipóteses lànnuladas (as quais serão efetivamente respondidas
no capítulo 5), mas identificar algumas observações pertinentes n elas. Além disso, tornou-se
conveniente dividir as análises segundo os níveis máximo e médio de WIP considerados para a
análise dns hipóteses.
4.4.1 Análise dos resultados baseada na hip ótese 1

Hipótese 1: os desempenhos dos diversos tipos de confíguraçõcs ele djsLribuição de capacidades

entre recursos de uma linha de manufatura variam significativamente segundo o sistema de
gestão de produção empregado.
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./ Discussões em tomo do nível máximo de WIP

As discussões que aqui se desenvolverão não irão contemplar o sistema TPC, jn que este só
pode ser nnnlisnclo segundo o nível médio de WIP. Também, maior ênfase sern dada ns
alocações bnlnnccndn e bowl, jn que estas foram foco de grande parte das pesquisas sobre
alocação de capacidades.

Alocação bnlnnceadn

•

A alocação balanceada foi a melhor opção para se distribuir capacidades na grande
maioria dos casos.

•

A alocação balancencln se mostrou mais apta quando nplicacln no sistema CONW IP.
Nesta situação, apenas quando o nível mnximo de WIP foi 5 c o CV igual a 0,2 n
alocação bnlnnccndn foi superada por um outro critério de alocação (alocação em V).

Alocação Bmvl

•

A alocnçiio bowl se mostrou mais apta para sistemas ROP do que para os demais
sistemas de PCP.

•

Em sistemas ROP, a

aloca~,:<lo

bowl se mostrou melhor em ní veis mais baixos de

WIP c mnis nltos ele CV.
Estes resultados parecem confinnar as pesquisas relacionadas ao fenômeno bowl e jú
discutidas nntcrionnentc. No entanto, observou-se também que a eflciêncin do arrnnjo bmr/nâo
é npcnas nfetada pelo nível de WIP permitido ou então pelo CV. Aplicado em out ros sistemas de
PC P (Kn nban e CONWIP) seu desempenho é prejudicado, como explicado a seguir.
•

A alocnção bowl não se mostrou ser o melh or critério de alocação ele cnpaciclndes
quando nplicndo no sistema CONW IP. Quando nplicado no Knnbnn n nlocnção bowl
tnmbém tem seu desempenho relativo redu zido, nindn que scjn n melhor opção em
nlgumns situnções.

•

A nfinnnção que n alocnçào bowl é mais eficiente em níveis mnis baixos de WIP ou
mais nltos ele CV, não se mantém quando nplicnclo no sistema CONW IP.

Além disso, pôde-se observar ainda que:
•

O tà nnnto bowl

pode apresentar desempenhos mcU10res em níveis de

desbn lnnceamento mais altos (GD(att) c GD(mM)) qu ando o sistema ROP é npiicnclo.
Num nível ele WIP baixo (5), isto ocorreu em todos os níveis de variabi lidade. Com
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WIP mais alto (2: 9) este fato passa a ocorrer apenas qmmdo a variabilidade é mais
alta (CY= I,0).
Este resultado confirma a tese que o fenômeno bowl é bastante robusto, podendo
apresentar bons resultados mesmo quando o grau de desbalancemnento é mais alto. Ver PIKE &
MARTJN ( 1994).

•

Com exceção do fonnato bowl, todas as demais formas de alocação de carga, sob
quaisquer PCPs, níveis de WIP ou vmiabilidades, apresentnram melhor desempenho
quando o nível de desbalancemnento foi baixo (GD(b.~o)).

Esta observação pode ser analisada à luz do fato que o formato bowl, devido ao maior
número de estudos sobre o tema , foi escolhido como gerador das diretrizes para o càlculo dos
tempos de processamento pnra todas as alocações de capacidades produtivas estudadas e sob
quaisquer níveis ele variabilidade. Este fato pode ser responsàvel pelas conclusões anteriormente
observadas.
Alocação lin ear decrescente
•

roi a melhor opção qunnclo aplicada no sistema Kanban , com WIP igual a 9. GD
baixo c CV=0,5 e I ,0.

Alocação scgmentnda
•

Foi a melhor opçiio quando aplicada ao sistema ROP, com WIP igual a 7 . GD baixo
e C\1=0,5 c 1,0.

Alocação em V
•

roi a melhor opção quando nplicada ao sistema CONWIP, com WIP igual a 5 .
CV=0,2 c GD baixo.

Demais alocações
Não foi identifícada nenhuma obscrvaçiio relevante.
A tabela 4.5 a segu ir resume os melhores desempenhos para os critérios de alocação de
capacidades para cada situação pesquisada.
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TABELA 4.5: os melhores critérios de alocação de capacidades para cada PCP segundo o
enfoque do nível máximo de WIP
CD lxlixo I' balanrroda
C\ '=0,2
C\ '=0,5
C \ '=1,0

WLP

PCP

5

ROP
Kanoon
CO:\'WU>

bol\l
lxml

nor

S<'glllo."tll.ld.l
b.tlanccad.l

S<'gll~ntad.l

boi\I

S(gnl(nL1d3
bol\l

l~•lance.1<Ll

b.IIJilC~Jd.l

l~•bnce.1d.1

bal;uleead.l

bo\\1

~•lancead.l

001\l
lD

7

9

Kanlxm
CON\\'J"P
ROP
KH11Ix1n
CON\\'11'

v

bol\l
bol\l
b.tlanc<ad.l

tJ

ROP
Kanlxm
COX\\1P

bJIJilCCJd.l
rolanccad.l
bJIJJlC~ad.l

lD
b.ll31lC<.'Jd3
boi\I
rolancead.l
b.tlallo:e;.d.l

l>JI>~..:c.•cl•

lxl\\1

17

ROP
Kanron
CO:\'WlP

~lbllo:~Jd.l

~1lJ1Jo:ead:l

rolancead.l

hJIJnc~ad:l

rol>~~.•d.•

bol\l
honl
ba lanc~ad.l

b.tl.ln.::~.l<b

bol\l
l\llJilCCJd.l
balólllC~ad.l

lxml
l\llJilCCJd.l
l\ll;u1C<"ad:l

GO rm1dlo c
C\'=0,2

mhnll·~;Hia

C \'=0,5

ba13nc~a d3

bol\l
balarKt";Jd.J
bo\\1
b.tl.•nce.-.d.l ~1bnccada
ba13nce.ld3 hJiarlCcad.l
rolar..:cad.1 balarl<:cad.l
b.11.1JJ.:CJd.l b.ll.lllo.'eJd.l
balancead.1 hJiarlCead.1
rolance.ld.l b.llaJlCCJd.l
rola~ada
b.tl;uxead.l
1\lla.r..:eada
t>Jiancea<b
rolan.:ead.l
b.• lallo:e.llll
l:\1l31lCCJd3
l~lla llo:~Jd.l

l\ll an.:~ad.l

C\'= 1,0

CD alto~ bal:mrcada
C\ '=0,5
C\'=0,2
C\'= 1,0

boi\I

ba laoc~ad.1

l~•lanc~.•d.l

bol\l
balan.:cad.l

balar~<<ad.l

balan<:.-ad.l

bol\l
boi\I

hJI3nccad3

b.l l31~3d3

bal aoc~a<b

rolancam
boi\ I
balarl<:e.ull
bol\l
bJI31lCC3d3
balanee.•d.l

balanccad.l
halan..-eJd.l
b.IIJrl<:ead.l

balan..
~d.l

b.tlmc~ad.l

ba.la.nce.ld.l
l\liJrl<:ead.l

l\llancead.l
J\ll31l<:CJd3
rolaoce<!d:l

balar1C~.1d.1

balancead.l
l\llar..:cad.•
bem!
l\l]ó\OC<.'J d.l
b.I]JIK'e.JW

l~tlJilo:CJd.l

balanceada
hJ.lance<!d.l

l>Jlan..-ead.l
l>JI3nccad3

'""''

l\ll3rKCJd3
baJaJlCead.l
rolanccad.l

b.•lanc~ad.l

bol\l
1:\llallCCJd.l

l\liJrJCe.•da
l\llJilo:CJd.l
balar..:e.ad.l

bJIJilCC3d3
balar..:eJd.l

l~1lancead.1

l~•larlo:e.ld.l

b.ll;ulee.ld:l
babr-...-ead.l
b.11a n..--ca d3

J\1l31lCCJda
l>Jian..""ad.l
b.tlanccad.1

1\llar-...-e.l!b

b.llJJ);C,Id.l

l~1l31lC~Jd3

b.ll31lo:~Jd.l

b.llar..:e.Jd.l

balanc<"ad.l

./ Discussões em torno do nível médio de WIP
Aqu i serão analisados os diversos métodos de alocação de capacidades segundo quatro
tipos de sistemas de PCP. Dois pontos devem ser destacados aqui . Primeiramente, o método
TPC, como já comentado anteriormente, não se nplica a todos os métodos de alocação. sendo
cstudndo apenns nos crité1ios Linear Crescente, Step, em V e Scgmentndo. No ent anto, uma
particu lnridadc ocon·eu na aplicação dos sistemas TPC nos critérios Linear Crescente e Step.
Nestes casos, ao se variar o parâmetro WlP, o nível de WIP médio e, conseqüentemente. o
throughpu t. não se altera . Desta fonnn, ao se elnborar gráficos para o sistema TPC, surgirá

apenas um ponto, dificultando a comparnção do TPC com os demais sistemas de PCP. Em
algumas situações, inclusive, o nível de WlP médio cotTespondente a este único ponto gerado
para o sistema TPC não corrcsponde a nenhum nível médio de WIP gerado pclns curvas dos
demais sistemas de PCP. A comparação neste caso torna-se inviável. Por isso, nas alocações
Linear Crescente e Step , nem sempre o sistema TPC será citado nas observações.

Alocação ba lanceada
•

Os sistemas Kanban c CONWIP possuem desempenhos bastnnte simila res em linhas
balanceadas. Ainda que seja difícil precisar pelos gní licos, parece haver um leve
predomínio do sistema CONW IP sobre o Kanban. Pode-se notar, entretanto, que o
sistema Kanban em algumns situações supera o sistema CONVvlP.
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Este resultado contradiz, em parte, os estudos de TA YUR ( 1993) e MUCKSTA DT &
TA YUR (1995a e l995b), que aftrmam ser o sistema Kanban o que apresenta o maior

throughput para determinado nível de WIP médio. Isto não se verificou em diversas sit11 ações,
principalmente quando o CY foi igua l a 1,0.
•

O sistema ROP parece nunca superar os sistemas CONWIP e Kanban em linhas
balanceadas.

A tabela 4.6 a seguir a seguir apresenta os resultados para linhas balanceadas.
TABELA 4.6: tabela de desempenho de sistemas de PCP em linhas balanceadas
CV = 0,2 e Balanceada
Segundo
Primeiro

~np.
p
Baixo
Médio
Alto

CONWI P/kanban
CONWIP
CONWI P
CV
Primeiro

~rnp.
p
Baixo
Médio
Alto

~rnp.
p
Baixo
M édio
Alto

CONWIP
CONWI P
CONWI P

Reorder Poi nt
Reorder Point
Reorder Point

= 0,5 e Balanceada

CONWIP/kanban
CONWIP/kanban
CONWI P/kanban
CV
Primeiro

CONWI P/kanban
l<anban
l<anban

Terceiro

Segundo

Terceiro

CONWI P/kanban
CONWI P/kanban
CONWI P/kanban

Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

= 1,0 e Balanceada
Segundo

Terceiro

kanban
Kanban
l<anban

Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

Alocação em hmvl

•

Parece existir uma tendência dos sistemas CONWlP, Kanban e ROP terem
desempenhos similares em linhas tipo bowl quando o GD é alto, o CV é baixo c o
WlP é alto.

•

O sistema CONWIP tende a ser superior ao Kanban quando o CV é alto em linhas
tipo bowl.
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•

Na alocação tipo bowl ,o sistema CONWIP parece ser superior ao sistema Kanban
quando o nível médio de WlP é baixo. Conforme se aumenta o nível de WfP na
linha, o sistema Kanban tende a se igualar ou até mesmo a superar o CONWIP em
alguns pontos.

•

O sistema ROP parece nunca superar os sistemas Kanban ou CONW IP, ainda que
em algumas situações as diferenças sejam pequenas.

As tabelas 4.7, 4.8 e 4.9 a seguir apresentam os resultados para linhas em howl.
TABELA 4.7: tabela de desempenho de sistemas de PCP em linhas tipo bowl com CV= I,O

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

CV = 1,O, GD(alt) e Bowl
Primeiro
Segundo
CONWI P
CONWIP
CONWIP
CV
Primeiro
CONWIP
CONWIP
CONWI P

Kanban
Kanban
l<anban

Reorder Point
Reorder Point
Reorder Poi nt

= 1,0, GD(méd) e Bowl
Segundo

Terceiro

Kanban
l<anban
Kanban

Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

CV = 1,0, GD(bxo) e Bowl •
Primeiro
Segundo
CONWIP
CONWIP
CONWI P

Terceiro

Kanban
l<anban
l<anban

Terceiro
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

• A diferença entre o CONWIP e o Kanban, no entanto, é menor que nos casos acima

Capítulo 4 -Execução do estudo comparativo

101

TA BELA 4.8: tabela de desempenho de sistemas de PCP em linhas tipo bowl com CV=0,5

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

CONWIP
CONWIP
CONWIP

~rnp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

CONWIP
CONWIP
CONWIP

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

CONWI P
CONWI P
CONWIP

CV = 0,5, GD(alt) e Bowl
Segundo
Kanban
Kanban
Kanban

Terceiro
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

CV = 0,5, GD(rnéd) e Bowl
Segundo
Kanban
Kanban
Kanban

Terceiro
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

CV = O 5, GD(bxo) e Bowl •
Segundo
Kanban
l<a nban
Kanban

Terceiro
Reorder Point
Reorder Poi nt
Reorder Point

• A direrença entre o CONWtP e o Kanban, no entanto, é pequena

TAB ELA 4.9: tabela de desempenho de sistemns de PCP em linhns t.ipo bo wl com CV=0,2

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

Primeiro

CV =0,2, GD(all) e Bowl
Seguooo

Terceiro

CONWIP
Kanban
Reorder Point
CONWI P/Kanban
CONWIP/Kanban
Reorder Point
CONWIP/Kanban/Reorder Point CONWIP/Kanban/Reorder Point CONWIP/Kanban/Reorder Point

Primeiro

CV =O2 GD(méd) e Bo-.·11
Seguroo

Terceiro

CONWIP
Kanban
Reorder Point
CONWIP/Kanban
CONWIP/Kanban
Reorder Point
CONWIP/KanbaniReorder Point CONWIP/Kanban/Reorder Point CONWIP/KanbaniReorder Point

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

CONWIP
CONWIP
CONWIP

CV = 0,2, G_Q(_bxole Bowl •
Segundo
Kanban
Kanban
i<anban

• A dferença ertre o CONWIP e o Kanban. no eot.an~o. é pequena

Tercei ro
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point
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Alocação linear crescente

•

Nas alocações tipo linear crescente parece não haver muita diferença entre os
sistemas CONWlP e Kanban . Conforme se diminui o CY, ou se aumenta o grau de
desbalanceamento, o sistema Reorder Point tende a ter um desempenho também
muito próximo dos outros dois sistemas de PCP, podendo superá-los em algumas
situações. No entanto, a forma como os pontos estão distribuídos nos gráficos não
pennitcm que se extraia boas conclusões.

•

Como o sistema TPC gera apenas gráficos com um único ponto quando aplicado em
alocações do tipo Linear Crescente, fica difícil cfet11ar-se boas análises. Quando o
CV é 1,0, o ponto representando o sistema TPC ficou muito distante dos gníficos
relacionados aos demais PCPs. Num nível variabilidade 0,5, por sua vez, o TPC fez
coincidir seu ponto com os demais gráficos, podendo-se di zer que houve um empate
deste com os demais sistemas de PCP. No entnnto, qunndo CV é 0,5 e o GD é
médio, o ponto representativo do sistema TPC está acima dos demais gráficos,
mostrando ser portnnto, superior aos demais sistemas.

As tabelas 4.1O, 4.11 c 4. 12 a seguir apresentam os resultados para linhas ti po lincnr
crescente.
TA BELA 4.10: tnbeln de desempenho ele sistcmns de PC P em linh ns tipo linenr crescente l:Om

CY= I.O
CV - 1 ,0, GD(att) e Linear Crescente
Segundo
Tercei ro

~m
p.
p

Prim eiro

Baixo
Médio
Alto

l<anban
Kanb an
Ka nban

~mp.
p

Prim eiro

Segundo

Terceiro

Baixo
Médio
Alto

Kanban/CO NW IP
Kanb an
l<anban

Kanban/CO NW IP
CO NWI P
CO NWI P

Reord er Poin t
Reord er Point
Reord er Point

~m
p.
p

Pri meiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo
Médio
Alto

CONWIP
l<anban/CO NW IP
Kanban/CO NW IP

Kanban
l<a nban/CO NWIP
l<a nban/CO NWIP

Reorder Point
Reord er Point
Reord er Point

•
•

Reord er Point
CONW IP
CO NWI P/ Reord er Point CO NW IP/Reorder Poinl
Reo rder Point
CO NWI P
CV

Quarto

.
.•

= 1,0, GD(m éd) e Lin ear Crescente

CV

Quarto

...

= 1,0, GD(bxo ) e Linear Crescente

• O TPC é expresso apenas por urn único ponlo e numa faixa de valores que não peunile comparações

.
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TA BELA 4. 11 : tabcln de desempenho de sistemas de PCP em linhas tipo linear crescente com
CY=0.5

=0,5, GD(alt) e Linear Crescente

CV

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

Segundo

Reorder Point
Kanban
Reorder PoinUKanban Reorder PoinUKanban
Reorder Point
Kanban

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

Terceiro

Quarto

CONWIP
CONWIP
CONWIP

•
•

•

CV = 0,5 , GD(méd) e Linear Crescente
Primeiro
Segundo
Terceiro
Kanban/CONWI P
Kanban/CONWI P
TPC

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

Primeiro

CV
Primeiro

Kanban/CONWI P
Kanban/CONWI P
Kanban

Reorder Point
Reorder Point
CONWIP

Quarto

•
*
Reorder Point

= 0,5, GD(bxo) e Linear Crescente
Segundo

Terceiro

Qua1to

Kanban/CONWI P
Kanban/CONWI P
l<anban

Kanban/CONWI P
Reorder Point
Kanban/CONWI P
Reorder Point
CONWIP
Reorder Point
• O TPC ó expresso apenas por um único ponto e numa faixa de valores que não permite comparações

*

•
•

TA 8 RI ,A 4. 12: tabela de desempenh o de sistemas de PCP em linh as tipo Iinear crescente com
CV- 0,2
CV - 0,2, G D(alt) e Unear Crescente
Segundo

~mp.

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

CONWIP
Reorder PoinVI<anban
Reorder PoinVKanban

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

CONWIP
Reorder PoinVKanban
Reorder PoinVKanban

~rnp.
p

Primeiro

Terceiro

Quarto

Reorder PoinVKanban
CONWIP
CO NWIP

..

Terceiro

Quar1o

.

Baixo
Médio
A lto

Reorder PoinVKanban
Reorder PoinVKanba n
Reorder PoinVI<anban

CV =0,2, G D(méd) e Linear Crescente
Segundo
Reorder PoinVKanban
Reorder PoinVKanban
Reorder PoinVKanban

CV - 0 ,2, GD(bxo) e Linear Crescente
Segundo

Reorder PoinVKanban
CO NWIP
CONWIP

..
.

Terceiro

Quar1o

Kanban/CONWI P/Reorder Point Kanban/CONWI P/Reorder Point Kanban/CONWIP/Reorder Poinl
Kanban
Reorder Point
CONW IP
Reorder Point
Kanban
CONWIP
· O TPC é e;.presso apenas po< um unico ponto e numa rar.., de vaores que nJo pe<m-t e comparações

..
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Alocação linear decrescente

•

O sistema CONWlP tende a ter um desempenho crescentemente supenor aos
sistemas Kanban c Re01·der Poillf, com CV iguais a 1,O e 0,5 con fonnc se aumenta o
grau de desbalanceamcnto das linhas de produção dispostas segundo a política de
alocação de capacidades Linear decrescente. Com CV igual a 0,2 este fenômeno não
se verificou. No entanto, o sistema CONWlP parece continuar sendo a meU10r opção
com CV igual 0,2, ainda que a diferença para os demais PCPs seja bastante pequena,
principalmente com níveis de desbalanceamentos mais altos.

•

O sistema ROP parece nunca superar o sistema Kanban em quaisquer sil1wções na
alocação Linear Decrescente.

As tabelas 4.13, 4.14 e 4.15 a seguir apresentam os resultados para linhas ti po linear
decrescente.
TABELA 4. 13: tabela de desempenho de sistemas de PCP em linhas tipo linear decrescente com

CV= I.O

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

CV =1,0, GD(alt) e Linear Decrescente
Primeiro
Segundo
CONWIP
CONWI P
CONWI P

Kanban
l<anban
Kanban

CV = 1,0, GD(méd) e Linear Decrescente
Primei ro
Segundo
CONWI P
CONWIP
CONWI P

l<anban
Kanban
Kanba n

CV = 1,0, GD(bxo) e Linear Decrescente
Primeiro
Segundo
CONWIP
CONWI P
CONWI P

Kanban
l<anban
l<anban

Terceiro
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

Terceiro
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

Terceiro
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point
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TABELA 4. 14: tabela de desempenho de sistemas de PCP em linhas tipo linear decrescente com
CV=0,5

~rnp.
p
Baixo
Médio
Alto

~rnp.
p
Baixo
Médio
Alto

~mp.
p
Baix o
Médi o
Alto

CV = 0,5, GD(alt) e Linear Decrescente
Primeiro
Segundo
CONWIP
CONWIP
CONWIP

Kanban
Kanban
Kanban

CV = 0,5, GD(méd) e Linear Decrescente
Primeiro
Segundo
CONWIP
CONWIP
CONWIP

Kanban
Kanban
Kanban

CV =0,5, GD(bxo) e Linear Decrescente
Primeiro
Segundo
CONWIP
CONWI P
CONWIP

Kanban
Kanban
l<a nban

Terceiro
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

Terceiro
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

Terceiro
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

TA BELA 4.15: tabela de desempenho de sistemas de PCP em linhas tipo linear decrescente com
CV=0,2

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

Primeiro

CV = 0,2 GD(alt) e Unear Decrescente
Segundo

Terceiro

CONWIP
Kanban
Reorder Point
CONWJP/Kanban
CONWIP/Kanban
Reorder Point
CONWIP/KanbarJReorder Point CONWIP/KanbarJReorder Point CONWIP/KanbarJReorder Point

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

Primeiro

CV = 0,2, GD(méd) e Linear Decrescente
Segundo

Terceiro

CONWIP
Kanban
Reorder Point
CONWJP!Kanban
CONWIP/Kanban
Reorder Point
CONWIP/KanbarJReorder Point CONWJP!KanbarJReorder Point CONWIP/KanbarJReorder Point

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

CONWIP
CONWJP
CONWJP

CV = 0,2, GD(bxo) e Linear Decrescente
Segundo
Kanban
Kanban
Kanban

Terceiro
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

• ll.esmo nas ocodQOes orneM €>1lj)<ie o cD;'~MP le.-a ainda una pequena \'irtagem sdlre o Kanban e este sdJre o J IC
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Alocação alternada
•

Na alocação alternada os sistemas Kn nban c CONW lP novamente apresentam
desempenhos bastante similares, podendo-se afirmar que o sistema Kanban supera o
CONWlP em algumas situações.

•

O sistema ROP parece nuncn superar os sistemas Kanban ou CONWIP em
quaisquer sihtações na alocação alternada, porém algumas vezes seu desempenho se
aproxima muito das outros dois sistemas de PCP.

As tabelas 4. 16, 4. 17, 4. 18 a seguir apresentam os resultados para linhas tipo altcmada.

TAB ELA 4. 16: tabela de desempenho de sistemas de PCP em linhas tipo alternada com CY = 1.0

=

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

CV 1,0, GD(alt) e Alternada
Primeiro
Segundo
CONWIP
CONWIP
CONWI P

Kanban
Kanban
Kanban

Terceiro
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

=

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

CV 1,0, GD(méd) e Alternada
Pritneit o
Segundo
CONWIP
CONWIP
CONWIP

Kanban
l<anban
l<anban

Terceiro
Rc order Point
Reorder Point
Reorder Point

=

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

CV 1,0, GD(bxo) e Alternad a
Primeiro
Segundo
CONWIP
CONWIP
CONWIP

l<anban
Kanban
Kanban

Terceiro
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Poi nt

• A redução do grau de desbalanceamento diminui a direrença entre CONWIP c Kanban
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TABELA 4.17: tabela de desempenho de sistemas de PCP em linhas tipo alternada com CV=0,5
CV = 0,5, GD(alt) e Alternada
Segundo

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

Kanban/CONWIP
Kanban
Kanban

Kanban/CONWIP
CONWIP
CONWIP

CV = 0,5, GD(méd) e Alternada
Segundo
Primeiro

~mp.
p

Kanban/CONWIP
Kanban/CONWIP
CONWIP

Kanban/CONWIP
Kanban/CONWI P
Kanban

Baixo
Médio
Alto

CV = O 5, GD(bxo) e Alternada*
Segundo
Primeiro

~mp.
p

Kanban/CONWIP
Kanban/CONWIP
Kanban/CONWI P

Baixo
Médio
Alto

Kanban/CONWI P
Kanban/CONWI P
l<anban/CONWI P

Terceiro
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

Terceiro
Reorder Point
Reorder Poi nt
Reorder Point

Terceiro
Reorder Poi nt
Reorder Poi nt
Reorder Point

• Parece haver, entretanto, uma pequena vantegem do sistema CONWtP

TABELA 4.18: tabela de desempenho de sistemas de PCP em linhas tipo alternada com CV=0,2

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

CV = 0,2, GD(alt) e Alternada
Primeiro
Segundo
l<anban/CONWI P
l<anban
Kanban

Kanban/CONWI P
CO NWIP
CONWIP

CV = 0,2, GD(méd) e Alternada
Primeiro
Segundo
l<anban/CONWIP
Kanban
Kanban

Kanban/CONWIP
CONWIP
CONWIP

CV = 0,2, GD(bxo) e Altern ada •
Primeiro
Segundo
Kanban/CONWIP
Kanban
l<anban/CONWI P

Kanban/CONWIP
CONWIP
Kanban/CONWI P

Terceiro
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

Terceiro
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

Terceiro
Reorder Poi nt
Reorder Point
Reorder Point

• A diferença entre desempenhos do CONWtP e Kanban é menor nesta sftuação
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Alocação segmentada

•

Quando o CV é 1,O o sistema TPC parece ser sempre superior nos demnis sistemas
de PCP, porém a diferença tende a diminuir com n redução do grau de
desbnlancemnento. Ainda neste nível de variabilidade os sistemas CONWTP e
Kanbnn parecem ter desempenhos bnstnnte similares, porém nunca superados pelo
ROP.

•

Para um CV de 0,5 a vantngem do TPC sobre os demais pnrece diminuir, com leve
tendênein n unHl redução ndicionnl com a diminuição no grau de desbalnncenmento.
Mais umn vez os sistemas CONWIP e Kanban pnrccem ter desempenhos bastante
similares, porém nunca superados pelo ROP neste nível de vnriabilidade.

•

Com CV igual a 0,2 todos os quatro sistemas passam a ter desempenhos bastante
similares, com exceção ao que ocone qunndo GD é baixo. Neste caso, o sistema
ROP se mostrou inferior, principalmente para níveis de WIP variando de baixo a
médio.

As tabelas 4. 19, 4. 20, 4.2 1 a seguir apresentnm os tcstdtados para linhas tipo segmentada.
TABELA 4. 19 : tnbeln de desempenh o de sistemas de PCP em linhas tipo segmentada com
CV= l .O

~mp.
p
Baixo
Médio
A lto

~mp.
p
Baixo
Médio
A lto

~mp.
p
Ba ixo
Médio
Alto

CV = 1,0, GD(a lt) e Segmentada
Prime iro
Seg undo
Terceiro
TPC
TPC
TPC

CONW IP
CONW IP
l<a nban

Kanban
Kanban
CONW IP

CV = 1,0, GD(méd) e Segmen tada
Primei ro
Seg undo
T erceiro
TPC
TPC
TPC

Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

Quarto

Reorder Point
CONW IP
Kanba n
CONW IP
Ka nba n
Reorder Point
l<a nban/CONWIP Ka nban/CONW IP Reorder Point

CV = 1,0, GD(bxo) e Segmentada
Primeiro
Segundo
Terceiro
TPC
TPC
TP C

Quarto

Quarto

Ka nba n/CONW IP
Kanban
Reorder Point
CONWIP
l<anban
Reorder Point
l<anba n/CONWIP l<anban/CONW IP Reorder Point
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TABELA 4.20: tabela de desempenho de sistemas de PCP em linhas tipo segmentada com
CV=0,5

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

CV
Primeiro
TPC
TPC
TPC
CV
Primeiro
TPC
TPC
TPC
CV
Primeiro
TPC
TPC
TPC

= 0,5, GD(alt) e Segmentada*
Segundo

Terceiro

Quarto

Kanban
Kanban
Kanban

CONWIP
CONWIP
CONWIP

Reorder Poi nt
Reorder Point
Reorder Poi nt

= 0,5, GD(méd) e Segmentada
Segundo

Terceiro

Quarto

CONWIP
Kanban
Reorder Poi nt
Kanban/CONWI P Kanban/CONWI P Reorder Pai nt
Kanban
Reorder Point
CONWIP

= 0,5, GD(bxo) e Segmentada *
Segundo

Terceiro

Quarto

CONWIP
CONWIP
Kanban

Kanban
Kanban
CONWIP

Reorder Point
Reorder Poi nt
Reorder Poi nt

*A diferença, no entanto, entre

os sistemas

Kanban e o CONWIP é muito pequena

TABELA 4.21: tabela de desempenho de sistemas de PCP em linhas tipo segmentada com
CV=0,2
~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

~mp.
p
Baixo
Médio*
Alto

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto*

Primeiro

CV- 0 ,2, GO(alt) e Se! mentada
Segundo
Terceiro

Quarto

TPC
Kanban/Reorder Point
Kanban/Reorder Point
CONWIP
TPC/CONWI P/Kanban/ROP TPC/CONWIP/Kanban/ROP TPC/CONWI P/Kanban/ROP TPC/CONWI P/Kanban/ROP
TPC/CONWI P/Kanban/ROP TPC/CONWIP/Kanban/ROP TPC/CONWI P/Kanban/ROP TPC/CONWI P/Kanban/ROP

Primeiro

CV- O 2 GO(méd) e S Qmentada
Segundo
Terceiro

Quarto

TPC
Kanban
Reorder Point
CONWIP
TPC/Kanban/CONWI P
TPC/Kanban/CONWIP
TPC/Kanban/CONWIP
Reorder Point
TPC/CONWIP/Kanba!VROP TPC/CONWI P/Kanba!VROP TPC/CONWIP/Kanban/ROP TPC/CONWIP/Kanban/ROP

Primeiro

CV = 0,2, GO(bxo) e Se~mentada
Segundo
Terceiro

Quarto

TPC
Kanban
CONWIP
Reorder Point
TPC
Kanban
CONWIP
Reorder Point
TPC/Kanban
TPC/Kanban
CONWIP
Reorder Point
*Pode-se dizer, no entanto, que os quatro sistemas estão em patados, pois a diferença entre eles é muito pequena

Capítulo 4 - Execução do estudo comparativo

110

Alocação em step
•

Como pode ser observado dos gráficos gerados, é difícil avaliar-se o desempenho do
método TPC na alocação step. Quando o CV é alto, o nível de WIP con·espondente
ao ponto formado pelo método TPC está acima dos demais níveis de WIP gerados
pelos demais métodos ele gestão, não sendo possível uma comparação. Quando CY é
mais baixo (0,5 e 0,2), o ponto relacionado ao método TPC coincide com os demais
modelos (com exceção à situação onde CV igunl a 0,5 e GD é bnixo onde, mnis uma
vez, o ponto gerado pelo TPC está distante dos demais gráficos). Estes resultados
podem indicar que o desempenho do método TPC na nlocação step não se diferencia
dos demais métodos quando o CV é baixo e, quando CV

=

I ,0, os resultados não

pennitem que se extrain uma boa conclusão ao analisar-se o gráfico rcsultnnte.

•

Nns aloençõcs tipo step parece não haver muitn cliferençn entre os sistemns
CONWIP e Kanban. Conforme se diminui o CV, ou se aumenta o grnu de
desbalnncemnento, o sistema Reorder Point tende a ter um desempenho também
muito próximo elos ou tros dois sistemas de PCP, podendo superá-los em algumns
situnções. No entanto, n forma como os pontos estão distribuídos nos gráficos não
permitem que se extraia boas conclusões.

As tabelas 4.22, 4.23, 4.24 a seguir apresentam os resultndos pnra linhas tipo step.

li I
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TABELA 4.22: tabela de desempenho de sistemas de PCP em linhas tipo step com CY= 1,0

=1,0, GD(alt) e Step

CV

~mp.
p

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo
Médio
Alto

Kanban/CONWIP
Kanban/CONWIP
Kanban

Kanban/CONWIP
Kanban/CONWIP
CONWIP

Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

•
•

~mp.
p

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo
Médio
Alto

CONWIP
CONWIP/Kanban
Kanban

Kanban
CONWI P/Kanban
CONWIP

Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

•

CV

CV

*

=1,0, GD(méd) e Step
•
•

= 1,0, GD(bxo) e Step

~rnp.
p

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo
M édio
Alto

CONWIP
CONWIP/Kanban ••
CONWI P/Kanban

Kanban
CONWIP/Kanban
CONWI P/Kanban

Reord er Point
Reorder Point
Reorder Point

•
•

•

• O TPC é expresso apenas por um único ponto e numa faixa de valores q ue não permile comparações
" Há uma pequena vantagem para o CONWIP nesta situação

TABELA 4.23: tabeln de desempenho de sistemas de PCP em Linhns tipo step com CV=0,5
CV

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

Prim eiro

=0,5, GD(alt) e Step
Segundo

Terceiro

CONWIP
Kanban
Reorder Point
Kanban
Reorder PoinUCONWIP Reorder PoinUCONWIP
CONWIP
Reorder PoinUKanban Reorder PoinUKanban
CV

Quarto

•
•

•

=0,5, GD(m éd) e Step

~mp.
p

Prim eiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo
Médio
Alto **

CONWIP
Kanban
Reorder Point

Kanban
CONWIP
Kanban/CONWIP

Reorder Point
Reorder Point
Kanban/CONWI P

•

~mp.
p

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo ***
Médio ***
Alto

CONWIP/Kanban
CONWI P/Kanban
Kanban

CONWIP/Kanban
CONWIP/Kanban
CONWIP

Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

•
•
•

CV

•
•

=0,5, GD(bxo) e Step

·O TPC é expresso apenas por um tlnico ponto e numa faixa de valores que não permito comparações
" A diferença entre os três sistemas é, todavia, pequena
"' Talvez haja uma vantagem, ainda que muito pequena. para o CONWIP
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TABELA 4.24 : tnbela de desempenho de sistemas de PCP em linhns tipo step com CV=0,2
CV

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

Primeiro

=0,2 GD(alt) e Step "
Segundo

Terceiro

CONWIP/Kanban/Reorder Point CONWIP/Kanban/Reorder Point CONWIP/Kanban/Reorder Point
CONW IP/Kanban/Reorder Point CONWIP/Kanban/Reorder Point CONWIP/Kanban/Reorder Point
CONWIP/Kanban/Reorder Point CONWIP/Kanban/Reorder Point CONWIP/Kanban/Reorder Point
CV

Quarto

...

=0,2, GD(méd) e Step •••

~mp.
p

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo
Médio
Alto

CONWIP
CONWIP
CONWIP

Kanban/Reorder Point
Kanban/Reorder Point
Kanban/Reorder Point

Kanban/Reorder Point
Kanban/Reorder Point
Kanban/Reorder Point

.

~mp.

Primeiro

CV

w

..

=0,2, GD(bxo) e Step
Segundo

Terceiro

CONWIP
Reorder Point
Kanban
Kanban
CONWIP
Reorder Point
Kanban
CONWIP/Reorder Point
CONWIP/Reorder Point
• O TPC é expresso apenas por um único ponto e numa faixa de v alores que não permite comparações
• • Na faixa de v alores que o CONWIP gerou resultados, parece haver uma muito pe<tuena vantagem para este
"'A fai xa de v alores do CONWIP é, no entanto, muito estreita
Baixo
Médio
Alto

Quarto

.
.

.

Alocação em V
•

Neste tipo de alocnção ocorre um fenômeno mu ito pnrecido com n alocnçiio
segmentad a. Pode-se notar pouca diferençn de desempenh o ent re os sistemns
Knnbnn e CONWLP em qualquer nível de CV ou WIP. O sistema TPC, por sun vel,
se mostra superior aos demais sistemas de PCP qunndo o CV é mais nlto ( I ,0).
tendendo, no entnnto, n se igunlnr nos dcmnis sistemas de PCP qu nndo o CV diminu i
pnra 0,5 c, principnlmente, 0,2. O sistema ROP, no entanto, pnrcce twncn supcrnr os
demnis sistemns de PCP, ninda que a diferença tendn n diminui r com a redução no
CV.

As tabelas 4.25, 4.26 , 4.27 a seguir apresentam os resultados pnrn linhns em V.
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TABELA 4.25 : tabela de desempenho de sistemas de PCP em linhas tipo V com CV= I,O

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

TPC
TPC
TPC

~mp.
p

Primeiro

Baixo •
Médio*
Alto

TPC
TPC
TPC

~mp.
p

Primeiro

CV =1,0, GD(alt) e V
Segundo
Kanban/CONWIP
Kanban/CONWIP
Kanban

Terceiro

Quarto

Kanban/CONWIP
Kanban/CONWIP
CONWIP

Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

CV =1,0, GD(rnéd) e V
Segundo
Kanban/CONWIP
Kanban/CONWIP
Kanban

Terceiro

Quarto

Kanban/CONWIP
Kanban/CONWIP
CONWIP

Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

CV =1 O, GD(bxo) e V
Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo
TPC
CONWIP
l<anban
Reorder Point
Médio
TPC
CONWIP
Kanban
Reorder Point
Alto
TPC
Kanban/CONWI P
Kanban/CONWIP
Reorder Point
• Talvez haja urna leve vantagem do CONWIP sobre o Kanban nestas condições
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TABELA 4.26: tabela de desempenho de sistemas de PCP em linhas tipo V com CV=0,5

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

TPC
TPC
TPC

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

TPC
TPC
TPC

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

TPC
TPC
TPC

CV = 0,5, GD(alt) e V
Terceiro
Segundo
Kanban/CONWI P
Kanban
Kanban

Kanban/CONWI P
CONWIP
CONWIP

CV = 0,5, GD(méd) e V
Segundo
Tercei ro
CONWIP
CONWIP
CONWIP

Kanban
Kanban
Kanban

CV = 0,5, GD(bxo) e V
Segundo
Terceiro
Kanban/CONWI P
Kanban/CONWI P
Kanban

l<anba n/CONWI P
Kanban/CONWI P
CONWIP

Quarto
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

Quarto
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

Quarto
Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

TABELA 4.27: tabela ele desempenho de sistemas de PCP em linhas tipo V com CV- 0,2
CV

-

=0,2, GD(alt) e V

~mp.
p

Primei ro

Baixo ·
Médio"
Alto"

TPC
TPC
TPC

~mp.
p

Primeiro

Segundo

Baixo •
Médio"
Alto"

TPC
TPC
TPC

Kanban/CONWIP
Kanban
Kanban

~mp.
p

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo
Médio
Alto

TPC
TPC
TPC

Kanban/CONWIP
Kanban
Kanban

Kanban/CONWIP
CONWIP
CONWIP

Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

Segundo

Terceiro

Quarto

Kanban/CONWIP/Reorder Point Kanban/CO NWIP/Reorder Point Kanban/CONWIP/Reorder Point
Reorder Point
Kanban
CONWIP
Kanban
CONWIP
Reorder Point
CV - 0,2, GD(méd) e V
Terceiro

Quarto

Kanban/CONWIP
CONWIP
CONWIP
CV

Reorder Point
Reorder Point
Reorder Point

=0,2 , GD(bxo) e V

• Há na rea'dooe ;.,,.ersões de fJC6-'ções eolfe cs sis!etms CONWIP, K anban e JfC, o que d ficu~a uma afi~rnação mais acurada
''A ME<ença eolfe cs sistemas Kanban o CONWJP é, no entanto,

oru:to pequena
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4.4.2 Análise dos resultad os baseada na hipótese 2
Hipótese 2: os desempenhos dos diversos tipos de sistemas de gestão dn produção vnrimn

signiúcntivmnentc segundo o tipo de configuração de distribuição de capacidades entre recursos
cmpregndo .
./ Discussões em torno do nível máximo de WIP
Relembrnndo, mais uma vez, o sistema TPC não será aqui considerado
CONWIP

•

As melhores fonnas de alocação desbalanceada em sistemns CONWfP com
vnrinbilidndc bnixn (CV

=

0,2) é V (GD(b.,o)), bowl (GD(b.,o)) e alternndo (GD(b.,o)),

nesta ordem, pnm níveis de WIP vnriando de médio a alto (9, 13 e 17). Pam um
nível de WTP brtL\:0(5), o tipo altcrnndo é substituído pelo segmentado, c pnra WlP
igual a 7, o tipo nltcmado é substihtido pelo linear crescente, com os formatos V c
bowl se mantendo nns primcims posições em ambos os cnsos.

•

O lonnn to V (GD0)."'l) continua sendo a mellwr forma de alocnção desbn lnnceadn,
para sistema s CONWTP, quando a va•inbilidnde é 0,5. Apenas qunndo o nível de
WIP é médio(9) n alocação tipo V é superada pela linear crcsccntc, que por sun \ 'CZ é
a segundn melhor nos ní veis de WIP mnis altos ( 13 c 17).

•

Qunndo n vnrinbilidndc é nlta (CV

=

I ,0), o fonnnto V (GD(h<•'>)sc mnntém como

preferi vcl, dentre ns con úgurnções clcsbnlnnccndns, pnrn sistemns tipo CON WlP.
Apenns qunndo o ní vel de WIP é bnixo (5) o formnto V (GD(b.xo)) é supcrndo pelo
nlternndo. A tnbeln 12.7 npresentn os resultados pnrn o sistcmn CONW IP com CV
igunl n I ,0.
As tnbelns 828 n 8 30 do nnexo B mostram os rcsultndos obtidos pnra o sistemn
CONWTP com vnriabi lidndes igunis n 0,2, 05 c I,0, respectivnmcntc.
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l<anban
•

Os sistemns Kan ban com I cartão por recurso têm throughput idêntico aos sistemns
ROP com pennissão de estocagcm de no máximo I unidnde de WIP entre recursos.
Este resultndo já era esperneio, pois, parn um nível de WTP igunl n 5, n nlocnção de
cnrtões knnbnns entre recursos é idênticn à distribuição de permissão de estocngem
parn o ROP, ou sejn, nloenção na forma (1 , 1, 1,1, 1).

•

Os sistemas Kanbnn com 1 cartão funcionam melhor em linhas tipo bowl do que em
linhas balnncendns.

•

Pnm níveis nltos de WIP, os sistemas Kanban tendem a funcionnr melhor em linhns
bnlnncendns, principalmente quando o CV é bnixo. Com vnriabilidade alta (CV =
1,0), por exemplo, n vnntngem da linha balancenda é pequena em relação à

configurnção bowl com bnixo grnu de desbalnncenmento.

•

Pnra ní veis de WIP ma1 s baixos ((s: 9), as linhas Kanbnn possuem melhor
desempenho em linhns balnnceadas apenas qunndo a vnriabilidade é bnixn (CV=0,2).
Pnra vnriabilidades mais altas (CV= I ,O ou 0,5), o sistema Kanban parece funcionar
meU10r com a conliguraçào tipo bowl (GD(h;;.,>) com ní veis de WIP relativamente
baixos (s: 9).

rvlais especifícmnente, para variabilidades altns (1 ,0) e WTP relativamen te baixo (s: 9), os
sistcmns Kr111ban em linh as com fonnatos linear decrescente (GD11troJ), alternado

(GD 1 ~,.,,)

e bowl

(GD11.wJ), superam em desempenho as lin has balancendas.

Para vnrinbilidndes médias (CV = 0,5) c WlP ainda relntivmnentc baixo (9), os sistemns
Knnba n funcionaram melhor em linhns balanceadas, com exceção do fonnato linenr decrescente,
que foi melhor.
Estas conclu sões são intcrcssnntes, pois confinnmn n busca constnnte, e concomitnnte,
nos sistemas tipo Kn nban, por umn redução dn vnrinbilidade elos tempos de processamen to dos
recursos (atrnvés das diversas ferrnmcntns da Qunlidade Total), redução no nível de WLP e pelo
perfeito balancemncnto dns liniléls de produção.
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As melhores fonnas de alocação desbalanceada em sistemas Kanban com
va riabilidade baixa (CV=0,2) para quase todos os níveis de WTP (7, 9, 13 c 17)
parecem ser as formas V (GD(hxo)), bowl (GD<hxo)) e alternado (GD(l,xo)). Quando o
nível de WIP é baixo (5), no entanto, o fonnato V cede lugar ao slep (GDchxo)).

As tabelas 831 a 833 do <mexo 8 mostram os resultados obtidos para o sistema Kanban
com variabiJidades iguais a 0,2, 05 e I,0, respectivamente.
Rem·d er Poiut

•

De maneira geral, os sistemas tipo ROP parecem funcionar melhor em linhas tipo
bowl (GD(l,xo)) do que qualquer outra forma de alocação desbalanccada de
capacidades com baixo grau de desbalanceamcnto. A exceção fica por conta do
desempenho apresentado com nível de WTP = 7. Neste caso, quando as
variabilidades do sistema formn 0,2 c 0,5, duas outras configurações se mostraram
superiores ao bowl: configurações em V c segmentada. Para um CV alto (1 ,0), no
entanto, apenas a configuração segmentada superou a configuração bowl. A
justificativa pnra este

f~1to

cstn provavelmente relncionada à mnneirn como os

estoques, no nível de WlP = 7, formn distribuídos, jn que estes, ao se conccntrnrcm
no centro da linha, proporeionarammclhor proteção aos recursos gnrgalos das linhas
em V c segmentada, em ambos os casos localizados na terceira posição.
Talvez se possa afirmar, contudo, que a alocação bowl é a mcU10r opção para sistemas
ROP quando seus estoq ues são distribuídos de maneira homogênea ou igunlitnria entre os
recursos da linha. Sem esta premissa, o desempenho de alocações tipo how/ em linhas ROP
fica prejudicado, ou ao menos deixa ele ser a melhor opção, como pode ser visto comparandose os desempenhos dentre as diversas alternativas quando o nível de WIP foi sete.

•

Em linhns com alta variabilidade ( I,0), os mcU10res desempenhos das alocações de
capacidades em linhas ROP ocorrernm nos formatos bowl (GDcl,xo). GDcu"-l). GDca11)) e
step (GD(hxo)), nesta ordem. A nlocaçiio bnlanceada é a terceira melhor opção nestas

condições. Mnis umn vez, n exceção ficou por conta do desempenho do sistcmn
quando Wl P

=

7. Neste caso, a configuração segmentada foi a que melhor

desempenho apresentou.
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Para níveis de variabilidade altos (CV = I,O c 0,5), os sistemas ROP em linhas bowl
e grau de desbnlnncenmento baixo, superam os sistemas ROP em linhas balanceadas
para quaisquer níveis de WIP, com exccçiio, uma vez mais, no ponto onde WIP

=

A vantagem da linha bowl se mostra ainda maior com variabilidades altas (CV

7.
=

I,0). Este resultado corrobora com os estudos condu zidos sobre o fenômeno bowl , o
qual afirma ser este preferível em ambientes com altos níveis de CV.

•

Para níveis de variabilidades baixos (0,2), o melhor desempenho das linhas ROP
ocorreram nas linJws bnlnnccndns quando o nível de WIP é alto. Há uma tendência,
no entanto, das linhas tipo bowl alcançarem e até mesmo superarem as linhas
balanceadas quando o nível de WIP diminui em sistemas ROP e o grau de
dcsbnlnncenmento é baixo. Novamente, estas conclusões estão de acordo com
trabalhos relacionados com o fenômeno bowl, que também afirmam ser o fenômeno
mais presente quando o nível de WJP é baixo.

Vn le ressnltnr que quando o nível de WIP =7 (CV = 0,2 e grau de dcsbn lancenmcnto
bnixo), as configurações em V c segmentada , pelas rn 7.Ões já meneionndns, supcrnm não só a
configuração bowl, mas tmnbém a alocação balanceada.
•

Em linhas commédin vnrinbilidadc (CV

=

0,5), as linhas ROP continumn tendo um

desempenho melhor com o fonn ato bowl
Ainda com médin vnrinbilidndc (CV

=

(GDcn~o>)

em quaisquer níveis de \V IP.

0,5), o formnto slep (GD(nxo)), mesmo inferior

no bowl (GD<b~<>)), nprcsentou desempenho superior ao balanceado quando o nível de
WIP é bnixo (5 e 9).

•

Quando a variabilidade é baixa (C V

=

0,2), a melhor fonnn de aloeaçno

dcsbnlnnceadn continua sendo a bowl para sistemas ROP com distribuição
igunlitárin de WIP entre os recursos da linha. No entanto, apenas quando o nível de
WfP é 5 ela supera a alocnçfio balancendn.
As tabelas 8 34 a B36 do anexo B mostram os resultados obtidos parn o sistema ROP
com variabilidades iguais n 0,2, 05 e I,0, respectivamente.
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./ Discussões em torno do nível médio de WIP

CONWIP
CV = 1,0 e GD<.,">

•

A alocação em step apresentou o melhor resultado quando o nível de WlP foi baixo
ou médio. Esta, no entanto, não pôde ser analisada para níveis mais altos de WIP.
Em seguida, apareceram as alocações tipo linear crescente, bowl, balanceada c em
V. Pode-se notar, no entanto, uma leve tendência da alocação linear crescente
superar a balanceada quando o WIP é baixo c invertendo-se a situação quando o
nível de WIP é alto. As alocações bowl e em V também apresentaram bons
resultados.

CV = 1,O e GD(oukl>

•

A alocação em step obteve o melhor resu ltado. Em seguida aparecem as alocações
tipo linear crescente, bowl c bn lanccada, porém com pequenas diferenças entre elas.

CV = 1,O c GD<"'o>

•

A diferença entre as alocações é muito pequena. Ainda que se possa obsc1vnr uma
redu.. : ida vantagem para a alocação em step, esta diferença se mostra insignificante.

CV = 0,5 e C 0<.,">

•

Apesnr do intcrvn lo bastnntc pequeno de variação no nível de WIP médio aferido, a
alocação em step se mostrou a melhor opção em sua faixa de valores!. Em seguida,
nparccc a alocnção balanccndn, porém com desempenhos scmcll1antes à nlocação
linear crescente quando o nível de WIP médio ninda é baixo. A alocação bowl
aparece na quartn posição. Com o aumento no ní vel de WIP, a nlocação bn lanceada
se torna a melhor opção, vindo em seguida a alocação bowl, V c altcrnadn.

CV = 0,5 e GD<mkl>

•

Dentro dn

i~1ixa

de valores obtidos para a alocação em step, esta apresentou os

melhores resultados, seguida pela alocação linear crescente, em segundo lugar. A
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seguir, aparecem as alocações em bowl e balanceada. Aumentando o nível de WIP,
há uma tendência da alocação balanceada se tomar a prclcrível, vindo em seguida as
alocações linear crescente c bowl como as melhores opções, dependendo do nível ele

WTP observado.
CV = 0,5 e GD1bxo>

•

Há muito pouca diferença entre os diversos critérios de alocações de capacidades

produtivas quando o nível de WIP médio medido é baixo. Ao se aumentar o WIP, no
entanto, pode-se perceber uma leve vantagem para a alocaçiio em step, com a
alocação linear crescente em segundo lugar. As alocações em bowl c balanceada
aparecem basicamente empatadas no terceiro lugar, considerando níveis mais altos
de WIP médio.
CV = 0,2 e GD(:oiiJ

•

É dil1cil f.1Zer-se uma análise comparativa das alocações em step e linear crescente

devido éi faixa de va lores apresentados. Das demais alocações, no cntnnto, pode-se
perceber uma certa vantngcm cln alocaçiio balanceada, com n alocaçiio em V em
segundo.
CV = 0,2 e GD<rnld)
•

Valem as mesmas obsc1vações citadas pnra o cnso anteJior. Porém, a nlocnçi\o linear
crescente se apresenta ngora em segundo lugar na pequena fa ixa de valores
observados.

CV = 0,2 e G D1,,o1

•

Dentro da

l~1 i xa

de vnlorcs apresentndos pma a confígurnçiio em step, esta se

apresentou com uma pequena vantagem sobre as dcmnis. A pnrtir desta

f~1ixa ,

entretanto, pode-se perceber umn vnntngcm da alocação balanceada, devendo-se
ainda notnr que a alocaçiio linear crescente ficou muito próximn ela alocaçiio
balanccnda , até mesmo supernndo-a qunndo o nível de WJP médio no sistcmn foi
mnis baixo. Em níveis mais altos de WIP as alocações em V c bowl nparcccrmn
como as melhores opções depois da alocnçfío balnnccada.

12 1
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As tnbelns 4.28, 4 .29 e 4.30 njudmn n sinlct iznr ns nfinnnções ncimn citndns sobre o
sistemn CONWIP.

TABELA 4.28: qundro de desempenho de diversns nlocnções de cnpncidndes sob o sistemn
CONWfP com CV = 1,0
CV

= 1 ,0, GD(alt) e CONWIP
Segundo
Terceiro

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

Step
Step
Balanceada

~mp.
p

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo
Médio
Alto

Step
Step
Step

Linear Crescente
Linear Crescente
Linear Crescente

Bovil

Balanceada
Balanceada
Bovil

~mp.
p

Primei ro

Linear Crescente
Linear Crescente
Linear Crescente
CV

CV

Baixo •
Médio •
Alto

Bovil
Balanceada
Bovil

Quarto
Balanceada
Bovil

v

= 1 ,0, GD(méd) e CONWIP

80\'"
Balanceada

= 1 ,0, GD(bxo) e CONWIP
Segundo

Terceiro

Quarto

Step
Linear Crescente
Bovil
Balanceada
Step
Linear Crescente
Bovil
Balanceada
Linear Crescente
Step
Bovil
Balanceada
• H..1, no enarto, roo::a d feren;a ertce os S IS!em3S 83'anceado e Segnerlado restas s. t~
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TABELA 4.29: quadro de desempenho de diversas alocações de capacidades sob o sistema
CONWIP com CV = 0,5

~mp.
p

Primeiro

Baixo •
Médio
Alto

Step
Balanceada
Balanceada

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

Step
Ba lanceada
Ba lanceada

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

CV = 0,5, GD(alt) e CONWIP
Segundo
Terceiro
Balanceada
BovA
BovA

Quarto

Linear Crescente

v
v

CV = 0,5, GD(méd) e CONWIP
Segundo
Terceiro
Linear Crescente
Linear Crescente
BovA

SovA
Alternada
Alternada

Quarto

Bo\'AIBalanceada
BovA

v

SovA/Balanceada

v

Alternada

CV = 0,5, GD(bxo) e CONWIP
Segundo
Terceiro

Quarto

Balanceada/Segmentada
Step
Linear Crescente
BovA
Step
Linear Crescente
BovA
Balanceada
Linear Crescente
Balanceada
Step
BO\'A
• A a'ocaçao em Slep l e'le, m enlanlo, uma ra:xa de va'<Xes re'a~vam!fl~e pequena

TAB ELA 4.30: quadro de desempenho de diversas alocações de capacidades sob o sistema
CONWIP com CY = 0,2
CV

~mp.
.
Baixo'
Médio
Alto

=0,2, GD(a ll) e CONW IP

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Balanceada
Ba lanceada
Balanceada

v
v
v

Bowl
Bowl
Alternada

Allernada
Allernada
linear Decrescente

CV

= 0,2, GD(méd) c CONWIP

~mp.
p

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo''
Médio
Alto

Balanceada
Balanceado
Balanceada

linear Crescente

Bowl
Bowl
Alternada

Allornada
Linear Decrescente

~mp.
w

Primeiro

Terceiro

Quarto

v
v
CV

v

=0,2, GD(bxo} e CONWIP
Segundo

Baixo
Slep
Linear Crescente
Bowl
Balanceada
Médio
Balanceada
Linear Cresce nte
Bowl
v
Alto
Balanceada
V/ Bowl
V/Bowl
Alternada
• As a'ocações em S!t'Jl c Linear Crescente não puderam ser cfctrtamente comparadas com as demas de-t<lo à ra•,·a de va 1ores gerados
• • A a'<>cação em Stt'Jl te te, no entarto. uma ra:,a do va'a es re'ati1amente pequena
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Kanban
CV = 1,0 e GD<,u>

•

As nlocnções que melhores desempenhos tivcrmn formn n step e n finem· crescente,
com leve vnntngem pnm n step. Em terceiro lugar apnrece n nlocnçffo bnlnncendn,
seguidn peln nlocnção tipo bowl em qunrto. Pode-se perceber que a nlocnção tipo
bowl, no entnnto, apresenta desempenho similnr à nlocnção bnlnnccndn em níveis
mnis bnixos de WIP.

CV = 1,0 e GD<no«~>

•

As nlocnçõcs em step c linear crescente formn ns que melhores resultndos
npresentnrmn, com empnte entre elas. Em terceiro c qunrto luga res, também
empatadas, apareceram as alocações balnncendns c em bowl. Em níveis mais nltos
de WIP ns alocnçõcs step e linear crescente deixam de apresentar valores pnm o
gráfico, úcnndo as nlocnções bnlnnceadn, bowl, segmentada c em V, nesta ordem,
como ns melhores opções.

CV = 1,O C GD(IHo)

•

A difcrcnçn de desempenho cnlre ns cstrntégins diminui bastante qunndo o grau de
desbalnncenmcnto é bnixo. Porém, pode-se ainda notar uma leve vantagem para as
nlocnçõcs em step e lincnr crescente, com um cmpnte entre clns, ficando n alocação
em bowlligeiramente atrás, em terceiro lu gar.

CV = 0,5 c GD<,u>

•

Mais umn vez n alocnção em step se configura como preferível, npesnr dn pcquenn
l~1 i xa

de resultndos apresentados. Notn-se, no entanto, que n conligurnção liJtenr

crescente está muito próximn dentro destn fa ixn. Ao se numentnr o nível médio de
WIP no sistcmn, a nlocaçffo bn lnncendn se tomn n melhor opçiio, com ns nlocnçõcs
em V c bowl vindns em scguidn.
CV = 0,5 e GD(mrd)

•

Dcutro da fnixn de vnlorcs obtidos para n alocnção em step, esta apresentou os
meU10res resultados, seguidn peln alocação linear crescente, em segundo lugar. A
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seguir, aparecem as alocações balanceada c em bowl. Aumentando o nível de W[P ,
há uma tendência da alocação balanceada se tomar a preferível, vindo em seguida as
alocações bowl e em V como as meUwrcs opções.
CV = 0,5 e GD1h,o)

•

A redução no grau de desbalanceamcnto parece aumentar a faixa de valores
alcançados pela alocação em step, assim como também para a alocação linenr
crescente. O que não muda, porém, é o fato que estas duas configmações se mnntém
como ns que mcUwres rcsultndos apresentaram, com diferenças quase nulas entre
ambas. Em terceiro lugar aparecem, com pequenas diferenças entre elas, as
alocações em bowl, balancenda c segmentada.

CV =0,2 e GD<alll

•

É di11cil fnzer-se uma análise comparativa das alocnçõcs em step c linear crescente

devido

<1

faixn de va lores nprcsentados. Das demais alocações, no entanto, pode-se

perceber umn certa vantagem da alocação bnlanccada, seguida dns nlocnçõcs em V
c bowl. Pnm níveis mais altos de WJP n nloençiio nltcrnadn surge como a terceira
opção, ntrás da nlocação em V.
CV = 0,2 e GD 1 m<<~J

•

Va lem as mesmas observações citadas parn o cnso anterior.

cv = 0,2 e GO(Ino)
•

Dentro da faixa de valores apresentndos parn a conúgumçno em step, esta se
apresenta, ao lado da con(jgumção linear crescente, com uma boa vnntagem sobre as
demais. A partir desta faixa , entretanto, pode-se perceber uma clara vantagem da
alocação balanceada , acompanhada pela alocação linear crescente, cuja curvn ai ndn
se alonga um pouco além dn nlocaçno em step. A vnntagcm da nlocação balanccadn
sobre as demais tende a aumentar com o aumento dos níveis de WIP médios no
sistema.
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As tabelas 4.31 , 4.32 e 4.33 ajudam a sintetizar as afirmações acima citadas sobre o
sistema Kanban .
TABELA 4.3 1: quadro de desempenho de diversas alocações de capacidades sob o sistema
Kanban com CV = 1,O
CV

=1,0, GD(alt) e Kanban

~mp.
p

Primei ro

Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo
Médio
Alto

Step
Step
Balanceada

Linear Crescente
Linear Crescente
Bowl

Bal anceada/Bowl
Balanceada

v

Balanceada/Bowl
Bow1
Segmentada

~mp.
p

Primeiro

Terceiro

Quarto

=1,0, GD(méd) e Kanban

CV

Baixo
Médio
Alto

Segundo

Step/linear Crescente Step/linear Crescente
Bow1
Step
Linear Crescente
Bal anceada/Bow1
Balanceada
Bovl1
Segmentada
CV

Balanceada
Bal anceada/Bow1

v

=1,0, GD(bxo) e Kanban

~mp.
p

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo
Médio
Alto

Step/Unear Crescente
Step/Unear Crescente
Step/Unear Crescente

Step/Linear Crescente
Step/Unear Crescente
Step/Linear Crescente

B0\·11
80\'11
Bovl1

Balanceada/Segmentada
Balanceada/Segmentada
Balanceada/Segmentada

TABELA 4.32: quadro de desempenho de diversas alocações de capacidades sob o sistema
Kanba n com CV = 0,5
CV

=0,5, GD(alt) e Kanban

~mp.
p

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo·
Médio
Alto

Step
Balanceada
Balanceada

Linear Ctescente
Bowl

Balanceada
Bowl

Bowl
Alternada
Alternada

~mp.
p

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo
Médio
Alto

Step
Linea r Crescenle
Ba lanceada

Linear Crescente
Balanceada
Bowl

Balanceada
Bowl

Bowl

~mp.
p

Primeiro

v

CV

CV

Ba ixo
Médio
Alto

v

= 0,5, GD(méd) e Kanban

v

v

Alternada

Terceiro

Quarto

= 0,5, GD(bxo) e Kanban
Segundo

Step/ Linea r Cresce nte Step/Linear Crescente
Bowl
Step/Linear Crescen te Step/Linea r Crescente Bowi/Balanceada
Step/linear Crescente Step/Linear Crescente Bowi/Balanceada

Balanceada/Segmentada
Bowl/Balanceada
Bowi/Balanceada

• As a!ocay_Oes ern Step e Linear C rescente tiveram, no entanto. uma faixa de valores re!atrvamente pequena
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TABELA 4.33: quadro de desempenho de diversas alocações de capacidades sob o sistema
Kanban com CV = 0,2
CV

~
Baixo •
Médio
Alto

~
Baixo ••
Médio
Alto

Segundo

Terceiro

Quarto

Balanceada
Balanceada
Balanceada

BowiN

BowiN
Bowl
Alternada

Alternada
Alternada
Linear Decrescente

CV
Prim ei ro

v
v

=0,2, GD(méd) e Kanban
Segundo

Terceiro

Quarto

Linear Crescente Ba lanceada
Bowl
Step
v
Bowl
Alternada
Balanceada
Balanceada
v
Alternada Linear Decrescente
CV = 0,2, GD(bxo) e Kanban
Primeiro
Segundo
Terceiro

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

=0,2, GD(alt) e l<anban

Primeiro

Step
Linear Crescente
Balanceada Linear Crescente
Balanceada
v

Bowl
Bowl
Bowl

Quarto
Balanceada

v

Altern ada

• A s alocações em Stcp e Linear Crescente não puderam ser efetivamente comparadas
com as d emais d evido à faixa de valores gorados
• • As alocações em S tep e Linear Crescente tiveram. no entanto, urna faixa de valores
relativamente pequena

Rem·r/er Poillf

CV = 1,0 e GD<oll)
•

J\ s nlocaçõcs que melhores desempenhos obtivcrnm fornm a step c a linear

crescente. Alocnçiio em step tende n ganhar vantagem sobre a linenr crescente
conforme se numcnta o nível de WIP médio no sistemn. Em níveis bnixos c médios
de WIP, ns alocnções tipo balnn ceada e bowl fi caram em terceiro lugnr, com
desempenhos muito próxi mos. A nlocnção bnlnn cendn, por sua vez, tende n ter
desempenho superior à alocnção bowl qunndo o nível de WIP numentn.
CV = I ,O e GD<oulclJ

•

Mnis uma vez, as nlocaçõcs em step e tinem· crescente obtiveram os melhores
resultados. Em terceiro lugar aparece n nlocnção tipo bowl, com leve vantngcm
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sobre a alocação balanceada em quarto. Ao se aumentar os níveis de WIP, as
alocações linear crescente e step deixam de apresentar resultados e as alocações
bowl e balanceada passam a ter os melhores resultados, scgu idas pelas alocações
segmentada e em V.
CV = 1,O e GD<bxo>

•

A di ferença de desempenho entre as estratégias diminui bastante quando o grau de
dcsbalanccamenlo é baixo. Porém, pode-se ainda notar uma leve vantagem para as
alocações linear crescente c em step, com um empate entre elas, ficando a alocação
em bowlligciramentc atrás, em terceiro lugar.

CV = 0,5 e GD<,u>

•

As alocações em slep c linear crescente continuam apresentando os melhores
resultados. Hil, no entanto, um intcrvn lo relati vamente pequeno de valores de WIP
medidos, principalmente no que tange à alocação em step. A nlocação bnlanccnda
npnrecc em terceiro lugar c n alocação bowl em qunrto. Aumentnndo-sc o ní vel de
WlP ns alocnçõcs em slep c lincnr crescente dcixn m de apresentar resultndos c n
alocaçiio balanceada passa a ser a melhor al!emat iva. As alocações bowl, em V c
alternada. nesta ordem, aparecem, em seguida, como as melhores opções.

CV = 0,5 e GD<mtc~J

•

Hil um aumento nns faixns de valores alcançados pelas alocações em step c linear
crescente. Dent ro desta faixa, ambas apresentaram os mcU10res resultados.
Comparando apenas as demais alocações de capncidadcs, verifica-se que a alocação
em bowl se mostra preferível quando o nível de WIP é medido no ponto de WIP
mnximo igual a 5. A partir deste ponto, no entanto, a alocação balanceada se mostra
com vantagens sobre as demais, fi cando a alocação em bowl em segundo lugar.

CV = 0,5 e GD<'"o>

•

A redução no grmt de dcsbalancemnento parece aumentar a faixa de vn lorcs
nlcnnçndos pela alocação em step, assim como também para a alocação linea r
crescente. O que não muda, porém, é o fnto que estas duas configurações se mantém
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como as que melhores resultados apresentaram, com diferenças quase nulas entre
ambas. Em terceiro lugar aparecem, novamente com pequenas diferenças entre elas,
as alocações em bowl, balanceada, segmentada e em V.

CV = 0,2 e GD<"ll>

•

É difícil fazer-se uma análise comparativa das alocações em step e linear crescente

devido il faixa de valores apresentados. Das demais alocações, no entanto, pode-se
perceber uma certa vantagem da alocação balanceada, seguida das alocações em V
c bowl. Pnra níveis mais altos de WIP a alocação altemada surge como a terceira
opção, atrás da alocação em V.
CV = 0,2 e GD<m«t)
o

A alocação step empata com a alocação linear crescente na faixa de valores baixos
de WIP médio, fícando em primeiro lugnr ao se numcntnr um pouco o nível de WIP
observado. Para as demais curvas, há uma aparente vantagem para as alocações
bnlnnccndns. V c bowl sobre as demais.

CV = 0,2 e

•

GD 1b~o>

As alocnções em slep c linear Ctüsccnte nprcsentarmn os melhores tcsullados, com
pequenns nllernfi ncins entre mnbns. Dentre ns dcmnis configurnções, notn-sc um nlto
equilíbrio entre ns nlocnçõcs tipo bnlnnceadn, em V, scgmentadn e em bowl, pnrn
níyeis mnis baixos de WIP. Ao se nurncntnr, no entanto, os níveis médios de WIP no
sistemn, n nlocnção bnlnnceadn tende a se sobressair, ficando n bowl em segundo
lugar.

As tabelas 4.34, 4.35 e 4.36 ajudam a sinteti zar as nfinnações acimn ci tadas sobre o
sistema Re01·der Poinl.
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TABELA 4.34: quadro de desempenho de diversas alocações de capacidades sob o sistema

Re01·dcr Poillt com CY = I ,O
~np.
p
Baixo
Médio
Alto

CV = 1,0, GD(alt e Reorder Point
Terceiro
Segundo

Primeiro

linear Crescente e Step Linear Crescente e Step
linear Crescente e Step linear Crescente e Step
Balanceada
Ba:.-1

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

linear Crescente
Step
Bol.i

~mp.
p

Primeiro

Baixo
IV.édio
Alto

linear Crescente
linear Crescente/Step
linear Crescente/Ster>

Quarto

BotA

Balanceada
Balanceada/BotA
Segmentada

Balanceada/Bot.i
V/Altemada

CV - 1,0, GD(méd) e Reorder Point
Segundo
Terceiro
Step
linear Crescente
Balanceada

Quarto

Bat.1

BotA

Balanceada
Balanceada

Segmentada

v

CV = 1,0, GD(bxo e Reorder Point
Segundo
Terceiro
Step
linear Crescente/Step
linear Crescente/Step

Quarto

Bo,•,I/Balanceada/V/Segmetada

BotA
BotA

Bo,•,i/BalanceadaN/Segmetada
Balanceada
Balanceada

TABELA 4.35: quadro de desempenho de diversas alocações de capacidades sob o sistema

Re01·dcr Point com CY = 0,5
CV

=0,5, GD(alt) e Reorder Point

~mp.
p

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo
Médio •
Alto •

Step
Balanceada
Balanceada

Linear Crescente
Bo\'11
Bowf

Balanceada

v
v

Bowf
Alternada
Alternada

~mp.
p

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Baixo
Médio
Alto

Linear Crescente/Step
Linear Crescente
Balanceada

Linear Crescente/Step
Balanceada
Bowl

Balanceada
Bowl
V/Alternada

Bowi/Segmetada
V/Segmetada/Aitern ada
VIAlternada

~mp.
p

Primeiro

Baixo ••
Médio
Alto

Linear Crescente
Linear Crescente/Step
Linear Crescente/Step

CV

=0,5, GD(méd) e Reorder Point

CV = 0,5, GD(bxo) e Reorder Point
Segundo
Tercei ro
Step
Linear Crescente/Step
Linear Crescente/Step

S~g mentada

Bowl
Bowl

Quarto
Bowl
Balanceada
Balanceada
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TABELA 4.36: quadro de desempenho de diversas alocações de capacidades sob o sistema
Reorder Point com CV = 0,2

~mp.

Primeiro

CV = 0,2, GD(alt) e Reorder Point
Segundo
Terceiro

Quarto

o

Baixo •
Médio
Alto

v
v
v

Balanceada
Balanceada
Balanceada

~mp.
p
Baixo ••
Médio
Alto

CV = 0,2, GD(méd) e Reorder Point
Primeiro
Segundo
Terceiro
Step
Balanceada
Balanceada

~mp.
p
Baixo •••
Médio
Alto

Bowl
Bowl
Alternada

Linear Crescente

v
v

Alternada
Alternada
Linear Decrescente

Quarto

Balanceada
Bowl
Bowl

CV = 0,2, GD(bxo) e Reorder Point
Primeiro
Seg undo
Te rceiro

v
Alternada
Alternada

Quarto

Linear Crescente/Step Linear Crescente/Step Segmetada
Linear Crescente
Balanceada
Bowl
Balanceada
Bowl
v

Balanceada
VIAlternada
Alternada

• As alocações em Step e Linear Crescente não puderam ser efetivamente comparadas com as demais
devido à faixa de valores gerados
• • /\s alocações em Step e Linear Crescente tiveratn, no entanto, uma faixa de valores relativamente pequena
• ' • As alocações Segrnetada, Balanceada, Bovil e V também tiveram desempenhos relativamente similares

Tambor-Pulmão-Corda
GD,,u>

•

Quando o grau de desbalanceamcnto é alto, a alocação segmentada supera a
alocaçno em V apenas quando CV

=

1,0 c o nível de WIP é baixo ou médio. Com

CV = 0,5 c CV = 0,2, as alocações segmentada c em V têm desempenhos
semelhantes com WfP baixo, porém com amplo predomínio da alocação em V p<ua
níveis mais altos de WIP.

GD(IIIhl)

•

Quando o grau de desbalanceamcnto é médio, a alocação segmentada é superior à
alocação em V, sob quaisquer níveis de WlP quando o CV

=

I,0. Quando o CV =

0,5, a alocação segmentada parece ter alguma vantagem sob a alocação em V apenas
quando o nível de WIP é baixo, porém é superada quando o nível de WIP é nwis
alto. Com CV

=

0,2, a diferença entre ambas fica muito pequena quando o nível de
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WIP é baixo, tendo a alocação em V melhores resultados quando o nível de WfP
aumenta.

GD(h,ol
•

Quando o grau de desbalancemnento é baixo, a alocação segmentada é superada pela
alocação em V apenas quando o CV = 0,2. Ainda assim, com CV = 0,2 e WIP baixo,
ambas as políticas têm desempenho muito próximos.

As tabelas 4.37, 4 .3 R c 4. 39 ajudam a sintetizar as afirmações acima citadas sobre o
sistema Tambor-Pulmão-Corda.
TA BELA 4.37: quadro de desempenho de diversas aloeações de capacidades sob o sistema TPC
com CV= I,O
CV

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

=1,0, GD(alt) e Tambor-Pulmão-Corda
Primeiro
Segundo
Terceiro

Segmentada
Step
LC
CV

=1,0, GD(méd

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

Segmentada
Segmentada
Step
CV

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

v
Segmentada

v

•

v
Segmentada

e Tambor Pulmão Corda
Segundo
Terceiro

v
v
Segmentada

•
•

v

=1 ,0, GD(bxo) e Tambor-Pulmão-Cord a
Primeiro
Segundo
Terceiro

Segmentada
Segmentada
Segmentada

v
v
v

•
•
•

Quarto

•

•
•

Quarto

.
•
•

Quarto

.
•

•
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TABELA 4.38: quadro de desempenho de diversas alocações de capacidades sob o sistema TPC
com CV=0,5

~mp.
w
Ba ixo
Médio
Alto

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

CV = 0,5, GO alt) e T ambor-Pulmão-Corda
Segundo
Primeiro
Terceiro
Step
LC

v

V/Segmentada

Quarto

..

V/Segmentada
Segmentada

.

v

Segmentada

•

CV = O 5, GD(méd) e Tambor-Pulmão-Corda
Primeiro
Segundo
Terceiro
Step
LC

v

Quarto

..
.

v

Segmentada

.

v

Segmentada

Segmentada

CV = 0,5, GO(bxo) e Tambor-Pul mão-Co rda
Prim ei ro
Segundo
Terceiro
Segmentada
Segmentada
Step

v
v

Quarto

..•

•
•

v

Segme ntada

TABELA 4.39: quadro de desempenho de diversas alocnções de cnpncidades sob o sistema TPC
com CV=0,2

=

~mp.
.
Baixo
Médio
Al to

~mp.
p
Ba ixo
Médio
Alto

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

CV 0,2, GD(alt) e Tambor-Pulmão-Corda
Primeiro
Terceiro
Segundo
Step/LC

v
v

Step/L C
Segmentada
Segmentada

v

.
•

CV - 0,2, GD( méd) e Tambor-Pulmão-Corda
Primeiro
Segu ndo
Terceiro
Step/LC

v
v

Step/LC
Segmentada
Segmentada

..

V/Segmen tada

CV = 0,2, GO( bxo) e Tambor-Pulmão-Corda
Prim eiro
Segundo
Terceiro
Step
LC

v

Segmentada

v
Segmentada

v

.

Segmentada

Quarto

.

Segmentada

•
Quarto

..

V/Segmentada

Quarto

..
•

•J
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4.4.3 Análise dos resultndos bnsendn nn hipótese 3
Hipótese 3: existe uma combinação ótima "con ligurnção de dislribuição de cnpacidades" x

"sistemns de gestão da produção", dentro do escopo nqui estudndo, que mnximize n tnxn de
produção em quaisquer circunstâncias.
./ Discussões em torno do nível máximo de Wl P
Por uma questão de orgnniznção, este tópico abordará suas discussões segundo diversas
combinações de coeficiente de variabilidade e grau de desbalanceamcnto. Objctivn-sc, assim,
dado um CV e um GD, qunl combinação PCP/alocnção obteve os melhores desempenhos. Os
seguintes resultndos foram veri ficado s.
CV = 1,O e GDcou>
•

A alocação bnlanceadn nplicada ao sistcmn CONWlP foi sempre a mcUtor opção em

todos os níveis de WTP pesquisados. Pode-se vcriúcnr também que com o numento
no \V IP n alocnçiio ba lnnceacln passa n ser ai nda a segundn melhor opção, agorn
aplicada ao sistcmn Kanban. Merecem destaque também ns nlocações em V e bowl,
nesta ordem e apljcaclas sempre ao sistema CONWIP.
A tabela 1:337 do anexo B ilustra os result ados.

CV = 1,0 = 2 e GDcmMJ
•

A alocação balnnceada aplicnda no sistema CON \VlP foi sempre a melhor opção em
todos os ní veis de WLP pesquisados.Bons resultndos também foram ob tidos com as
alocações em V c bowl, nesta ordem, sempre aplicadas ao sistema CONW IP. DeYcsc frisar que, no entanto, a diminuição no nível de desbalanceamento

lez com que

diminuísse o predonúnio das alocnções balnnceadns.
A tnbela 838 do anexo B apresentn os resultnd~s.

cv = I ,o e GD(Il\o)
•

A alocação bnlnncenda aplicada no sistema CONWlP foi sempre a melhor opção em
todos os níveis de WIP pesquisndos.Bons resultados também foram obtidos com as
alocações em V e bowl, nesta ordem, sempre nplicadas ao sistema CONWIP. A
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exceção llcou por conta da alocação alternada aplicada ao sistema CONWlP com
WIP igual a 5, que superou a alocação bowl e llcou em terceiro lugar. Mais uma vez,
a diminuição no nível de desbalancemnento fez com que diminuísse ainda mais o
predomínio das alocações balanceadas.
A tabela B39 do anexo B apresenta os resultados.
CV = 0,5 e GD<:ou1
•

A alocação balanceada aplicada ao sistema CONWIP foi sempre a melhor opção em
todos os níveis de WIP pesquisados. Com o aumento do nível de WlP a alocação
ba lanceada passa a llgurar como as melhores opções primeiramente com o sistema
Kanban c, para níveis ainda mais altos de WIP, também com o sistema ROP. A
alocação em V aplicada ao CONWTP também se mostrou bastante atraente.

A tabela 840 do anexo B apresenta os resu ltados.
CV = 0,5 e G D<mhl>
•

A alocnçiío bnlnnceadn nplicacla no sistema CONWIP foi sempre a melhor opçiio em
todos os níveis de WlP pcsquisndos. Com o aumento do nível de WIP a alocação
bnlanceadn pa ssa a figurar corno as melhores opções primeiramente com o sistema
Knnbnn e. pnrn níveis ainda mais altos de WIP, também com o sistema ROP. Porém.
n intensidade com que este fenômeno se rnnnifcstn é menos intenso que o ocorTido
com GD(:Ut), já que a alocação em V aplicada ao CONWTP se manteve corno scgundn
ou terceira opção em todos os níveis de WIP , ficnndo sempre, inclusive, n fl-enlc da
nlocnçiio balanceada nplicnda no sistema ROP.

A lnbela B4 I do anexo B nprcscntn os resultados.
CV = 0,5 e GD1b, o)
•

A alocnção balanceada aplicada no sistema CONW LP foi sempre a melhor opção em
todos os ní veis de WIP pesqui sados. No entanto, a diminuição no nível de
desbalancemnenlo fez com que dimjnuíssc o predomínio das nlocaçõcs balanceadas.
Verificn-sc que a alocação em V foi a segunda melhor opção para três níveis de WIP
(5, 13 e 17), a alocação bowl foi a segunda melhor para WIP igual n 7 e n alocnção
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linear crescente foi a segunda melhor altemativa para WIP igual a 9, sempre
aplicadas ao sistema CONWlP.
A tabela 842 do anexo 8 apresenta os resultados.

CV = 0,2 e GDc..u>

•

A alocação balanceada aplicada ao sistema CONWlP foi sempre a me1J10r opção em
todos os níveis de WlP pcsquisados. Em segundo e terceiros lugares,
respectivamente, apareceram as combinações de alocação balanceada aplicadas aos
sistemas Krmban e ROP, também para todos os níveis de WlP. A combinação
CONWIP!V foi a sempre a quarta melhor opção. Pode-se verificar, portanto, que a
diminuição no CV melhora o desempenho das alocações bnlnnceadas sobre as
desba lnncendas.

1\ tabela 843 do anexo 8 apresenta os resultados.

CV = 0,2 C GD(ourd)

•

A alocação bnlanccndn aplicndn no sistcmn CONWIP foi sempre nmclhor opção em
todos os ní veis de WIP pcsquisados. No entanto, a diminuição no nível de
desbalanccamento fez com que diminuísse o predomínio das alocações balanceadas.
Verifica-se que a alocaçiio em V fo i a segunda melhor opção para WlP igual a 5 c
que a combinação ROP/balanceada só passa a ser a terceira melhor opçfío quando o
nível de WfP se iguala a 9 unidades.

A tabela 844 do anexo B apresenta os resultados.
CV = 0,2 e G D(h\o)

•

Pela primeira vez a combinação CONW lP/balnnccadn deL\:OU de prcdominnr em
todos os níveis de WIP, ficando em terceiro quando o nível de WIP foi igual a 5.
Neste nível de WIP a melhor opção foi a comb inação CONWlP!V e a segunda a
combinação CONW lP/bowl. Por sinal, a combinação CONW IP!V foi sempre a
meU10r opção dentre as combinações com alocação desbalanccada , ficando c
segundo lugar em dois níveis de WIP (7 e 9), em terceiro quando VllP foi igual a 13
e em quarto para WlP igual a 17. A diminuição no ní vel de desbalanceamento fez
com que diminuísse o predomínio das alocações balanceadas. A partir de um nível
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de WIP de 7 unidndes n combinnçfío Knnban/bnlnncendn pnssn n ser n segundn
melhor opção c n combinnçiío ROP/bnlnncendn n tcrceim melhor opçiío n pnrtir do
ponto onde WIP se igunln n 9 unidndcs.
A tnbcln B45 do nnexo B npresentn os resu ltndos.
./ Discussões em torno do nível médio de WJP
Pretende-se, novamente, detenninnr parn cnda situ nçiío de coeficiente de vnrinbilidndc e
grnu de dcsbnlnncenmcnto, qunl linhn de mnnufnt1ll'n obteve os melhores desempenhos. Como o
sistemn ROP, segundo ns discussões nnteriormente efetundns, obteve desempenhos inferiores nos
demais sistemns de PCP estudndos nn gmnde mniorin dos cnsos, este foi desconsiderndo dn
nnntise. Os seguintes resultndos formn vcrificndos.

CV = 1,0 c CD<all>

•

Qunnclo CV

I,O a melhor combinnçiío ficou com n Knnbnn/step, seguidn peln

=

CONWIP/step, nté onde se pôde plotnr pontos no gríHíco pnrn estas combinações. A

partir deste ponto, em níveis mnis nltos de WJP, ns seguintes combinnçõcs se
dcstncnrn m:

CONWlP/bnlnncendn ,

CON\VlP/LC,

Knnbnn/bnlnncendn

c

CONW IP/bowl , ncstn ordem.

cv •

1,0 e GD(mM)

Duas combinnçõcs se destacn ram pnrn CV

I,O c nível ele \V IP baixo:

CONW IP/step e a Knnbnn/step. Con forme o nível de WIP va i munentnndo, n

combinnçiío Kn nban/step passn n ler o mel hor desempenho, seguidns pclns
cowbinnções CONW iP/step c Kanban/LC, nté onde vão seus gráficos. Outra
combinnçiio ele eleslnquc é n CONWTP/LC. Pnrn níveis nltos ele WIP os destnqucs
pnssam n ser ns combinnçôes CONWIP/step c CONW IP/LC, porém duns novas
combinações

npnrecem com bons desempenhos:

CONVvlP/ bnlnnccndn c

CONWIP/bowl.
CV = 1,0 c CD<b,oJ

• O mell10r desempenho ficou com o TPC nplicnelo n umn nlocnção tipo scgmentndn
para CV

=

I ,0. Aindn com CV

=

1,0, n segunda mcUwr combin nção tmnbém freou
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com o TPC numa alocação em V, principalmente quando o nível de WIP é
relativamente baixo. Ao se aumentar o nível de WfP o sistema CONWIP!step tende a
diminu ir a diferença c até mesmo a igualar em desempenho com o sistema TPC/V.
CV = 0,5 e GDcau)
•

Pam CV

=

0,5, c níveis baixos de WIP , quatro combinações se destacam:

Kanban/LC, CONWfP/balanceada, CONWIPILC e Kanban/balanceada, sem que
nenhuma destas tivesse grande predomínio sobre as demais. Com o aumento no
nível

de

WfP,

no

entanto,

as

combinações

CONWIP/balanceada

c

Kanban/balanceada tendem a ser as meUwres opções, com uma boa vantagem sobre
as demais. Observou -se também que o aumento no WIP melhorou o desempenho
relativo das combin ações TPCN c kanbn nN .

CV = 0,5 e GDcm<dJ
•

Para CV = 0,5 e nível bnixo de WIP, ns combinações CONW IP/.\'tep c Kanban/step
se moslrnram melhores que as demais. Ao se aumentar, no enlnnlo. o nível de WIP
n con[íguração CONWIP/bnlanceada pnssn a ser n melhor opçiio, seguida de pe11o
pela combinação Kanban/balanceada.

CV = 0,5 e G D1",o>
•

Com CV = 0,5, o desempenho relntivo entre os sistemas depende do nível de WIP.
Quando este nível é bnixo os sistemns TPC/segmcntado, Kanbnn/LC, Kanban/step c

CONWIP/step pnreccm ter os melhores desempenhos. Com o aumento no nível ele
WIP os sistemas Kanban/step c Kanban/LC passam a ter o melhor desempenho,
vindo a seguir o sistema CONWIP/step.
CV = 0,2 e GDc"">
•

Para CV

=

0,2, o dcstnque, disparado, fica por conta dns combinações

CONW IP/balanceada e Kanba n/bnlanceada. Os sistemas CONWrP/step, TPC/step.
Kanban/step, CONWIP/LC, TPCILC e Kanban!LC permitiram que se plotassem
apenas uma pequena fa ixa de va lores (praticamente npcnas um único ponto), num
nível bastante baixo de WU). Fica diCicil, portanto, avaliar-se o desempenho destes

l3X

Capítulo 4 - Execução do estudo comparativo

sistemas. Os sistemas TPCN, CONWIPN e Kanban/V também se destacaram
aqut.
CV = 0,2 e G D1mr.J,
•

Para CV = 0,2, as melhores cominações continuam sendo a CONW lP/balanceada c
Kanban/balanccada, nesta ordc, para toda a faixa de WIP. Outras combinações
também merecem destaques como a CONW IP/bowl quando o nível de WlP foi
baixo c as combinações TPCN, CONWJPN e KanbanN para níveis mais altos de
WIP .

cv = 0,2 e GD(Ino)
• Para CV = 0,2, os sistemas CONW lP/step c kanban/step foram os que melhores
resultados apresentaram quando o nível de WlP é baixo. Ao numentar-sc o nível de
WIP, os sistemas Knnban/step c CONW lP/step deixam de apresentar resultados
pnra esta faixa de WIP, e novas combinações passam a ter destaque, como os
sistemas CONW IP/ba lanccada , kanban/balancenda, Knnbnn/LC c CONWlP/LC,
nesta

ordem.

Com

níveis

ainda

mats

altos

de

WlP,

os

sistemas

CONWJP/ba lanccada, Kanban/balanceadn, TPCN e KnnbanN foram os que
melh ores resultados aprcscntarmn, tnmbém nesta ordem.
As tnbelas 4.40, 4.41 e 4.4 2 apresent am um resumo com ns principais combinnçõcs
alocaçiio/PCP, considerando-se npenas os três sistemas de PCP analisndos ncima.
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TABELA 4.40 : quadro resumo com as melhores combinações PCP/alocação de capacidades
com CV= l.O

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

Quarto

CWP/step
KNB/step e CWP/step
CWP/LC

CWP/LC
CWP/LC
CWP/bwt

KNB/step
KNB/step e CWP/step
CWP/bal

KNB/LC
KNB/LC
KNB/bal

CV = 1,0 e GD(méd) - CONWIP x Kanban x TPC
Primeiro
Segundo
Terceiro

~mp.
p
Baixo
Médio
Alto

CV = 1,0 e GD(alt)- CONWIP x Kanban x TPC
Segundo
Primeiro
Terceiro

CWP/step e KNB/step
KNB/step
CWP/step

CWP/step e KNB/step
CWP/step e KNB/LC
CWP/LC

KNB/LC
CWP/step e KNB/LC
CWP/bal e CWP/bwt

CV = 1,0 e GD(bxo)- CONWIP x Kanban x TPC
Segundo
Primeiro
Terceiro

~mp.
p

TPC/seg
TPC/seg
TPC/seg

Baixo
Médio
Alto

TPCN
CWP/step
TPCN

CWP/step
TPCN e CWP/LC
KNB/LC

Quarto
CWP/LC
CWP/LC
CWP/bal e CWP/bwt

Quarto
CWP/LC
TPCN e CWPILC
KNB/step

TA BELA 4.4 1: quadro resumo com as melhores combinações PCP/alocação de capacidades
com CV=0.5
Q.wto
KllBilC t C\'IP.btl

KllBilC e C\'IPtNI

C\'.'PAC t l\llet-.1
TPCN e C\'i'PibtJ

I'JIBN

PaTr.üo

A.:o)

L' !do

A.'!o

C\'.'!'.!>oi
C\','PAJJI e KllB. t-Il

JQIPAC,

,_,l~tp

~~E.

'"

0J t.1 0

C\',1'111. . e 1\111!/.t'l>
IIIIM»>

~HYlC,

•.•lie,'~t-p
•:._.to·

KllBilC
IIIIBilC

C\','P,~tp

C\'.'PI'5ltO

TrC/w r C\','P,\.C
C\'.'PAC
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TA BELA 4.42: quadro resumo com as melhores combinações PCP/alocaçi\o de capacidades
com CY=0,2
CV = 0,2 e GD(alt)- CONWIP vs Kanban vs TPC
Segundo
Terceiro

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

KNBibal e CWP/bal
KNB/bal e CWP/bal
CWP/bal

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

CWP/bal
CWP!bal
CWP/bal

~mp.
p

Primeiro

Baixo
Médio
Alto

KNB/step e CWP/step
CWP/bal
CWP/bal

KNBibal e CWP/bal
KNB/bal e CWP/bal
KNBibal

TPCN
CWPN
TPCN CWPN e KNBN TPCN CWPN e KNBN
TPCN, CWPN e KNBN TPCN, CWPN e KNBN

CV = 0,2 e GD(méd) - CONWIP vs Kanban vs TPC
Segundo
Terceiro
KNBibal
KNBibal
KNBibal

Quarto

Quarto

CWP/bv/t
TPCN
TPCN
KNBIV
TPCN, CWPN e KNBN TPCN , CWPN e KNBN

CV = 0,2 e GD(bxo) - CONWIP vs Kanban vs TPC
Segundo
Terceiro
KNB/step e CWP/step
I<NBJbal
KNBibal

KNBILC
KNBILC
TPCN

Quarto
CWP/LC e TPC/seg
CWP/LC
KNBIV

4.4.4 An:11isc dos resultados baseada na hipótese 4

Hipótese 4: existe um sistema de PCP que se sobressnia em relação aos demais sob qu aisquer

critérios de alocação de capacidndcs .
./ Discussões em torno do nível máximo de WlP

Pam quaisquer critérios de alocnçàes de cnpacidades estudados o sistema CONWIP
nunca foi superado pelos demnis sistemns de PCP pnra um mesmo nível de dcsbalnnceamento c
para iguais coeficientes de variabilidades.
Nos cinco níveis máximos de WIP cstudndos (5, 7, 9, 13 c 17) não se encontrou, em
nenhum momento, uma sil1Jaçffo onde, para determinado tipo de linha (com seu grau de
variabilidndc dos processos e critério de alocação de capacidades entre recursos) c dctenninado
nível máximo de WIP, o sistema CONW IP tivesse tido umthmug hput inferior ao observado nos
sistemas Kauban e Reorder Point.
Ta l resultado parece con firmar as hipóteses levantadas em TA YUR ( 1993) e
MUCKSTADT & TA YUR ( 1995a e 1995b), que níínnam que, para um determinado número de
cartões (os quais refletem um nível máximo de WIP), o CONWJP se apresenta como o sistema,
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dentre os sistemas estudados com WIP limitado, que obteve o maior throughp11t para um mesmo
nível de WIP mnximo. A tabela 4.43 a seguir ilustra estes resullados:
TABELA 4.43 : as melhores alocações PCP/alocação de capacidades sob o enfoque do nível
mnximo de WIP
C\'

WIP =5
Sistema
OP

WIP = 7
Sistema
OP

WIP = 9
Sistema
OP

WIP = 13
Sistema
OP

WIP = 17
Sistema
OP

0,2
0,5
1,0

C WPIV
C \\'P/bal
C \VP/bal

CWPibal
C WPibal
CWPibal

C WPibal
C WP/bal
C WP/ bal

C WPibal
CWPtbal
CWP/bal

C \VPibal
C\\'P/bal
C WI'i bal

43 445
35 982
28,057

47 357
40 842
32 2-11

48 377
-13,203
35.0 16

49 209
45 538
38-106

49 461
46 7 36
40.5 12

O mesmo raciocínio lnmbém é válido pnrn o sistemn Kanbnn em relação ao sistema
ROP , ou sejn, o sistema ROP nunca teve desempenho superior ao sistema Knnbnn para um
mesmo nível de dcsbalanceamento c para ig11ais coeficientes de variabilidades.
Uma observação, no entnnlo, deve ser feita neste ponto: conforme se diminui o CV ou se
numcntn o nível de WIP, todos os três sistemns de PCP tendem no mesmo desempenho. Para
WIP igual n 17, CV

=

0,2 e

GD(h~o),

por exemplo, verilicou-sc diversas situações onde os três

sistemns tiveram desempenhos praticamente idênticos .
./ Discussões em tomo do uívd •nédio de WIP

As tnbclns 4.6 n 4.27 parecem indicnr que pnra diversas confí g\lfnçõcs de alocação de
cnpncidacles existem sistemns de PCP que melhor se ndnptmn. De fa lo, constntou-sc que os
qunlro sistemas de PCP, dependendo do critério de alocaçiio c das condições da linha (nível de
WIP médio, CV e GD), podem ser as melhores opções. A tabela 5. J na scqiiêncin do trabnlho
pe1mil e conslnlar esta nlinnação.
4.4.5 Aná lise dos resultndos basenda na hipótese 5

Hipótese 5: existe um critério de alocação de capacidades que se sobressaia em relação aos

demais sob quaisquer sislemns de PCP.
./ Discussões em torno do nívclmúximo de WIP

A lnbcla 4.5 parece indicar que parn cadn sistema de PCP estudado, pode-se encontrar
nlguns critérios de nlocnção de eapncidndes mnis favoráveis que outros. Da tabela 4.5 pode-se
veri licar que ainda que a locação balanceada tenha se mostrado a preferivel para n maioria dos
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sistemas de PCP c, principalmente, para o CONWIP, outros critérios de alocação, como o bowl c
em menores proporções as alocações em V, segmentada e linear decrescentes, também
obtiveram bons desempenhos.

./ Discussões em torno do nível médio de WIP

As tabelas 4.28 a 4.39 parecem mais uma vez indicar que para cada sistema de PCP
estudado, pode-se encontrar critérios de alocação de capacidades mais favoráveis que outros.
Dependendo das combinações entre as variáveis Coeficiente de Variabilidade, Grau de
Desbalanceamento c nível de WIP médio, cada sistema de PCP obteve os mcll10res resultados
em diferentes critérios de alocação de tempos de processamento. No sistema CONWlP, as
alocações balanceada e step foram as que melhores resultaram apresentaram. No Kanban ,
sobressaíram, além dns nlocaçõcs bnlanceadn c step, tmnbém a linear crescente. No Reorder
Point, por sua vez, além dos LTês critérios citados, a locação bowl também se mostrou a mais

atraente em determinada situação. Por fim, uo TPC, todos os quatro critérios de alocação
testados obtiveram os melhores resultados dependendo dn combinação das variáveis analisadas.
A seguir, no cnpítulo 5, são npresentadns ns conclusões referentes fls interpretações c
observnçõcs feitas até aqu i. Basicamente, três nssuntos serão abordados. O primeiro procurnrá
responder, de uma maneira ngom mais sucintn, às hipóteses desta tese. O segundo nssunto Lrntará
de questões mais p•áticas. como aquelas relacionadas a seleção de projetos de linhas c sistemas
de PCP mais apropriados para situações cspccíficns. Por fun, são propostos tTabalhos futuros,
como Lonna ele sugerir continuidades a estn pesquisa.
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5. CONCLUSÕES GERAIS, APLICAÇÕES PRATICAS, E TRABALHOS FUTUROS
Durante todo o desenvolvimento deste trabalho procurou-se identificar possíveis
conexões ou relacionamentos entre duas importantes questões gerenciais. A primeira delas trata
de como melhor aproveitar, sob o ponto de vista logístico, os recursos existentes numa planta
t~1bril.

A este tipo de questão logística é dado aqui o nome de técnica de Planejamento c Controle

da Produção (PCP). O segundo tipo de questão gerencial está relacionado ao planejamento de
capacidades produtivas de recursos de manufatura ou projeto de fábrica. O objetivo desta área de
conhecimento é também permitir que, com uma alocação racional de capacidades ou cargas de
trabalho entre recursos, se possa também maximizar o throughpul de uma fábrica .
Sendo, portanto, ambas as áreas gerenciai s voltadas para uma mesma tentativa de
''otimi zação" do uso dos recursos de ma nu fatura, porque então estas são abordadas comumente
de forma independente uma da outra? Existe relação entre ambas? Se existe e se bem
compreendida esta relação, então se pode supor que ao traba lhar-se estas duas questões
gerencia is de maneira conjunta, pode-se alcançar um incremento ainda maior na relação
tlmmghputlin vcstimento.

Posto isto, discutir-se-á a seguir, de acordo com os resultados obtidos no processo de
pesquisa, se se pode dizer algo que auxi lie nas tomadas de decisões gerenciais rclat ivas aos
temas acima citados.
Primeiramente, no tópico a seguir procurar-se-á responder as hipóteses que esta tese se
propôs a annlisar e consolidar as conclusões alcançadas neste trabalho. Em seguidn . discutir-se-á
algumas importantes questões gerencia is que as observações colctadas até nqui poderão nuxilinr
nas respostas. Três nssuntos serão abordados. O primeiro se relaciona a situação onde uma
fábrica , já em operação c, portnnto, com seus recursos já instnlados, deve decidir sobre sistemns
de gestão da produção. Outro assunto a ser considerado refere-se à situnção onde o gerente de
uma

l~íbrica,

ainda em seu estado inicial de projeto de plnntn, deve decidir que tipo de disposição

de capacidades de recursos instnlar c que tipo de sistema de PCP irá controlar o fluxo de
mnterinis.
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Por fim, são propostas algumas iniciativas para trabalhos futuros, como forma de
pennitir que il pesquisa até aqui realizada possa ser dada continuidade.

5.1 Conclusões gerais

Das observações comentadas no capítulo anterior, fica evidente a existência de uma
estreita relação entre políticas de PCP e técnicns de alocação de capacidades. Como foi
oporhtnmnente comentado, o desempenho dos sistemas de PCP depende do tipo de configumção
de distribuição de capncidades entre recursos, assim como também !ícou evidente que as
técnicas de alocação de capacidades são melhor ou pior aproveitadas dependendo do tipo de
sistema de PCP adotado.
E não é só isso. Também ficou claro que dctcnninados níveis de estoque em processo
(WIP), variabilidades nos tempos de processamento (CV) ou grnus de dcsbalnnceamcnto (GD)
entre recursos impõem desempenhos distintos tanto para as diferentes políticas de PCP quanto
também para os diversos critérios de nlocação de capacidade.
Algumas conclusões podem ser então descritas, as quais serão apresentadas de acordo
com as hipóteses apresentadas no capít ulo I c reeditadas a seguir: An tes disso, no cntnnto,
convém lembrar que toda a discussiio apresen tada até nqui se procedeu em torno de modelos
relativamente simples, cuja extrapolação dos resultados para situações mais complexas exige
novas pesquisas. Deve-se enfaliLar ainda que lodos os n;sullmlos obtidos podem ser
considerados Yáliclos qunndo ns prcmissns ndoladas nos modelos prevalecerem em situações
reais, que são:
•

Número de recursos limitado a cinco;

•

Coefícicnlcs de variabi lidade iguais a 0,2 e 0,5 adotndos segundo distribuições
triangulares c CV igual a 1,0 segundo uma distri buiçiio exponencial:

•

Inex istência de restrições quanto a fornecimento de matéria-prima:

•

Inexistência de restrições quanto ao annazenamenlo ou venda de produtos acabados;

•

Um único tipo de produto manufaturado;

•

Não há operações de montagem.

Além disso. diversas hipóteses simplificadoras fornm ndotndas quanto il elaboraçiio das
polílicns de PCP c dos critérios de nlocaçilo de capacidades:
•

Método adotado para alocação de cnrtõcs Kanban bascndo em resultados alcnnçados
em linhns bnlanceadas;
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Tempos de processamento, para todas as alocações dcsbalanceadas, determinados
arbitrariamente em função dos estudos de um único tipo de critério de
desbalanccmnento, o fenômeno howl;

•

Método TPC aplicado supondo completo conhecimento das capacidades dos
recursos;

•

Distribuição de cartões no método Kanban ou de capacidades nuíximas para
armazenamento de material no Rem·der Point determinados em função de estudos
realizados em linhas balanceadas, podendo estar sub-otimizadas para situações de
linhas dcsbalanceadas;

•

Informações para autorização ou bloqueio de produção lluindo instantaneamente
dentro da linha.

Ressaltadas as condições em que a pesquisa se desenvolveu, seguem-se as resposta s
encontrada s para as hipóteses formuladas nesta tese.

Hipótese 1: os desempenhos dos diversos tipos de configurações de distribuição de
capacidades entre recursos ele uma linha ele manufatura variam signiGcativamcntc segundo o
sistema de gestão de produção empregado.
Sim, o desempenho de um método de alocnçiio de capacidades depende fortemente do
sistema de gestão da produção empregado c este desempenho depende do nível de WIP
plan~j ado,

da variabilidade dos tempos de processamento dos recursos e. no caso de linh as

dcsbnlanccadas, do grau de desbalanccmnento dos recursos.
f-oi observado ainda que esta dependência existe tanto pnrn desempenhos medidos em
torno de ní veis nHíx imos de WIP (ver tabela 4.5) quanto pnra ní veis médios (ver tnbeln 5. 1 n
seguir, a qual sinteti za as tabelns 4.28 a 4.39).
Em particular, vnle aqui dizer que o fenômeno bowl deixa de npresentar resultndos
sntisfntórios qunndo o sistema ROP é substituído por outro sistcmn de gestão da produção, ao
contrário do que parece indicnr ns pesquisns nn íÍren. Mnis a frente neste cnpítulo esta qucsti'io
voltnríÍ a ser mellwr discutidn .
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TABELA 5. 1: os melhores critérios de alocação de capacidades para cada PCP segundo o
enfoqu e do nível médio de WIP
\\1 1'

oobo

médio

aUo

GO b3b:o t" b..l l.\ll('r.td.,

I'CI'

C U m(<llo r b>bnrf:ld>

GU :\llo r h.11J1l«'ld:t

C\ ":0,2

C\ ":0.5

C\"= I,Q

C\":(),2

Ç \":(),5

C\ '=1,0

C\':()J

C \ ":0.5

C\"=1,0

ROP

S!<p1. C

LC

I.C

s.,l'

S!<p'I.C

LC

SI_"'

Sl•l' LC

l<snb>n

Sl<p

S«pLC

Sl<pLC

S<,l'

s.,l '

S!<pLC

R"""'''o>i:J
ll.llõn.......tl

C:O;\" \\ l P

S<q>

S<q>

:ilq>

:ilq>

S!q>

TI'C

S!q>

SqjJn<n!<>.il

~nol!ad.J

ll.l!""""a.:ll
S!<p'LC

&ep

ROP

LC

S!ep'LC

S!ep'LC

llal211C<'adl

LC

Kanb:m

R.Jl;n.-..·ad.!

&<p1.C

&rp'LC

CO;\"\\li'

Sl<p

SlqJ

TI'C

IJ.ll"""'ad.!
LC

IJ.ll"'"""'ll
B.li"""'...U

~ll<>"Lrll

s..~..w

v

RO P

FIJianreada

Slí}YI.C

Kanb:m

UJ.l01'J )..'\.\.x1J

S!<'!'' LC
Slcp LC

St<p'LC

B.ll"""'->1'
B.ll:n.....o..L:t

COX\\li'

R~ar~re.>il

Slq>

TI'C

v

~

&<p

S..>gMlla:ll

S!<p

SI<!>

S!'P

:ilq>

S<gl... ~ .....ll

B.ll"""'ail
Sltp'LC

S!'P

~ad.!

S!ep

ll..1l~~..:d_,

ll.JiarlC:<'ad.!

&,l,'LC

LC

Stip

IJ.llar>."\'ad.!

ll.llllll<"\\J<il

SI<!>

ll.ll"r>.:".>.IJ
LC

~

IJ.llaoo.>.>il

IJ.li:>OOOad.!

~na11ad1

v

LC

S!<P
S!q>

B.llaoo.·..W

(](f",\ I

B.llan:..-.>il

ll.llllll<.....l<b

Balan..'\..Joll

lla!JOO:ah

IJ.ll..~reo..L:t

Balao..~d.b

ll..Jaoo.-.:d!

ll.l!o!l>..~l

ll.llaoo.·o..L:t

!JJiao....-.:rll

St<p

!JJI ..l<\'.:rll

R'llano.'.:rll

v

\'

SI_<]>

\'

IJ.ll"""'.:rll
\'

LC

Hipótese 2: os desempenhos dos diversos tipos de sistemas de gestão da produção

vmiam signillcativmnente segundo o tipo de configuração de distri buição de capacidades entre
recursos empregado.
Si m, o desempenho de um sistema de PCP depende fortemente do método de alocação
de capacidades adotado c este desempenho depende do nível de WIP planejado. dn vnrinbilidndc
dos tempos de processa mento dos recursos e, no caso de linh as dcsbnlnnccndns, do grau de
dcsbnlnnccnmcnto dos recursos.
ivlnis umn vct., notou-se que n dcpendêncin dos sistemas de PCP em rclnçiio nos critérios
de alocnçilo de cnpncidndes ex iste independentemente de se medir o desempenh o em torno do
ní \'cl máximo de \VIP (\'cr tabelns 8 28 n B36 do anexo B) ou do nível médio de \V IP (ver tnbcln
5.2).
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TA BELA 5.2: quadro resumo de tomada de decisão para sistema de PCP dado certas condições
da linha de manufatura c desempenho medido segundo o WfP médio
GD Critério O. ah--a~o
oobnC'<'anunto
bv.l'l
b Lin<".lf Cr."SC<nto
3 l.in.-.v IÀW<Srente
i Altemado
X Stcr
o Sq;mtnlado
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Hiprítese 3: ex iste unw combinação ótima "configuração de distribuição de capacidades"

x "sistemas de gestão da produção", dentro do escopo aqui estudado, que maximize n tnxa de
produção em quaisquer circunstilncias.
A resposta para esta pergunt a depende da análise estar focada no nível de WJP máximo
ou médio. No primeiro caso, onde se exclui o sistema TPC, fícou evidente que a melhor
combinação ficou com o sistema CONWIP empregado numa linha bn lanccada. A única exceção
se deu qunndo o CV foi de 0,2 e o nível de WTP máximo foi 5. Neste caso a melhor combinação
ficou com o sistema CONW IP aplicado a umn alocação em V (ver tabela 4.43).
Quando o enfoque está no nível médio de WlP, a cada situação, vari nndo-sc o CV, o
grau de desba lanceamcnto c o nível médio de \V IP, encontra-se diferentes combiHações PCP x
alocaçiio de capacidnde que possibilitam os melhores resultados (ver tabela 5.3).
Hipótese 4: cx isle um sistema de PCP que se sobressaia em relação nos demais sob

quaisquer critérios de alocação de capacidades.
Ma is umn vez, a resposta deve estar cst.ratifícadn segundo a mane1ra de se medir
desempenho. Se o foco estiver sobre o nível de WIP mcíx.imo (exclui-se, portanto, o TPC), sob
quaisquer crilérios de alocação de capacidade c ainda sob as mcsmns condições (GD, CV c
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WIP), o sistema CONWIP é sempre superior no Knnban e no ROP. O Kanban, por sua vez,
também é jnmnis superndo pelo ROP (ver tabelas 846 a 848 do anexo 8).
Entretanto, focnndo-se no nível médio de WIP c observando-se os resultados, pode-se
verificar que, mudnndo-se o tipo de critério de nlocnçiío de cnpncidndcs, altera-se o predomínio
de um sistema de PCP em relação nos demais (ver tabela 5.2).
P011nnto, não há um sistema de PCP que responda bem a todas as situações.
Hipótese 5: existe um critério de alocação de cnpncidades que se sobressnin em relação

nos demais sob qun isquer sistemns de PCP.
Novamente a resposta necessita ser calcada no tipo de enfoque sobre o nível de WIP.
Sob o enfoque do nível mcíximo de WIP , a tnbeln 4.5 demonstra que ns meU10res alocações de
cnpncidades podem mudar no se alterar o tipo de sistema de PCP.
Sob o enfoque do nível médio de WIP , a tabela 5. 1 demonstra, mais uma vez, não hnver
um predomínio de nenhum critério de nlocnção de cnpncidndes sob os demais em quaisquer
circu nstfincias de PCP.
P011nnto, não há um critério de alocação de capacidade que responde bem n todas as
situações.
Se hcí uma fo1tc co1rdayiio entre os fnto1cs PCP, nlocnçfío de eapncidadcs, CV, \VIP c
GD, qual critério de seleção deve ser usado para se encontrar uma adequnda estratégia de
mnnu[lllurn em função dns vnricíveis citadns?
A scguiT, serão c:xpostns nlgumns novns discussões referentes nos rcsult ndos obt idos
ncstn lese. Para lnl , o texto que se segue scní dividido em dois tópicos. O primeiro tratarft dos
critérios de alocação de cnpacidades e o segundo das polilicns de PCP.

5. 1.1 O s c ritérios de nlocnção d e capacid ades

Como já mnplnmentc comentado no longo deste trabn lh o, e:xistc umn nceilnçào qunse
que univcrsn l nos meios acadêmicos que a melhor e mnis rnciona l fonnn de se alocar
capncidades produtivns nos recursos de mnnufnturn é a bnlnnccnda, como discutido em HTLLIER
& 80LTNG (1966), FRY & RUSSELL ( 199 3), ATWATER & CHAKRAVORTY ( 1994) c

GOLDRATT & COX (1995).
Outro grupo de pesquisndores, em número muito menor que o primeiro, nlínnn que
ex iste oulrn fonnn nindn mnis rncionnl de se aproveitar ns cnpncidndes de produção de uma linha
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de manufatura, denominada bowl (H ILLI ER & BOLING (1966), EL-RAYAH (1979a),
HILLIER & BOLING (1979), SO (1989) c HILLIER & SO (1993), PIKE & MARTlN (1994)).
Ainda que ex istam estudos relacionados a outras metodologias de alocação de cargas de
trabalho, cstns duas são comumente vistas como as melhores.
Esta pesquisa verificou , no entanto, que talvez nem uma nem outra metodologia de
distribuição de capacidades ao longo de uma linh a de produção é a melhor para todas as
situações. Ficou evidenciado que a resposta para este tema depende de muitos fatores, alguns
deles geralmente considerados em pesquisas na área, como nível de estoque em processo e
coeficien te de variabilidade. Outros, no entanto, silo geralmente negligenciados como os tipos de
PCP no qunl se estuda determinado tipo de configurnção de capncidadcs. Outro ponto nem
sempre devidnmente considerado é a difercnciaçffo entre níveis médios c máximos de W!P. A
mnioria das pesquisns na árcn analisou os resultndos apenas segundo o ní vel máximo de WIP.
Já foi também discutido o fato que a maiorin dos estudos sobre a melhor formn de
alocnçiio de cnpacidades foi feito fixando-se um único tipo de PCP, o qu al foi nqui denominado
de Rem·der Point (ROP). Fundamentalmente, este sistema limita a capacidade de cstocagem de
mnterial entre cada recurso, fica ndo um recurso autorizado a produzir qunndo o limüe de
cstocngem niio foi ntingido e haja mntcrinl pam proccssnr.
De iàto, qunndo annlisndns segundo o sistema ROP, ns configurações nns formas bow/ c
balanceada obti\'Ciillll bons rcsultndos, o que con fi nnn pnrlc dns pcsquisns nn árcn. Tnmbém é
l'nto que, como já concluído em outros estudos, o fenômeno howl fica mnis evidente e seus
resultados supcrmn n nlocnçiio bn lnnccadn qunnclo o nível de WIP é mais bn ixo c o CV é
relativmncnte alto. Pnra pequenos níveis de CV e altos níveis de WlP a alocnção bnlnncendn se
tornn n preferível. Estes fatos ficnrmn comprovados neste traba lho quando n nnáli sc foi fc itn
segundo o ní vel máximo de WIP no sistcmn (ver tabeln 4.5).
Porém, n nnálise dos resultndos possibilitou ainda que se verificassem outros tipos de
alocnção de cnpncidndcs que tnmbém aprcscn tnrnm bons desempenhos mesmo que n eles se
estivesse np licnndo o sistemn ROP. Observou-se, por exemplo, quando o foco está no nível
máximo de WIP, c que este foi de cinco unidndes, ns nlocações step (CV igunis n 0,2, 0,5 e I ,0) c

nlternadn (CV igunl n 0,2) supcrarnm a balan cendn. Também se observou que quando o nível de
WIP foi de sete unidades, ns alocnções scgmentndns c em V (CV iguni s a 0,2, 0,5 c 1,0) e n step
(CV igual a 1,0) superaram não npenns a alocação bnlancenda como também a alocaçffo bow/.
Aindn que estes resultados sejam advindos do f.1 to que a distribuição de cnpacidades de
estocagem qunndo o nível de WIP no sistema é sete unidades privilegin os recursos centrais c
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que nas alocações segmentada, em V e step os recursos gargalos estão de fato mais no centro da
linha, estes resultados continuam sendo significativos (ver novamente tabela 4.5).
Ao se observar os resultados provenientes da análise em torno do nível médio de WIP,
percebe-se que outras alocações se destacam como a linear crescente, a step e quando o nível de
variabilidade é 0,2, também a alocação em V.
Não há, portanto, mesmo considerando a nnálisc dns potencinlidades dos diversos
critérios de alocações de cnpacidadc à luz do sistema ROP, nada que permita afinnar sobre a
predominância das alocações balnnceadas c bowl sobre todas as demais.
Quando o eshtdo exlrapola para outros sistemas de PCP, os resultados novamente
voltam a continnar a não predominância absoluta das alocações balanceadas e bowl sobre as
demais. No sistema Kanban, quando a análise se dá em torno do nível máximo de WIP, as
alocnções step, alternada, V e LO superam, em muitas situações, a alocação balanceada ou a
bowl. Observnndo-sc os resultados segundo o nível médio de WIP, novamente nota-se que certas

situações são mais favoráveis a critérios outros que não n alocação bnlnncendn ou n bowl, como n

step e lincnr crescente, mnis umn vez.
Ann lisnndo-sc ngorn os critérios de nlocnção sob o CON\:VTP. c observando-se os
resultndos segundo o loco do ní vel IIUÍ.rimo de WlP, percebe-se, umn vez mais, que outrns
nlocnçõcs podem se dcstncnr, como n V, que supera n bnlnncendn quando o nível de WlP é 5 c o
CV é 0,2. No entanto, é no sistema CONW IP que de fnto n nlocnçào bnlnnccndn se dcstncn,
sendo a mcU10r opção em todas as dcmnis situações. Porém, o mesmo niio se pode nfinnnr
quan to ao método bowl. Ainda que quando o CV é 0,2 ela perde apenns pnra nlocaçiio em V
(dentre ns desbalanccadns), com o numento do CV cln se torna inferior a diversas outras
alocnçõcs.
Se a alocnção bnlnnccndn pnrece ser n melhor opção no sistema CON WIP. este
nrgumento se dcsfnz qunndo a análise se dá segundo o nível médio de WTP . Neste cnso, ns
alocnçõcs step e linear crescente tendem n supernr n bnlnnccnda quando n varinbilidndc nos
tempos de processamento é rclativnmenle nlta ou o nível de estoque médio em processo é baixo.
Ainda que niio se pôde nplicnr o método TPC às linhas bnlnncendns e em bmrl (por
possuírem mnis de um gnrgnlo) e, portanto, vnlidar ns conclusões ncima em mnis um tipo de
PCP, considera-se que o que foi até aqui discutido permite que se renfmne, unu1 vez mnis, que
nndn indicn existir um melhor critério de nlocnçiio em todas ns situações. Tão pouco os melh ores
critérios em situnçõcs particulnrcs se resumem sempre à nlocnçiio balnncendn ou bow/.
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5.1.2 As políticas de PCP

Ao contrário do que ocorre, segundo a litemtura, com os métodos de alocação de
capacidades, não existe dentre os sistemas de PCP aquele que se credencia como o melhor em
todas as situações, segundo a literatura no assunto. Ainda que, devido à simplicidade dos
modelos adotados para pesquisa, fica dificil avaliar-se as reais potencialidades de cada sistema,
os resultados aqui alcançados permite que se faça , no mínimo, algumas correções em certos
dogmas geralmente aceitos.
Diversos tmbalhos sugerem, por exemplo, que os sistemas CONWIP são superiores aos
sistemas Kanban (SPEARMAN et ai. (1990), HOPP & SPEARMAN (1996), GSTETTNER &
KUHN ( 1996)). Isto se deveria ao falo que o sistema CONWIP permite uma maior Oexibilidade
na maneira como os estoques fluem entre recursos, possibilitando que gargalos, temporários ou
não,

s~jmn

convenientemente protegidos. De fato, quando a análise se dá em tomo do nível

máximo de WIP, o sistema CONWIP é sempre superior ao Kanban . Por outro lado, quando a

análise é focada em cima do nível médio de WIP, o sistema kanban passa a ter, em algumas
silltaçõcs, desempenhos superiores ao CONWJP.
TAYUR ( 1993) e MUCKSTADT & TAYUR (1995a c l 995b) sugeriram em suas
pesquisas que o sistemn Kanban supera o CONW IP em termos de throughput por nível médio de
WLP . Porém, as pesquisas aqui desenvolvidas indicaram que esta superioridade é contingencial ,
podendo o CONWIP superar o Kanban dependendo do tipo ele nlocnçào de cnpncidade, do ní\'cl
de WIP, do grnu de desbalanceamcnlo e do nível variabilidade elos processos prod utivos.
Registra-se neste ponto que, embora a distribuiçiío de cnrtões kanbnn foi modelada segundo a
teoria fonnu lada para li rthas balanceadas, observou-se que em alguméls sihrações o sistema
CONWJP superou o sistema Kanban, mesmo em linhas bn lnnccadas.
SPEAIUvlAN et ai. (1990) observaram que, ao permiti r que WJP se concentre em frente
ao recurso gargalo, o CON\VTP pode funcionar com níveis mais baixos ele WIP que o Kanban.
Os autores não fa zem distinçiío se a referência é em tomo do nível médio ou máximo de WIP. Se
o interesse estiver no nível máximo de WIP, o CONW IP supera o Kanban em quaisquer níveis
de WIP, não necessariamente o baixo. Se o interesse é pelo nível médio de WIP, nada na
pesquisa parece indicar um padriío de comportamento que se pudesse permitir afínnar que o
CON WIP é melhor que o Kanban quando o ní vel ele WIP é baixo. O desempenho do sistema
CONW LP em relaçiío ao Ka nbéln pnrccc depender de outros fatores além do Wlll, como ní veis de
vélriabilidadcs dos processos produtivos e da maneira como as capacidades produtivas estão
alocndns entre os recursos.
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Devido à maneira como os recursos gargalos são explorados, era de se esperar que o
sistema Tambor-Pulmão-Corda (TPC) fosse, de fato, superior nos demais sistemas de PCP. Os
resultados, no entanto, apenas parcialmente refletem esta asserção. Lembrando que o sistema
TPC só pode ser analisado segundo níveis médios de WlP, ficou evidenciado que, dado uma
determinada condição de linha de manufatura, ou seja, empregando-se determinado tipo de
alocação de capacidade (desde que contenha um único gargalo), com detenninados graus de
desbalanceamento, níveis de WrP e CV, o TPC foi jamais superado por oulros sistemas de PCP.
Isto não significou, contudo, que o TPC tenha sido a melhor opção para todas ns
situações. Ficou constatado que seu desempenho superou todas as demais combinações
PCP/alocação apenas quando o CV foi alto (I ,0) e o grau de desbalanccamento baixo. Este
resultado permite que se fnçn algumns outras considerações.
Primeirnmente, talvez no contnírio do que se possn supor, o sistema TPC foi
relativamente superior nos demais sistemas de PCP qunndo o grau de dcsbnlnncenmento foi
baixo, e não nlto. Uma vez que sistemn TPC foi concebido com objetivo de permitir que os
recursos gnrgnlos sejmn explorados ao mnximo, poder-se-in esperar que quanto mnis
dcsbnlnncenda n linha c, porl nnto, com um gargalo cndn vez mnis cv idcncindo, melhor explorado
seria este recurso gargalo em relação aos demais sistemas de PCP. Não foi, entretanto, isto o que
se vcrifícou . Os melhores desempenhos relativos do TPC ocorreram qunndo o grau de
dcsbnlnnccmnenlo crn o menor (GD <t..·...,>)·
Este falo leva nindn n oul.rn reflexão, relacionadn agora aos conceitos de capacidade
protetivn (ou prolclorn) c de excesso de capacidade, discutidos no tópico sobre TPC, no cnpíl111o
2. Se desbalnncenr é um imperativo, como é defendido pela Teoria das Restrições (GOLDRA TT
( 198 1), GOLDRATT & POX (1989), GOLDRATT (1991), GOLDRATT & COX (1995),
CO RBETT NETO ( 1996)), não se pode permitir que este desbnlnnccnmcnto

s~jn

demasiado.

Parece existir um ponto ótimo de desbnlancenmento, talvez de difícilmensuraçào, mas que deve
ser perseguido, já que linhns altamente dcsbnlnnceadns perdem muito em lermos de desempenho,
fícnndo bastante distantes de linhas perfeitamente balanceadas. Se linhas próximas ao
balanceamento têm n agravante de possuir gargalos itinernnles devido n mudanças no mix de
produção, linhas muito dcsbalanccadas ncnbmn levando, por out ro Indo, n elevados desperdícios
de capacidade dos recursos não gargalos na forma de ociosidades forçadas. Dizer, portanto, que
··dcsbalnnccar é preciso'· é apenas uma meia verdade, jn que nada sugere qual nível de
desbalnncemnenlo deve ser alcançndo.
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Outro ponto interessante diz respeito ao desempenho alcançado pelo TPC em termos de
nível de WfP . Como a teoria sobre TPC afirma ser importante localizar as proteções na fonna de
WfP apenas nos pontos onde necessário (GOLDRA TT & FOX ( 1989), GOLDRA TT ( 199 1),
SCHRAGENHElM & RONEN ( 199 1), GARDINER et ai. (1993), CALIA ( 1995)), isto é,
protegendo operações críticas do processo de manufatura, poder-se-ia esperar que quanto mais
baixo o nível de WfP na li11ha, mais racionalmente o TPC estaria fa zendo uso deste WIP. Isto
não prevaleceu, no entanto. Em diversas situações, o desempenho relativo do sistema TPC foi
meUwr em níveis mais altos de WIP.
Há que se considerar, entretanto, que o sistema TPC foi concebido, ou pelo menos é
bastante apto, para operar em linhas mais complexas, até mesmo em fábricas tipo job-shop.
Pode-se esperar, então, que devido à alta simpl icidade dos modelos aqui adotados, o potencial
total do sistema TPC não tenha sido aproveitado. Por outro lado, um pré-requisito para o bom
funcionamento dos sistemas CONWJP e principalmente do sistema Kanban , é que a

t~1brica

tenha nuxo produtivo suave, com pequenas ílutuações, tanto internas (baixo CV e mix reduzido)
quanto cx tcmas (mix pouco flutu ante). Estas características podem levar a uma certa
parcialidade elos result ados em favor dos sistemas CONW IP e Kanban.
A seguir, serão apresentadas algumas novas discussões referentes nos resultados obtidos
nesta tese sob o ponto de vista de aplicavões pr:íticas. Para tal, o tex to que se segue será dividido
em dois tópicos. O primeiJO tratará de como melhor selecionar um sistema de PCP dada uma
confíguração de capacidades já existente. O segundo abordará como escolher, simultaneamente,
um sistema de PCP e um critério de alocação ele capacidades.

5.2 A plicações prática s dos resul tados do trabalho

Este tópico se propõe a discutir três tipos de relevantes de questões gerencias à luz dos
resultados obtidos ao longo desta pesquisa, os quais podem ser resumidos basicamente a três
tipos de situações:
a) Dado uma planta já instalada e em operação, qual é o mcUwr sistema de PCP que a
ela deve ser empregado?
b) Dado uma planta ainda em fa se ele projeto, como decidir, simultaneamente, que tipo
ele alocação de capacidades c que tipo de sistema de PCP f.1 zer uso?
Antes de iniciar as discussões propostas, eleve-se deixar claro que questões como as
anteriores envolvem inúmeros outros aspectos além dos que aqui serão abordados. A tabela 2. 1
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ajuda a compreender um pouco das aplicabilidades c limitações que cada sistema de PCP tem
em relação aos diversos aspectos referentes à realidade dos ambientes de manuf.1tura, como tipo
de estratégia de manufntura (produção pmn estoque, por encomcndn, etc.), vnrinbilidndc dos
produtos c dn demnndn, tipo de sistemn produtivo (flow shop, job shop, etc.), dentre outros
nspcctos.
Tn mbém, não se pode esquecer que n definição de umn ndequndn cstratégin pnra
nlocnção de capncidades produtivns nos recursos fabris pode esbarrar em diversns questões
técnicns, como o fato de que as capncidndcs dos recursos não são contínuns, mns sim, discretas.
Uma vez que, como já apresentndo anterionnentc, ficou clnro que sob o enfoque do n ívcl
máximo de WIP nn fábricn (logo sem considernr o sistemn TPC), o sistemn CONWIP nplicndo

em uma linhn bnlancendn foi o que apresentou os melhores resultados praticnmentc em todas ns
situnçõcs, ns próxjmns discussões trntarão exclusivnmente de decisões tomndns em função do
nível médio de WIP. A úuica exceção se deu na situação onde o nível máximo de WIP foi de 5
unidndes, o CV=0,2 c GD<hxo)· Nestn situação o melhor desempenho foi alcançndo nindn pnrn o
sistema CONWIP, porém, nplicndo n umn linJw em V.
O que se buscan1 nns discussões que se seguem é mostrar que algumas novns vnrinvci s
podem c devem fazer parte elo reper tório de conhecimentos gerencias, auxiliando nas tomadas de
decisões.
5.2.1 Decidindo sobre um sistema de PCP em função de algumas caracte rísticas do

ambiente de mnnufntura
O objetivo deste tópico é npresentnr estns variáveis, identificando como elas devem ser
considcrad ns nos momentos de escolhn de um sistema de PCP, dado um ambiente de ma nu 1:1tu ra
pré-ex istente.
A tabela 5.2 aprescntnda anteriormente resume ns possíveis situações vnriando-sc a
lonna como ns capncidades estão distribuídas, o grau de desbalancemnento (GD) destas, os
níveis de vnriabilidadcs dos processos produtivos (CV) c o nível médio de WLP na rábricn . Pam
cnda situação, propõe-se, segundo os resultndos nprcscntados no capítulo 4, o melhor sistema de
PCP. Em diversns ocasiões, entretanto, mais que um sistemn de PCP é sugerido, já que a
diferença obscn 'ada em tcnnos de desempenho foi muito pequenn.
Deve-se sempre ter em mente que os resultados anteriores foram vcrillcados em
contingêncins especí fi cas nos modelos de simulnção como cinco recursos em linha, produ zindo
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um único tipo de produto e demanda infinita. Nada se pode afinnar quanto aos resultados que
seriam obtidos em situações dislintns às acima.
5.2.2 Decidindo sobre n melhor composição "nlocnção de cnpncidndes e sistema de PCP"

Os resultados aqui alcançados também podem ser úteis às decisões quanto a projeto de
linhas de mnnufatura . Aqui, as decisões sobre projetos de linhas não se limitarão apenas à
identificação da maneirn mais racionnl de se alocar capacidndes produtivas n cada etapn do
processo de manufatura, mas sim, prover alguns subsídios que possam auxiliar o tomndor de
decisão nn cscoUw simultfinea do tipo de alocação de capacidades dos recursos e do tipo de PCP
que melhor se ndaptn a este tipo de critério de nlocação de capncidades. Isto é pnrticulanncnte
útil para situações de fábricas aindn em fa se de projeto.
Dns observnçõcs apresentndns no cnpítulo 4, elnborou-sc n tnbeln 5.3 n seguir, a qual
consolida c sumariza os principais resultados relncionados à escolha das melhores combinações
"critérios de alocação de cnpacidades versus PCP". A tnbcla 5.3 considerará apenas os sistemas
TPC, Kanban e CONWlP. O sistemn ROP não foi considerado nn nnáüse.
TAB ELA 5.3: quadro resumo de tomada de decisão em projeto de linha com desempenhos
medidos segundo o nível médio de WLP
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Mais unw vez, deve-se evitar gcnernlizaçõcs destes resultados, já que estes ndviermn de
situações ba stante particulares, as quais estão contidas nos modelos utilizados para simulação c
formn oporhmmncnle discutidas ao longo deste trabalho.
5.3 Limitações do trabalho e trabalhos futuros
A pesquisa aqui desenvolvida calcou-se numa séria de hipóteses simplificadoras que
limitam a cnpacidadc de genera lização dos resultndos alcançados. Exemplos destas hipóteses
simp lificadoras já foram mencionadas anteriormente, como número de recursos, um único
produto, ausência de operações de montagem, disponibilidade infinita de matéria-prima,
demanda infmila, en!Tc outras. Desta forma, novos trabalhos deveriam agora ser rea lizados de
modo que tais simplificações s~j am mini mizadas.
Sistemas como o TPC, por exemplo, lo rmn desenvolvidos com a finalidade ele se
pennüir que recursos rcslrilivos sejam localizados e exp lorados em ambientes de alta
complex idade, onde sistemas outros como o MRP (Material Requirements Plmming ), o MRP 11
(!vlam~fhcturing

Resources Plmming), c mesmo os sistemas Kanban c CONWIP, tenham sun

nplicnbilidnde limitmla. Dcsln feiln, estudar-se a iilclibilidadc c viabi lidnde de sistcmns TPC em
plnnlns como as aqui pcsqui saclns podem levar n sub-utili zações destes sistemns.
Pam a Teoria das Rcsll ições, eximir o múximo Je capacidndc de um recurso rcstril ivo
não significn npenns fn zê-lo trnb<llhar o tempo todo, mas, sim também produzir aqueles itens que
mais contribuem para o rcsultndo globnl da empresa. "Se explorar a rcslriçiio signillcn filzê-ln
func ionar cont iHuamcntc, então a composição do inventário não é rclcvnnte. Mas, este não é o
caso. Explorar a restrição signi ficn eximir o máximo clcln (em lennos da meta predelerminada) ...
Apenas quando lidnmos com um único produto, o signi fi cado de EXPLORAR passa pnm ' fat.êln 1"\mcionar o tempo todo"', (GO LDRA TT, 199 1, p. J l l ).
No entanto, como já dito, os modelos crindos abordam npenns um único tipo de produto,
o que invinbilizn qunisqucr sistemns de programnção que buscam n otimização dos recursos via
técnicns de scquencinmenlo. Neste ponto, vnlc ressaltnr que o CONWJP tnmbém cmprcgn ou
sugere que materiais sejam liberados pnra n f<íbrica segundo umn seqüência que meU10r utilize a
cnpncidadc limitada dos recursos gnrgalos. Dos argumentos ncimn, pode-se assumir, portanto,
que os sistemas tipo Kanban talvez melhor se nj uslcm aos modelos aqui adotados. Elaborar
modelos que representem a produçfto de mais de um produto serin de grande interesse pnrn
atenuar estas simplificações.
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Oulro nspecto, n bnixn complex idndc dos roteiros de produção, tmnbém pode coopcmr
com os bons resultndos nprcsentados pelos sistemns Knnban e CONWIP. Como nfinnmn
SPEARMAN ct nl. ( 1990), o TPC é mnis gemi que o CONWIP, pois nquelc pode ser nplicndo n
mnbicntcs tipo job-slwp enquanto o CONWI P não. Desta formn , ao se fnzer usos dos modelos
aqui propostos, o sistcmn TPC pode estnr sendo testndo em mnbientes que pouco permitem
extrnir-se todo o seu potencinl.
A pesquisn nqui desenvolvida está longe de enccn·nr todns ns possibilidades de alocnção
de cnpncidndes entre recursos de uma fábrica, assim como também de todns ns vari nntcs
ntunhncntc existentes pnrn ns técnicns de gestão dn produção ou PCP. Novns possibilidndes pnra
ambas ns árens de conhecimento podem c devem ser testndas, com gmndcs possibilidndcs pnm
que novns c importantes conclusões possmn ser obtidns.
Tmnbém não se snbe o que poderin oconcr qunndo duns vnriéíveis, relacionndns às
fluhtnções no fornecimento de peçns c nn demnndn por produtos fi nais, pnssnm n fnzer pnrte dos
modelos pnm pesquisn. A existência de umn dcmnnda finitn, por exemplo, permitiria que se
impusesse o conceito de produção pu xndn , não só no Kanbnn e no CONWJP, mns tmnbém no
TPC, a pnrt ir de uma clnbomção do MPS (Master Production Schedule) em função do tnmbor.
Tnis cnrnctcrísticns fnrinm dos modelos nlgo mnis realistas cujns conseqiiêncins qunnto nos
rcsultndos são de dif1cilmcnsumção. Conle ri r cstns camcterísticns n novos modelos e estudá-los,
scrin de gmnde contribuição à pesquisn nn área.
Nons ntriá\'cis de interesse pnrn estudo tnmbém deverimn ser analisadas. Neste
tmba lho procurou-se cstudnr o potencinl que cndn combinnção PCP/n locnção possui em tcmtos
de exploraçiio da cnpacielndc instalada (throughput), nlteraudo-se níveis de WIP , CV e gmus de
dcsbnlnncemnento. Incluindo-se novns cnrncterísticns nos modelos, outrns variáveis de interesse
podcrinm ser nbordndas. Como exemplo pode-se citar: ní vel de cumprimento de prn7.os,
llex ibi lidndc n mudançns de mix, lead time e custos (como umn conseqiiêncin do nível de
estoques, investimento em equipmnentos pnm produção c necessidades de horas-cxtrns).
A mnneirn de se nnnlisnr os resultndos tnmbém merece umn nova nbordngem em
pesquisas futmas. Ncstn lese, buscou-se cstud nr duns vari áveis de rcspostn simultaneamente,
throughput e nível médio ele WIP nn linhn, de uma manei.rn até certo ponto subjetivn, ntmvés da

leitmn ele gráficos. O que se está propondo nqui é n conslruçfío ele um modelo ele nnálisc que
possn, de alguma maneim, pondernr o nível ele importância de cndn umn destas vnriáveis c
cnlcul nr, para divcrsns situações, quais desempenhos foram mnis positivos. A elnbornçào de uma
função objetivo, com a elctcnnin nçiio de pesos pnrn o throughput e o nível médio ele WIP nn
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linha, com as demais variáveis aparecendo como restrições do problema, é uma possibilidade a
ser con siderada em trabalhos futuros.
Por fím, ncredita-se que o tipo de estudo aqui desenvolvido pode ser estendido aos casos
relacionados à gestão de cadeias de suprimentos já que a logística predominante na gestão de
uma cadeia de suprimentos nada mais é que uma extensão lógica dos processos logísticos
internos a uma fábrica em particular. Para tal, novas hipóteses e ou novos pnrilmetros deverão
ser incorporados aos modelos para que estes melhor se aproximem da realidade das cadeias de
suprimentos.

5.4 Considerações finais

Os resultados aqui alcançados, ainda que lomeçam importantes contribuições sobre o
comportamento e as relações entre critérios de alocação de capacidades c sistemas de PCP. não
permitem que se estabeleça uma regra geral que possibi lite, de uma mnncirn clnrn c precisn,
idcntificnr qunl critério de nlocação de capacidndes ou qual sistema de PCP é preferível para
situnçõcs genéricns. O uso de sistcmns de simulnção pnrece ser mesmo o melhor caminho pnrn
que. caso a cnso, se possa prever qunl o provável comportnmcnto de ambientes específí cos de
manu fatura.
No entanto, pode-se dizer que n mnior contribuição deste trabalho está no rato desta
fo1necer fo1tes indícios no sentido de afi rmar que os desempenhos, tantos dos divc•sos c•ité1ios
de alocação de capacidades quanto dos sistemas de PCP, estilo niío apena s intimamente
interligados, mas também dependem do nível de \V lP na linha. da maneira de se medir o \V IP
(máx imo ou médio), do coeficiente de variabilidade dos tempos de proccssameuto dos recursos e
até mesmo do grau de desbn lancenmcnto dns linhas.
Desta lonna, um detenninado sistema de PCP pode ser muito bom para situações
pa rticulnres e não tão bom parn outras. Certo critério de alocação de capacidndes pode ser muito
eficiente quando aplicado a determinado sistema de PCP c pouco eficiente em outros. Assim, o
que se espera com os resultados aqui alcançados é que os temas " projetos de linhas" e " sistemas
de PCP" deixem de ser tratados de maneira isolada e independente c passem a fn zer parte de um
conjunto único de estudo, não npenas para fin s acnclêmicos, mas também nas aplicações reais de
chão-de-fábricn.

...
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Glossário

GLOSSÁRIO

Sistemas de ges[{ío da produção: siío as técnicas de planejamento c controle da produçiío

ou abreviadamente PCP. Deve-se registrnr que devido il simplicidade dos modelos aqui
confeccionados, a idéia de programação ficou bastante restrita e limitada, fazendo com que a
principal diferença entre os si stemas de PCP estejam nas técnicas de controle da produção.
Termos como "sistemas de gestão da produçiío", " planejamento e controle dn produção (PCP)"
ou , simplesmente, "controle dn produção" serão usndos indistintamente ao longo do texto.

Capacidades de produção: é o potencial produtivo de um recmso de manufntura. Pode

ser expresso em peçns/hora. Outra fomw de se designar capacidade prod uti va é através dos
tempos de processamento (tempo/peça). Porém, deve-se ntcntar para o fato que tempos de
processamento c capacidades produtivas são relações inversas, ou seja, quanto maior o tempo de
processamento menor a capacidade de produção do recurso.
Tempos de processamento: são os tempos gastos por um recurso para finali za r um item

de produção. São também conh ecidos como tempo de ciclo ou tempo de serviço. Qu:mdo o
objetivo é referenciar o tempo de processamento total de uma linha (soma de todos os tempos de
processamento), a idéin fi cará evidente dentro do contexto, através do uso de termos como
tempo de processamento total.

Critérios de alocação de capacidades produtivas entre recursos de uma linha de
mm11~jàtum:

si'ío as diversas maneiras com que capacidades produtivas ou tempo de

processamento são distribuídos entre recursos de uma linha de produção. Aqui serão utilizados
nomes como critérios, métodos ou melodologias de alocação de capacidades produtivas ou de
alocação de tempos de processamento.
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Hstoque em processo: refere-se a todo estoque de material produtivo presente na linha de
produção, com exceção de matéria-prima c produto acabado. Para simplificação. será utilizada
ao longo do trabalho a sigla WIP, do inglês "work in process ",para representá-lo.

Coeficiente de variabilidade dos tempos de processamento : são as variações em tomo do
tempo médio de processamento causadas por diversas fontes, como aquelas inerentes ao
processo de produção, às quebras do equipamento, às necessidades de set-up, aos retrabalhos etc.
Como medida de variabilidade será aqui utilizado o índice coeficiente de variabilidade (CV).

Desbalanceamento de linha. são as alocações desiguais de capacidades produtivas entre
recursos de manufat"ura de uma linha. Estas diferenças entre capacidades produtivas podem estar
relacionadas a diferentes tempos médios de processamento ou a diferentes CV para estes tempos
de processamento ou ainda ambos. No entanto, linhas desbalanceadas deverão ser aqui
entendidas no transcorrer do trabalho como aquela cujo ao menos um recurso possua um tempo

médio de processamento diferente em relação a quaisquer outros recursos da mesma linha.

Recursos: são estações de trabalho, máqumas ou elementos produti,os Quando a
intenção é referir-se a um gmpo de máquinas ou recursos será aqui utilizado o termo célula de
trabalho ou simplesmente célula.

