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RESUMO 

 

Na atualidade manter-se competitivo no mercado é cada vez mais desafiador, a 

concorrência é globalizada e desenvolver vantagens competitivas é agora uma 

questão de sobrevivência para as organizações. E para a indústria de brinquedos 

não é diferente, uma vez que existem diversas opções de fabricantes disponíveis e 

também a concorrência com mercado virtual dos jogos na internet ou vídeo games. 

Existem diversas maneiras para uma organização tornar-se mais competitiva, e uma 

boa estratégia de manufatura é uma destas. Encontram-se nos conceitos da 

Produção Enxuta diversas ferramentas para tanto, como a produção puxada que se 

esforça para sincronizar todo o fluxo de materiais com a demanda real, o que 

aumenta a entrega do produto no prazo, reduz inventários, consequentemente os 

custos e diminui os riscos insatisfação dos clientes. Este trabalho propõe como sua 

contribuição para geração de conhecimentos, identificar que mudanças devem 

ocorrer em um processo de produção para a transformação de um sistema de 

manufatura tradicional que utiliza produção empurrada para outro que utilizará a 

produção puxada. O trabalho inicia-se com uma revisão da literatura que permitiu 

propor uma sequência de nove passos para transformação de um sistema de 

produção empurrada em um sistema de produção puxada para a verificação da 

possibilidade de utilizar essa sequência em situações do mundo real. A metodologia 

utilizada foi a pesquisa ação, em que o autor participa da resolução de um problema 

ao mesmo tempo em que gera conhecimentos. Assim esta sequência de nove 

passos foi aplicada a uma indústria de brinquedos, para validar a questão inicial 

deste trabalho. Com resultados obtidos pode-se consolidar a questão de quais 

mudanças são necessárias para transformar um sistema de produção empurrada em 

um com produção puxada. O trabalho é finalizado com a apresentação destes 

resultados e também as limitações presentes neste estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: Produção Enxuta, Indústria de Brinquedos, Produção Puxada. 
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ABSTRACT 

 

Presently to stay competitive in the marketplace is challenging. Competition is global 

and developing competitive advantages is now a matter of survival for organizations. 

The toy industry is not different, as there are lots of manufacturers available and also 

competition with virtual market games on the internet or video games. There are 

several ways for an organization to become competitive, and a nice manufacturing 

strategy is one of these. The concepts of Lean Production present several tools for 

that, such as pull production that synchronizes the entire flow of materials to the 

actual demand, increasing the delivery of the product on time, reducing inventories, 

costs and consequently the risk of discontent customers. This paper proposes as its 

contribution to the generation of knowledge, identifying what changes should occur in 

a production process for the transformation of a traditional manufacturing system that 

uses pushed production into another that uses the pull production. The work begins 

with a review of the literature, which enabled the identification of a sequence of nine 

steps for transforming a pushed production system into a pull production one. To 

verify the possibility of using this nine-step procedure in real world, the action 

research methodology was selected, in which the author participates in the resolution 

of a problem meanwhile generating knowledge. Hence, this sequence of nine steps 

was apply to a toy industry in order to validate the initial question of this work. The 

results could answer the question proposed by what changes was needed to 

transform a push production system in a pull production. The work ends with the 

presentation of results and the limitations present in this study. 

 

KEYWORDS: Lean Production, Toy Industry, Pull Production. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estratégia de manufatura é um tema de relevante interesse na área 

acadêmica. As estratégias de manufatura podem gerar uma vantagem ou 

desvantagem competitiva para as empresas, portanto, merecem especial atenção 

também na área organizacional (GIACON; MESQUITA, 2011). 

Segundo Platôs e Gregory (1992), Giacon e Mesquita (2011) embora existam 

evidências de que a manufatura é uma ferramenta estratégica para as organizações 

nota-se que nas últimas décadas esta não tem recebido a devida importância no dia-

a-dia das empresas industriais. As organizações, principalmente as pequenas, 

consideram o processo de manufatura apenas como uma consequência daquilo que 

foi negociado pela área de Marketing, e não se atentam para o fato de quanto é 

benéfico possuir ruma política de manufatura bem estruturada. 

As organizações estão sempre em busca de vantagens competitivas para 

manterem-se ou mesmo crescer em mercados em que atuam. Uma questão 

recorrente em relação a esse tema tem sido como uma empresa torna-se 

competitiva em seu mercado de atuação. Para a maioria das organizações, esta 

questão deve ser respondida pela área de Marketing mas, refletindo um pouco mais 

sobre tal questão, pode-se indagar como uma organização será bem sucedida no 

mercado sem alinhar a estratégia competitiva da organização à estratégia de 

manufatura? (BECKMAN; ROSENFIELD, 2008; CORRÊA; CORRÊA, 2006; SILVA, 

et al. 2011). 

A manufatura detém os maiores custos da organização (matéria-prima, mão-

de-obra, desenvolvimento do produto e gestão do processo), ainda, as decisões 
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nesta área são tomadas a todo o tempo uma vez que o processo de produção é 

dinâmico e muitas vezes o tempo de resposta às tomadas de decisão pode ser 

longo, não permitindo que este processo reaja com a rapidez necessária para 

atender às demandas do mercado. Dessa, forma, é correto afirmar que cada decisão 

na manufatura deva buscar responder a questão acima referenciada, ou seja como 

ser mais competitiva no mercado e como fazer com que o processo de manufatura 

contribua de maneira significativa para equacionar esta questão (SILVA, et al, 2011). 

 

Slack e Lewis (2008) defendem que para responder este quesito, o processo 

de manufatura deve estar em harmonia com as condições de mercado e a área de 

manufatura deve estar preparada para responder às expectativas dos clientes, bem 

como, ter flexibilidade e baixos custos. 

Nos sistemas de produção tradicionais, em que o planejamento da produção 

é desenhado para empurrar os produtos para o estoque, a manufatura pouco 

participa dos processos decisórios da organização e também não é vista de forma 

estratégica, como geradora de vantagem ou desvantagem competitiva, (CORRÊA; 

GIANESI; CAON, 2001). 

Ainda de acordo com Corrêa, Gianesi e Caon (2001), os processos de 

produção empurrada se preocupam com indicadores como produtividade e custo do 

produto que, vistos isoladamente, não indicam se a organização é competitiva no 

mercado e também não indicam se a organização atende as expectativas dos 

clientes, fatores fundamentais para sobrevivência a longo prazo da empresa. 

Segundo Silva e Rentes (2012) as organizações que trabalham com sistema 

de produção empurrada, apresentam algumas características comuns como 

superprodução, tempos de espera para processamento, transportes e 

movimentações desnecessárias de pessoas e materiais, altos volumes de estoques 

e de produtos acabados e em processo. Estas são características que as 

organizações modernas buscam mudar ou melhorar, com o objetivo de diminuir 

custos, aumentar flexibilidade, reduzir inventários e aumentar o mix de produtos, 

tornando-as mais competitivas em seu mercado de atuação. 

Em tempos tão competitivos como os que se vive hoje, as organizações 

buscam uma forma mais adequada de alinhar a estratégia da manufatura à 
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estratégia da organização, e encontram fundamentos para tanto em vários dos 

conceitos professados pela produção enxuta (CORRÊA; GIANESI; CAON, 2001). 

Existe uma diversidade de interpretações sobre o que realmente é produção 

enxuta, aumentando assim o interesse de pesquisadores sobre o assunto. No 

entanto, sabe-se que uma de suas características mais marcantes reside no fato 

dela se utilizar de um sistema de produção puxada que objetiva, além da 

manufatura, a organização como um todo. Os conceitos de produção enxuta 

dividem-se entre os que acreditam ser um conjunto de ferramentas de redução de 

desperdícios e aqueles que acreditam ser uma filosofia (PARKER, 2003; BICHENO, 

2004). 

A produção enxuta combinou as melhores características da produção em 

massa e da produção individual: a capacidade de reduzir os custos por unidade e 

melhorar drasticamente a qualidade ao mesmo tempo, fornecendo uma gama cada 

vez maior de produtos (WOMACK;JONES;ROOS, 1990).  

Aliada, a produção enxuta também considera filosofia just-in-time, ou seja, 

produzir no tempo certo e na quantidade exata, com objetivo de reduzir os estoques 

e melhorar constantemente o processo de fabricação (SHINGO, 1984). Ainda, na 

produção enxuta as equipes necessitam ser multifuncionais, já que a utilização de 

células de produção exige que os empregados operem diversos tipos de 

equipamentos como parte de suas atividades de rotina(WOMACK;JONES, 2003). 

Hines, Holwey e Rich (2004) afirmam que a produção enxuta vai além de uma 

ferramenta de gestão da produção, ou mesmo estratégia de produção. Ela está em 

constante movimento e sempre em busca melhorias. A sua conceituação será 

sempre temporária, mas seu objetivo final será sempre buscar a organização mais 

competitiva no mercado, operando com qualidade, flexibilidade e com o mínimo de 

desperdícios. 

Contudo, Saji e Jones (2013) atestam que a implantação da produção enxuta 

é bastante dificultosa, devido à resistência por parte dos empregados, que 

geralmente não se contentam em sair de suas zonas de conforto. 

O modelo tradicional de manufatura que empurra os produtos para o estoque, 

em alguns modelos de produção, pode não ser o melhor modelo para atender as 

necessidades dos clientes e trazer resultados para a organização. Para contornar 

essa limitação, buscam-se novas formas de administrar os recursos para aumentar a 

competitividade da empresa no mercado. Uma das alternativas atualmente 
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disponíveis utiliza-se das ferramentas da produção enxuta. No entanto, a 

implementação desta, necessita de fortes mudanças no processo de produção 

dentro de uma organização, que precisa assim conhecer seus processos e estar 

disposta a enfrentar essas mudanças. 

Mas, que mudanças necessitam ser realizadas em um processo de produção 

tradicional empurrado para transformá-lo em um processo mais enxuto com 

produção puxada? Esta é questão que este trabalho busca responder ao longo de 

seu desenvolvimento. 

 

 

 

2.1. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

De acordo com as considerações feitas, pode-se observar que a busca por 

vantagens competitivas nas organizações não é mais vista como diferencial e sim 

como questão de sobrevivência em um mercado altamente competitivo. As 

características dos sistemas de produção tradicionais com produção empurrada não 

conciliam as necessidades dos clientes e as necessidades das organizações de alta 

performance. A produção enxuta, que é assunto de interesse de muitos 

pesquisadores, também é vista como uma fonte de vantagem competitiva para as 

organizações. Entre as características da produção enxuta, destaca-se o foco no 

cliente e a eliminação de desperdícios, obtendo-se assim vantagem competitiva e 

redução de custos, o que faz com que este conceito seja tão valorizado nos dias de 

hoje. Observa-se também na literatura que muitas organizações ainda não colocam 

em prática estratégias de manufatura voltadas à competitividade das empresas, mas 

acreditam ser este um caminho para a sobrevivência no mercado. Sendo assim, 

pode-se afirmar que realizando algumas mudanças em um sistema de produção 

tradicional com produção empurrada seria possível transforma-lo em um sistema de 

produção puxada, utilizando os princípios da produção enxuta e, assim, torná-lo 

mais competitivo. Assim, esse trabalho propõe investigar, como ponto central de seu 

desenvolvimento, a seguinte questão não resolvida: 
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Que mudanças devem ocorrer em um processo de produção seriada para a 

transformação de um sistema de manufatura tradicional que utiliza produção 

empurrada para outro que utilizará a produção puxada? 

Como premissa básica de resposta provável e provisória à questão 

enunciada, o trabalho aqui proposto irá buscar confirmar a seguinte proposição: 

Se for possível fazer o detalhamento de todas as atividades envolvidas no 

sistema de produção empurrada na manufatura seriada, então será possível 

identificar as mudanças que devem ocorrer para transformá-lo em um sistema 

de produção puxada. 

 

 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

Para poder responder à questão de pesquisa acima proposta, os seguintes 

objetivos estão sendo considerados: 

 

2.2.1. Geral 

 

O objetivo central deste trabalho, é identificar as mudanças que devem 

ocorrer em um processo de fabricação seriada e propor um procedimento que 

permita transformar uma produção empurrada em um sistema de produção puxada. 

 

2.2.2. Específicos 

 

Como objetivos específicos preveem-se:  

 Propor um procedimento de aplicação geral a ser utilizado pelas empresas de 

produção seriada para transformar o seu sistema de produção empurrada em 

outro de produção puxada; 

 Verificar a possibilidade de utilização do procedimento proposto em situações 

do mundo real, por meio de uma pesquisa de campo através de uma 

pesquisa-ação desenvolvida em uma indústria de produção seriada de altos 
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volumes na qual as ações propostas por este trabalho possam ser validadas 

na pesquisa-ação. 

 Finalmente, com base nos resultados obtidos no estudo de caso, pretende-se 

incorporar ao procedimento proposto as possíveis modificações que venham 

a ser identificadas com sua utilização no mundo real. 

 

2.3. JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO 

 

A concorrência para captar clientes, tanto no mercado interno como externo, 

exige das organizações cada vez mais rapidez, agilidade e flexibilidade para 

competir efetivamente. A definição de uma estratégia de manufatura clara e objetiva 

mostra-se cada vez mais necessária, pois ela orientará a organização em como 

proceder para atingir suas metas e objetivos. Desta forma a empresa necessita 

definir qual modelo de produção utilizará, analisando, dentre os disponíveis, qual 

aquele que mais se adequa as necessidades da organização (MARTINS, 2011; 

PRATES; BANDEIRA, 2011; GREEF; FREITAS, 2012). 

Ao contrário dos sistemas de produção tradicional que empurram materiais em 

toda a cadeia de suprimentos, a produção puxada se esforça para sincronizar todo o 

fluxo de materiais com a demanda real, o que aumenta a entrega do produto no 

prazo, reduz inventários e diminui os riscos de alterações de programações de 

última hora (SILVA; RENTES, 2012; UTIYAMA; GODINHO FILHO, 2013). 

Na literatura encontraram-se diversos trabalhos que tratam das características 

da produção enxuta, seus benefícios e vantagens, trabalhos que tratam também da 

implantação, mas não trabalhos que especificamente definam como transformar um 

sistema de produção tradicional em um sistema de produção puxada (SILVA; 

RENTES, 2012; UTIYAMA; GODINHO FILHO, 2013; WALTER; TUBINO, 2013). 

Desta forma este trabalho busca preencher esta lacuna de pesquisa ao tratar 

de quais mudanças devem ser feitas em um sistema de produção tradicional para 

um sistema de produção enxuta, como forma de contribuir tanto para a expansão do 

conhecimento como para a prática da Engenharia de Produção e da Gestão de 

Operações. 

 

2.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 
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A estrutura do trabalho proposto deverá envolver, além desta Introdução, 

quatro partes. Na primeira (Capítulo 2), será realizada uma revisão da bibliografia, 

com o objetivo de estabelecer considerações teóricas sobre os assuntos 

relacionados ao presente trabalho, incluindo a elaboração de uma proposta de 

procedimento, baseado na literatura, para transformar um sistema de produção 

empurrada em outro de produção puxada. 

Na segunda, (Capítulo 3) será descrita a metodologia de pesquisa utilizada no 

presente trabalho. A seguir (Capítulo4), realizar-se-á uma pesquisa de campo em 

uma indústria para realizar o mapeamento do processo de produção tradicional com 

produção empurrada e aplicar o procedimento aqui desenvolvido, para transformá-lo 

em um sistema de produção puxada. Dessa experiência pretende-se extrair 

conhecimentos que possam gerar aperfeiçoamento que possam ser agregados ao 

procedimento desenvolvido com base na literatura. 

A última etapa deste trabalho (Capítulo 5) tratará das conclusões e 

considerações finais. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão bibliográfica que a seguir se apresenta incluirá o exame da literatura 

em relação aos seguintes temas: sistemas de produção, produção enxuta, gestão da 

demanda e planejamento e controle da produção e sistema de produção tradicional 

versus sistemas de produção enxuta. 

 

3.1. SISTEMAS DE PRODUÇÃO 

 

Um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos que interagem 

entre si em busca de um objetivo. Os sistemas de produção podem ser também 

definidos como um conjunto de recursos em um mesmo ambiente, neste caso a 

produção, conjuntamente coordenados e direcionados a um mesmo objetivo. Os 

sistemas de produção são responsáveis em gerar bens e serviços, através de um 

processo que transforme os inputs (entradas) em outputs (saídas) de forma que 

atenda a seus clientes e gere lucro para a empresa, conforme figura 1(SLACK, 

2008) 

Figura 1 – Processo de Transformação 
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Ainda de acordo com Slack (2008) o gerenciamento deste fluxo de informações 

e recursos é uma tarefa essencial para um funcionamento eficaz do processo de 

transformação de um sistema de produção dentro da empresa, por issodeve ser bem 

planejado, estruturado e acompanhado pela administração da organização, uma vez 

que este sistema de produção deve ir ao encontro dos objetivos e políticas da 

empresa como um todo. 

 

2.1.1 Os sistemas de produção tradicionais 

 

De acordo com Hax e Candea (1984) na década de 80 os sistemas de 

produção, podiam ser classificados em Produção em Massa, caracterizado pelas 

linhas de produção contínuas dedicadas à produção em larga escala de um mesmo 

produto, Produção sob Encomenda em que será produzido apenas um produto e 

todo o fluxo de produção, fluxo de materiais e fluxo de informações serão novos e 

exclusivos para este produto e Produção Intermitente (Produção em Lotes) que tem 

como características a produção de quantidades diferentes de diversos produtos que 

utilizam os mesmos recursos em um mesmo parque fabril 

Conforme Hax e Candea (1984) e Thurer e Godinho Filho (2012), a produção 

em lotes, tem como características a produção de quantidades diferentes de 

diversos produtos que utilizam os mesmos recursos em um mesmo parque fabril. No 

sistema de produção em lotes a área de produção deve estar preparada para as 

Recursos a serem 
transformados: 
Matéria-Prima, 
Informações 

Recursos de 
Transformação: 
Recursos Humanos, 
Máquinas 

Processo de 
Transformação: 
Produção ou 
Prestação do Serviço 

Bens ou Serviços: 
Produto Acabado ou 
Serviço Prestado 

INPUT OUTPUT 

Fonte: Adaptado de Slack et al. (2008). 
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mudanças de produtos e lotes no decorrer do processo produtivo, os chamados 

“setups’ ou “preparação de máquinas” ao longo do processo. Este sistema trabalha 

comumente com ordens de produção, que são parametrizadas com as quantidades 

a serem produzidas, roteiro de produção e datas de entrega. 

No sistema de produção em lotes, cabe a maior parte dos desafios da área de 

Planejamento e Controle da Produção, ou seja, é neste tipo de sistema de produção 

que se exige mais da área de planejamento. Assim, é necessária uma área de 

planejamento e controle da produção mais preparada, pois surgem os problemas de 

sequenciamento e prioridades das ordens, devido à utilização dos mesmos recursos 

de produção, surgindo as filas e os estoques aguardando processamento. A gestão 

da fábrica precisa ter um sistema bem sólido para balancear toda esta programação. 

O fluxo de informação e de materiais também são intensificados nesse sistema, pois 

a cada lote a ser produzido todos os materiais e informações referentes a ele devem 

ser movimentados. O planejamento e controle da produção nesse tipo de sistema 

tem papel fundamental e estratégico, determinando o funcionamento eficaz de todo 

o processo, ou seja balanceando da melhor forma os recursos materiais, humanos e 

tecnológicos (THURER; GODINHO FILHO, 2012). 

Para Vollmann (1997) e Giacon e Mesquita (2011), o sistema de produção em 

lotes pode ser diferenciado em sistemas de produção em lotes por encomenda ou 

“make-to-order”, e sistemas de produção em lotes para estoque ou “make-to-stock”, 

ditos de produção empurrada, no qual a empresa produz e empurra estes produtos 

para o mercado, podendo ser vendidos ou não. 

De acordo com Minssen (2006) e Thurer e Godinho Filho (2012), nos sistemas 

de produção tradicionais existem planos de produção que empurram os produtos ao 

longo do processo. São armazenados no estoque até o momento da venda, o que 

caracteriza a maior parte dos sistemas de produção tradicionais como sistemas de 

produção empurrada. 

Nos sistemas tradicionais, a força de trabalho visa a produtividade total de cada 

funcionário e de cada máquina; os centros de trabalho têm que trabalhar em sua 

carga total, sem se preocupar com o processo seguinte, nem mesmo com o 

processo como um todo de forma que a sincronização não é priorizada. A produção 

busca atender ao mercado, mas as decisões diárias e a sincronização de seus 
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processos de produção não são diretamente ligadas aos seus clientes (THURER; 

GODINHO FILHO, 2012). 

Nos sistemas de produção tradicionais, a área de planejamento da produção é 

orientada a elaborar planos de produção que empurrem os produtos para o estoque. 

A área de manufatura pouco participa dos processos decisórios da organização e 

também não é vista como uma área estratégica da empresa que pode gerar 

vantagem ou desvantagem competitiva (CORRÊA; GIANESI; CAON, 2001; 

GIACON; MESQUITA, 2011). 

Com este modelo de trabalho, os sistemas tradicionais de planejamento da 

produção são eficientes para manter a produção em carga total, em gerar as 

necessidades de materiais, provisionar estoques, medir eficiência dos recursos da 

produção, mas são deficientes em saber o que realmente o cliente necessita (LASA, 

LABURO; CASTRO, 2008). 

Nos sistemas tradicionais de manufatura, não somente os processos de 

produção são empurrados, mas sim toda uma cadeia de suprimentos, envolvendo 

diversos níveis de fornecedores que, por vezes, estão cada vez mais fora da real 

necessidade do cliente. As cadeias de suprimentos em um sistema de produção 

tradicional com produção empurrada se tornam muito distantes da necessidade do 

cliente final, o que causa diversos tipos de problemas em toda a cadeia como 

excesso de alterações nas programações, altos volumes de estoques e o não 

atendimento do cliente, problemas que são minimizados em sistemas com produção 

puxada, uma vez que, a necessidade do cliente orienta toda a cadeia (THURER; 

GODINHO FILHO, 2012). 

 

2.1.2. O sistema de produção enxuta 

 

A produção enxuta aqui também chamada de produção Just in Time (JIT) teve 

sua origem dentro da indústria automobilística japonesa, após a Segunda Guerra 

Mundial, e tem como base o Sistema Toyota de Produção que foi desenvolvido por 

Taiichi Ohno com o objetivo de melhorar a produtividade e a qualidade dos produtos 

dentro da Indústria Toyota. O termo produção enxuta tornou-se mais popular na 

década de 90, após a publicação do livro A Máquina que Mudou o Mundo: A História 

da Produção Enxuta (WOMACK; JONES; ROOS,1990). 
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Segundo Parker (2003) existe uma grande diversidade de definições para o 

termo produção enxuta, devido a gama variada de aspectos envolvendo esse 

assunto. Na literatura e também na prática podem-se encontrar outros termos para a 

produção enxuta, porém com o mesmo conceito: sincronização do fluxo de 

produção, redução de inventários, eliminação dos desperdícios (NARASIMHAN, 

SWIWK; KIM, 2006). 

Para alguns autores a produção enxuta vai além de uma ferramenta de gestão 

ou estratégia de produção. Ela pode ser incorporada à organização como uma nova 

cultura da empresa como um todo, como uma nova forma de olhar e executar seus 

processos de modo geral e não somente na área fabril, sem ser um conceito imóvel, 

mas sim em constante movimento, promovendo melhorias de acordo com cada 

época ou cada situação. Dessa forma, sua conceituação será sempre temporária 

(HINES; LETHBRIDGE,2008; SILVA, et al. 2011; SILVA; RENTES, 2012; 

SCHERER; RIBEIRO, 2013; UTIYAMA; GODINHO FILHO, 2013; WALTER; 

TUBINO, 2013). 

 

 

Segundo Vollmann (1997), o conceito de manufatura enxuta se expandiu, e 

tornou-se uma filosofia gerencial que procura além de colocar o componente no 

lugar certo e na quantidade certa, também elimina os desperdícios. De acordo com 

Dennis (2002) e Bicheno (2004) a produção enxuta é um conjunto de ferramentas 

para eliminação de desperdícios e aumento do o valor ao cliente. Já para Ohno 

(1988) e Monden (1998) é uma estratégia de redução de custos e parte integrante 

da Gestão da Qualidade Total. Shah e Ward (2007) destacam que a produção 

enxuta vai além do processo interno de produção dentro da organização, chegando 

até a cadeia de abastecimento, envolvendo os fornecedores nesta forma de produzir 

bens de consumo. 

Uma das características da produção enxuta é a filosofia Just in Time (JIT), 

com seu sistema de produção puxada que visa produzir no tempo certo e na 

quantidade exata, com objetivo de reduzir os estoques e também de melhorar 

constantemente os processos (SHINGO, 1984; LAMBERT; SCHWIETERMAN, 

2012). 

Conforme Bernardes e Marcondes (2006) e Lambert e Schwieterman (2012), o 

JIT é mais do que uma ferramenta de gestão da produção. É também um sistema de 
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gestão das pessoas conforme o descrito para a Qualidade Total, para que se 

garanta a participação, o comprometimento e não conformismo do indivíduo. As 

metas são ambiciosas, e alcançadas com o tempo, através do contínuo 

aperfeiçoamento, denominado Kaizen, que busca alcançar os seguintes objetivos 

teóricos: zero defeitos; tempo zero de preparação; estoques zero; movimentação 

zero; quebra zero; lead time zero; e lote unitário (uma peça de cada vez). 

De acordo com Walter e Tubino, (2013), uma produção para se tornar JIT deve 

passar por profundas alterações estruturais. Deve haver uma quebra de paradigmas, 

como a clássica divisão por funções que é agora substituída por células de 

manufatura, que são áreas de tamanho e formato variáveis – diretamente 

relacionadas com o tipo de produto e maquinário requerido – dedicadas à fabricação 

de um produto ou família de produtos que tenham o mesmo processo de fabricação, 

ou um processo muito próximo.  

Conforme Scherer e Ribeiro, Walter e Tubino (2013), as equipes, nestes 

sistemas de produção são multifuncionais, ou seja, sabem executar mais de uma 

das operações, inclusive o controle da qualidade, formando assim uma equipe de 

responsáveis pelo seu produto como um todo, já que os gargalos mudam com mais 

frequência do que em um processo convencional, pois existe a necessidade de 

rodizio de funcionários. Dessa forma, a relação dos trabalhadores com o trabalho na 

produção enxuta também é renovada, já que agora os colaboradores precisam ser 

multifuncionais, flexíveis e muito comprometidos com o resultado da organização e 

não mais com o resultado apenas do seu trabalho. 

Em uma analogia JIT clássica, a produção é vista como um curso de água, o 

nível é visto como o estoque e, no fundo do curso de água estão as pedras, que são 

os problemas ou defeitos, como excesso de refugo, layout inadequado, longos 

tempos de preparação, entre outros. Quando o nível de água está alto, vale dizer 

que os estoques estão altos, isto encobre todas as pedras e, aparentemente está 

tudo bem no processo produtivo. Quando, porém, baixa-se o nível de água, ou seja, 

os níveis de estoques, os problemas ficam à vista (SCHERER; RIBEIRO, 2013; 

WALTER; TUBINO, 2013). 

Percebe-se que o JIT afeta praticamente todos os aspectos da operação de 

uma estrutura de manufatura: tamanho dos lotes, programação, qualidade, layout, 

fornecedores, relações trabalhistas entre tantos outros. Enquanto os efeitos são de 

consequência profunda, assim são também os benefícios potenciais: giros de 
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estoque mais rápidos, qualidade superior e substanciais vantagens de custos 

(SCHERER; RIBEIRO, 2013; WALTER; TUBINO, 2013). 

Segundo Martins e Laugeni (2006), os dez mandamentos do JIT são: a) Jogue 

fora velhos e ultrapassados métodos de produção; b) Pense em formas de fazê-lo 

funcionar – não porque ele não irá funcionar; c) Trabalhe com as condições 

existentes – não procure desculpas; d) Não espere a perfeição – 50% está muito 

bom no começo; e) Corrija imediatamente os erros; f) Não gaste muito dinheiro em 

melhorias; g) A sabedoria nasce das dificuldades; h) Pergunte “por quê?” pelo 

menos cinco vezes até encontrar a verdadeira causa; i) É melhor a sabedoria de dez 

pessoas do que o conhecimento de uma; e j) As melhorias são ilimitadas. 

Observa-se que na produção enxuta existe uma necessidade muito grande de 

fazer as coisas certas da primeira vez e eliminar qualquer possível falha, pois a 

produção enxuta tem ótimos resultados se ocorrer tudo em perfeita harmonia, uma 

vez que é puxada de acordo com a necessidade do mercado, a força de trabalho é 

multifuncional, os estoques são baixos, e tudo está perfeito, mas ao mesmo tempo é 

frágil, se qualquer um destes processos não funcionar perfeitamente (REVELLI, 

1993; EZZAMEL, 2001; UTIYAMA; GODINHO FILHO, 2013; SCHERER; RIBEIRO, 

2013; WALTER; TUBINO, 2013) 

Murman et al. (2002), Scherer e Ribeiro, (2013) afirmam que para tornar um 

processo enxuto o primeiro passo é mapear o fluxo de valor e classificar as 

atividades em: aquelas que agregam valor e são necessárias, as que não agregam 

valor mas são necessárias e as que não agregam valor e não são necessárias, 

sendo assim, deve-se atacar primeiramente as atividades que não agregam valor 

com objetivo de melhorá-las ou eliminá-las. 

Murman et al. (2002), Scherer e Ribeiro, (2013) observam que em um sistema 

que utiliza produção enxuta o cliente é quem define o valor do produto a partir da 

sua necessidade e de quanto está disposto a pagar para que essa necessidade seja 

atendida. A empresa não empurra seus produtos para o estoque para aguardar a 

venda, mas sim os clientes é que puxam o fluxo de valor. A demanda é real e, dessa 

forma, os estoques e custos são reduzidos. Sempre que não se consegue 

estabelecer o fluxo contínuo, conectam-se os processos através de sistemas 

puxados e cabe à empresa identificar essa necessidade, ou por que não, criá-la e 

buscar satisfazê-la a um preço que equilibre a disponibilidade do cliente e o lucro da 

empresa. 
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Silva et. al. (2011), Silva e Rentes, (2012) e Utiyama e Godinho Filho, (2013) 

acreditam que muitas empresas ainda focam em reduzir custos, sem analisar se 

estes custos agregam ou não valor. Isso é feito apenas analisando quais são os 

maiores custos do processo. Nesse momento muitas organizações acabam por 

reduzir custos que também reduzem o valor do produto. As empresas precisam 

nesta fase de identificação do fluxo de valor visualizar o processo produtivo como 

um todo, desde a criação do produto até a venda final, dando "fluidez" para os 

processos e atividades que restaram, aquelas atividades que não foram eliminadas 

na análise do fluxo de valor. Esta é uma fase de mudança na cultura organizacional 

e é imprescindível o envolvimento das pessoas. Elas devem deixar de lado a ideia 

da empresa departamentalizada e adotarem a ideia de atividades com fluxo 

contínuo. Constituir fluxo contínuo com as etapas restantes é uma tarefa difícil do 

processo, mas ter a capacidade de desenvolver, produzir e distribuir rapidamente um 

produto dá à empresa uma capacidade muito maior de atender ao cliente e 

conquistar sua confiança, gerando uma vantagem competitiva com relação à 

concorrência. 

Melhorar continuamente o processo objetivando, a perfeição e a meta 

constante de todos os envolvidos nos fluxos de valor de uma cadeia produtiva 

enxuta. A busca pelo aperfeiçoamento contínuo em direção a um estado ideal deve 

nortear todos os esforços da empresa em processos nos quais todos os membros da 

cadeia (montadores, fabricantes de diversos níveis, distribuidores e revendedores) 

tenham conhecimento profundo do processo como um todo, negociando sempre as 

melhores formas de se obter valor (REVELLI, 1993; EZZAMEL, 2001; WACKER, 

2004; TREVILLE; ANTONAKIS, 2006; UTIYAMA; GODINHO FILHO, 2013; 

SCHERER; RIBEIRO, 2013; WALTER; TUBINO, 2013) 

A produção enxuta pode ser resumida em um sistema de produção que busca 

maximizar a capacidade, reduzir os estoques e custos, melhorar a qualidade e 

eliminar os desperdícios, e ainda assim ser flexível em suas entregas, com foco no 

cliente com o objetivo final de maximizar a rentabilidade (REVELLI, 1993; EZZAMEL, 

2001; WACKER, 2004; TREVILLE; ANTONAKIS, 2006; UTIYAMA; GODINHO 

FILHO, 2013; SCHERER; RIBEIRO, 2013; WALTER; TUBINO, 2013) 

 

3.2. SISTEMA DE PRODUÇÃO TRADICIONAL vs ENXUTA 
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Um sistema de produção tradicional difere em diversos aspectos de um 

sistema de produção enxuta, o Quadro 1 ilustra algumas destas características. 

Quadro 1 -  Características Produção Tradicional vs Produção Enxuta  

 

Fonte: Giacon e Mesquita, (2011), Silva e rentes, (2012), Thurer e Godinho filho, (2012), 

Scherer e Ribeiro, (2013) e Utiyama e Godinho Filho, (2013). 

 

Na produção enxuta o mercado domina a produção. Antigamente o mercado 

não exigia tanto das empresas, pois a concorrência era mínima, garantindo assim à 

empresa a vantagem de empurrar seus produtos ao mercado da melhor forma 

possível para ela, sem a preocupação com a concorrência. Já o mercado de hoje, 

altamente competitivo, dá ao cliente várias opções, colocando a empresa em uma 

situação na qual precise criar formas de atender as necessidades destes clientes 

que puxam seus sistemas de produção (GIACON; MESQUITA, 2011; SILVA; 

RENTES, 2012; THURER; GODINHO FILHO, 2012; SCHERER; RIBEIRO, 2013; 

UTIYAMA; GODINHO FILHO, 2013). 

No sistema de produção tradicional a força de trabalho se preocupa em ser 

especialista na sua função. Já na produção enxuta a força de trabalho deve ser 

multifuncional, uma vez, que terá de girar pelo processo e é responsável pelo 

sucesso do processo como um todo e não mais apenas pela sua função. Neste 

quesito a empresa precisa contar, e muito, com seus colaboradores para o êxito da 

produção enxuta (GIACON; MESQUITA, 2011; SILVA; RENTES, 2012; THURER; 

GODINHO FILHO, 2012; SCHERER; RIBEIRO, 2013; UTIYAMA; GODINHO FILHO, 

2013). 

No sistema tradicional de produção, baseado nos conceitos tayloristas e 

fordistas, as falhas na produção, como erros de estoques, quebras de máquinas, 

Característica Produção Tradiconal Produção Enxuta

Mercado
O cliente não participa das decisões da 

empresa

O Cliente influencia as decisões da 

empresa

Recursos Humanos Mão de Obra Especialista Mão de Obra Multifuncional

Estoques
Altos níveis de estoques, para proteger 

quaquer falha no processo

Sem estoques, a produção fica frágil 

perante qualquer problema no processo

Hierarquia Fortemente hierárquicos Hierárquia Enxuta
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ausência de funcionários, erros na previsão de vendas, entre outras, estão mais 

protegidas pelos altos volumes de estoques. Já um processo que utiliza técnicas 

como o Just In Time, somente é eficiente se tudo ocorrer em perfeita harmonia, pois 

qualquer erro resulta em falta de produto (GIACON; MESQUITA, 2011; SILVA; 

RENTES, 2012; THURER; GODINHO FILHO, 2012; SCHERER; RIBEIRO, 2013; 

UTIYAMA; GODINHO FILHO, 2013). 

Os sistemas tradicionais de manufatura dão grande ênfase no controle dos 

postos de trabalho e as atividades são bem distintas com cada operador sendo 

especialista em sua tarefa e seguindo um procedimento muito bem explicado. Na 

produção enxuta as responsabilidades não são tão bem definidas e formais. Os 

funcionários fazem rodízios em postos de trabalho diferentes, o que faz com 

desenvolvam novas habilidades e também assumam mais responsabilidades 

(GIACON; MESQUITA, 2011; SILVA; RENTES, 2012; THURER; GODINHO FILHO, 

2012; SCHERER; RIBEIRO, 2013; UTIYAMA; GODINHO FILHO, 2013). 

Os sistemas tradicionais são fortemente hierárquicos e cheios de controles em 

relação ao desempenho dos funcionários. A cobrança pelos resultados é fortemente 

executada pelos gestores, que controlam todo o tempo disponível de cada 

colaborador certificando-se que estes se mantenham trabalhando todo o tempo. 

Essa forma de gestão tende a desencadear insatisfação e falta de cooperação por 

parte dos colaboradores. Já na produção enxuta, os colaboradores são treinados em 

ferramentas como Just in Time e Kaisen, que os estimulam a buscar melhores 

formas de executar as tarefas, serem multifuncionais e se responsabilizarem pelos 

resultados dos processos, como atender a necessidade do cliente e reduzir os 

estoques, (GIACON; MESQUITA, 2011; SILVA; RENTES, 2012; THURER; 

GODINHO FILHO, 2012; SCHERER; RIBEIRO, 2013; UTIYAMA; GODINHO FILHO, 

2013). 

Nos sistemas tradicionais os métodos e procedimentos de trabalho são 

definidos hierarquicamente e implantados na área produtiva. Já na produção enxuta 

não somente a área responsável pelos métodos e processos responde por esta 

tarefa, mas sim todos os envolvidos com o processo. Dessa forma, a melhor maneira 

de executar uma tarefa nunca é imposta ou definida nos altos escalões, e sim é uma 

decisão tomada por todos. Assim, dividem-se os méritos e fracassos do processo 

entre todos, (GIACON; MESQUITA, 2011; SILVA; RENTES, 2012; THURER; 
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GODINHO FILHO, 2012; SCHERER; RIBEIRO, 2013; UTIYAMA; GODINHO FILHO, 

2013). 

O sistema de produção enxuta ultrapassa os sistemas tradicionais no ponto de 

vista da flexibilidade da produção dos ganhos originários da redução de estoques e 

desenvolvimento da mão de obra que se torna mais participativa e com poder de 

decisão. Por outro lado, o trabalho torna-se mais frenético para atendimento de 

prazos menores e, uma vez que as decisões são tomadas pelos próprios 

colaboradores, os resultados são igualmente cobrados, (GIACON; MESQUITA, 

2011; SILVA; RENTES, 2012; THURER; GODINHO FILHO, 2012; SCHERER; 

RIBEIRO, 2013; UTIYAMA; GODINHO FILHO, 2013). 

 

3.3. A IMPLANTAÇÃO DA PRODUÇÃO ENXUTA 

 

De acordo com as informações obtidas até o momento, é clara a ideia de que 

não existe uma técnica perfeita de gestão da produção, nem mesmo um sistema que 

opere em perfeita harmonia sem a necessidade de constantes análises, ajustes e 

melhorias. Desta forma, a implantação de qualquer sistema de produção ou 

ferramentas de gestão e controle deverá ser adaptada à empresa em questão 

(CORRÊA; GIANESI, 1993; SILVA, et. al. 2011; FERNANDES, et. al. 2012; 

SCHERER; RIBEIRO, 2013; WALTER; TUBINO, 2013) 

Christopher et al. (2006) e Scherer e Ribeiro, (2013) consideram que o melhor 

cenário para a implantação da produção enxuta ocorre quando os lead-times são 

longos e a demanda é previsível ou quando ele é imprevisível mas os lead-times são 

curtos. Para processos com incertezas nas demandas e longos lead-times, os 

sistemas tradicionais seriam mais indicados. 

A implantação de qualquer modelo de operação da produção deve ser 

estruturada, planejada e controlada. Observa-se que a implantação de um sistema 

de produção enxuta possui características comuns. De acordo com os autores Zayko 

et al. (1997), Scherer e Ribeiro, (2013) e Walter e Tubino, (2013) a criação de uma 

equipe responsável é fundamental, pois por não ser apenas mais uma ferramenta de 

gestão da produção, a produção enxuta envolverá toda a organização, pois tratará 

do processo de forma contínua e não departamental. Portanto será necessária uma 

equipe híbrida composta por representantes de toda a empresa para a garantia do 



29 

 

envolvimento de todos nesse processo. Esta equipe deve ser multifuncional, com 

pessoas de boa circulação e bom relacionamento na organização. 

O treinamento da equipe envolvida em melhoria contínua deve ser feito pela 

equipe responsável pelo projeto de produção enxuta. Este deve conter em seu 

conteúdo com informações sobre melhoria contínua, mudanças de paradigmas e a 

importância e resultados que serão alcançados com este novo sistema. Essa equipe 

deve estar altamente motivada e envolvida (CORRÊA; GIANESI, 1993; SILVA, et. al. 

2011), SCHERER; RIBEIRO, 2013; WALTER; TUBINO, 2013). 

 Prates e Bandeira (2011), Greef e Freitas (2012) e Scherer e Ribeiro (2013) 

destacam que o Mapeamento do Fluxo do Processo é uma das etapas fundamentais 

na implantação da produção enxuta. O Mapeamento de Processo é uma ferramenta 

que ajuda a enxergar como qualquer processo acontece, quais as atividades 

envolvidas e em que sequência cada etapa acontece, e tem a finalidade de ajudar a 

melhorar os processos existentes ou de implantar novas atividades a eles. 

Para a realização do mapeamento do processo, é preciso acompanhar o 

processo produtivo, observando suas atividades envolvidas detalhadamente, com o 

objetivo de dividi-las em:  atividades que agregam valor e não podem ser eliminadas, 

atividades que não geram valor mas são importantes ao processo e atividades que 

não geram valor e poderiam ser eliminadas. Com estas informações é possível 

repensar as práticas e ferramentas de trabalho, com o objetivo de eliminar os 

refluxos, desperdícios e interrupções de todos os tipos a fim de que o processo de 

fabricação flua continuamente (PRATES; BANDEIRA, 2011; GREEF; FREITAS, 

2012; SCHERER; RIBEIRO, 2013). 

O mapeamento também auxilia a empresa a enxergar claramente os pontos 

fortes, pontos fracos (pontos que precisam ser melhorados tais como: complexidade 

na operação, reduzir custos, gargalos, falhas de integração, atividades redundantes, 

tarefas de baixo valor agregado, retrabalhos, excesso de documentação e 

aprovações), além de ser uma excelente forma de melhorar o entendimento sobre os 

processos e aumentar a performance do negócio. Como técnicas de mapeamento 

de processos podem ser utilizados entrevistas, questionários, reuniões e workshops; 

observação de campo; análise da documentação existente (PRATES; BANDEIRA, 

2011; GREEF; FREITAS, 2012; SCHERER; RIBEIRO, 2013). 

Greef e Freitas (2012), Scherer e Ribeiro (2013) e Walter e Tubino (2013) 

salientam o envolvimento dos colaboradores no processo de sugestões de planos de 
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melhorias com base nos conceitos e objetivos da produção enxuta. Com a 

classificação das atividades em mãos, é momento de envolver os colaboradores no 

processo de eliminação ou melhorias das atividades atacando primeiramente as 

atividades que não agregam valor. 

As atividades que não agregam valor ao processo podem estar relacionadas 

à movimentação desnecessária. Neste sentido, o Layout da fábrica pode ser 

importante aliado. A distribuição física de equipamentos e funcionários impactam 

diretamente no desempenho e resultado da organização. O projeto de layout é uma 

importante etapa na implantação da produção puxada, uma vez, que este determina 

o fluxo de materiais inerentes ao processo (SILVA; RENTES, 2012; SCHERER; 

RIBEIRO, 2013). 

Na produção enxuta o layout celular é comumente utilizado, pois minimiza os 

custos de manuseio e movimentação interna de materiais. Utiliza o espaço físico 

disponível de forma eficiente; apoia a interação da mão de obra e possibilita que 

esta evite movimentação desnecessária, facilitando a comunicação entre as pessoas 

envolvidas na operação (SILVA; RENTES, 2012; SCHERER; RIBEIRO, 2013). 

A aplicação da programação da produção puxada, na forma Just In Time na 

fábrica é fundamental para a gestão do processo de produção puxada (SILVA; 

RENTES, 2012; SCHERER; RIBEIRO, 2013). 

Desenvolver planos de recompensas para conseguir o envolvimento de todos 

os colaboradores é também uma estratégia importante numa fábrica enxuta. Ela 

necessita muito mais do envolvimento de seus colaboradores, já que os processos 

de sugestão de melhorias, a eliminação de desperdícios e as multitarefas estão 

muito mais presentes do que em uma fábrica que opera em um sistema tradicional 

de manufatura. Dessa forma, a organização necessita de planos de recompensas 

para os colaboradores, sem os quais a aplicação destes novos conceitos não se 

concretizará (SILVA; RENTES, 2012; SCHERER; RIBEIRO, 2013). 

Pavnascar et al. (2003) e Scherer e Ribeiro, (2013) chamam a atenção para o 

fato de que a implantação ou mudança de um sistema de produção pode ser 

diferente de uma empresa para outra. Portanto, qualquer passo a passo deve servir 

somente como orientação e ser adaptado a cada empresa no qual vai ser utilizado. 

Storhagen (1993) e Scherer e Ribeiro, (2013) sugerem que o processo de 

implementação no chão de fábrica comece por características que tenham sido 
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levantadas como críticas para o processo e que, se alteradas, terão grande impacto 

no processo, como a redução do tempo de setup. 

Pavnascar et al. (2003) afirmam que muitas empresas tentaram aplicar os 

princípios da produção enxuta, mas poucas conseguiram se equiparar com o 

sucesso da Toyota, o que não é surpresa, pois a Toyota, além de ser uma empresa 

estruturada, contou muito com a colaboração de funcionários e fornecedores, 

beneficiando todos com a implantação da produção puxada. 

Cooney (2002) traduz outro enfoque ao afirmar que as empresas também 

podem adaptar técnicas da produção enxuta ou trabalhar também com sistemas 

híbridos, como utilizar conceitos tradicionais como o MRP para o planejamento a 

longo prazo e conceitos da produção enxuta como Just in Time para a programação 

de curto prazo. 

Na produção com sistema de produção contínua a produção enxuta é muito 

menos aplicada. Isso acontece devido à característica desse sistema que, em geral, 

utiliza grandes máquinas inflexíveis, longos tempos de processo e de setups, o que 

dificulta a produção de pequenos lotes (ABDULMALEK et al. 2006; ABDULMALEK; 

RAJGOPAL, 2007). 

Hines et al. (2008) salientam que o fator mais importante para o sucesso na 

implantação e manutenção da produção enxuta está na mudança da cultura 

organizacional, que deve contar com pessoal com forte entusiasmo em aprender e 

mudar, complementada com o papel da liderança. 

Como parte da revisão bibliográfica deste trabalho, segue um breve comentário 

a respeito do livro “A MINA DE OURO”, por Ballé e Ballé (2007). 

A Mina de Ouro é um romance que relata os desafios humanos, culturais e 

sociais envolvidos em uma jornada para transformação Lean, sendo assim possível 

gerar informações sobre quais desafios deverão ser vencidos para uma implantação 

lean de sucesso, desta forma de acordo com Ballé e Ballé (2007) segue: 

Primeiro Passo: A organização precisa ter pessoas com conhecimentos nos 

conceitos da produção enxuta, com capacidade para a implementação destes 

conceitos na empresa. 

Segundo Passo: Realizar um mapeamento do processo, é preciso olhar para 

cada atividade envolvida no processo detalhadamente, juntamente com os 
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envolvidos e responsáveis, para juntos chegarem ao melhor entendimento das 

atividades realmente necessárias ao processo. 

Terceiro Passo: Analisar as atividades envolvidas no processo, com objetivo de 

melhora-las ou até mesmo eliminar atividades desnecessárias. 

Quarto Passo: Implantar layout e celular e balancear a célula de manufatura de 

acordo com o gargalo, e assim eliminar ociosidades, filas e materiais em processo. 

Quinto Passo: Desenvolver a mão de obra, os funcionários envolvidos neste 

sistema de produção deve ser multitarefa, pró ativo, cooperativo e com senso de 

responsabilidade e liderança. 

Sexto Passo: Puxar a Demanda, neste sistema de produção o cliente é quem 

puxa a produção, mas a organização deve estar à frente puxando a demanda. 

Sétimo Passo: Implantação de programação da produção puxada, a sugestão é 

a utilização dos cartões kanban. 

Oitavo Passo: Expandir a programação puxada aos fornecedores diretos, pois 

somente assim a organização reduzirá seu inventário. 

Em complementação, a literatura que trata da implementação da manufatura 

enxuta corrobora as fases sugeridas por Ballé e Ballé (2007), conforme mostra o 

Quadro 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 - A implantação da manufatura enxuta 
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3.4. A CADEIA DE SUPRIMENTOS NA PRODUÇÃO ENXUTA 

 

Na última década, o cenário competitivo levou as organizações a competir não 

apenas em suas próprias capacidades, mas também com sua cadeia de 

suprimentos. O aumento nas necessidades dos clientes, juntamente com a pressão 

competitiva da globalização, obrigou os gestores a assegurar que os recursos de 

sua organização estejam alinhados não só em todas as áreas funcionais, mas 

também em todo o fornecimento de sua respectiva cadeia de suprimento. Este 

alinhamento, também conhecido como “estratégia de operações”, é fundamental no 

desenvolvimento e manutenção das capacidades exigidas para atendimento das 

demandas dos clientes (RITZMAN, 2010; MARTINS, 2011; SANTOS; ALVES, 

2014). 

Passo Referências

Criar um responsável pela mudança.
Corrêa e Gianesi (1993), Ballé e Ballé (2007), Silva et. al. 

(2011), Scherer e Ribeiro (2013) e Walter e Tubino (2013)

Treinar os envolvidos

Forza (1996), LaScola et al. (2002), Ballé e Ballé (2007), Silva 

et. al. (2011), Calarge et al. (2012) e Utiyama e Godinho Filho 

(2013) 

Mapear o processo

Ballé e Ballé (2007), Antony, Jenica et al., Laureani e Antony 

Prates e Bandeira (2011), Greef e Freitas (2012) e Scherer e 

Ribeiro (2013)

Enxugar o processo

Ballé e Ballé (2007), Prates e Bandeira (2011), Calarge et al., 

Greef e Freitas (2012) e Scherer e Ribeiro, Sternberg et al. 

(2013)

Ajustar o layout
Ballé e Ballé (2007), Silva e Rentes (2012) e Scherer e Ribeiro 

(2013) 

Desenvolver equipes multifuncionais

Forza (1996), LaScola et al. (2002), Ballé e Ballé (2007), Silva 

et. al. (2011), Calarge et al. (2012) e Utiyama e Godinho Filho 

(2013) 

Puxar a produção pela demanda real.
Ballé e Ballé (2007), Giacon e Mesquita (2011), Gibbons et al., 

Thurer e Godinho Filho (2012)

Implantar programação da produção puxada.

Hopp e Spearman (2000), Ballé e Ballé (2007), Silva et. al. 

(2011), Calarge et al. (2012), Sternberg et al. e Utiyama e 

Godinho filho (2013) 

Desenvolver fornecedores Just in Time
Ballé e Ballé (2007), Ritzman e Krajewski (2010), Lambert 

(2010) Martins (2011) e Santos e Alves (2014) 
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A estratégia de operações pode ser definida como o conjunto de decisões 

infra-estruturais e estruturais feitas por uma organização que emergem da 

estratégia corporativa e requisitos dos clientes (RITZMAN, 2010; LAMBERT, 2010; 

SANTOS; ALVES, 2014). 

Muitas vezes, estas decisões infra estruturais e estruturais para atendimento  

das exigências dos clientes são traduzidas em prioridades competitivas. Inicialmente 

quatro prioridades competitivas foram eleitas para que uma empresa de operações 

possa competir no mercado: custo, qualidade, flexibilidade e entrega. Estudos 

recentes sobre gestão da cadeia de suprimento têm sugerido que essas prioridades 

podem ser reclassificadas em duas dimensões fundamentais: eficiência e 

capacidade de resposta (RITZMAN, 2010; MARTINS, 2011; SANTOS; ALVES, 

2014). 

O tipo de interação com os fornecedores foi examinado cuidadosamente na 

literatura sob diferentes rótulos, tais como relações comprador-fornecedor 

coordenação da cadeia vertical ou e integração da cadeia de abastecimento 

(RITZMAN, 2010; MARTINS, 2011; SANTOS; ALVES, 2014). 

A capacidade de coordenar atividades internas com fornecedor externo é, 

assim, uma das armas mais estratégicas e críticas para o sucesso de muitas 

organizações (WOMACK et al. 2003; LAMBERT, 2010; SANTOS; ALVES, 2014). 

A produção enxuta vai além das mudanças que devem ocorrer no chão de 

fábrica, ela deve ser apoiada a uma cadeia de suprimentos voltada aos mesmos 

princípios (WOMACK; JONES; ROOS, 1990; HIRSCHHEIMER, 2009; GREEF; 

FREITAS, 2012) 

Womack e Jones (2005), Hirschheimer, (2009) e Greef e Freitas, (2012) 

observam que para se obter sucesso com a produção enxuta, as organizações 

necessitam de forte parceria em toda a cadeia de suprimentos. Os clientes irão 

puxar o processo dizendo exatamente o que querem e assim a organização puxará 

toda a sua cadeia de suprimentos, todos sincronizados em um mesmo princípio 

enxuto. Essa parceria é fundamental para que o processo funcione. 

Alguns autores, como Womack e Jones (2005), Hirschheimer, (2009) e Greef e 

Freitas, (2012) acreditam que as relações externas entre fornecedores e clientes são 

mais críticas para o sucesso da produção enxuta do que as mudanças que devem 

ocorrer internamente. Isto ocorre porque a organização que opera na produção 

enxuta depende muito mais da informação do cliente, já que essa informação ditará 
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o ritmo da fábrica. Quanto aos fornecedores, estes precisam ser proativos e garantir 

a qualidade do produto, já que este, provavelmente, chegará na empresa e será 

imediatamente utilizado. 

Uma das características marcantes das empresas enxutas é sua filosofia de 

compras e o relacionamento estreito com seus fornecedores. A ideia é reduzir ao 

máximo o número de fornecedores e assim manter uma relação estreita de 

confiança e parceria, acompanhando os processos e implantando as técnicas da 

produção enxuta no fornecedor (HINES et al. 1998; HIRSCHHEIMER, 2009; 

GREEF; FREITAS, 2012). 

O fornecedor que fizer parte de uma cadeia de suprimentos enxuta também é 

beneficiado, pois terá acesso e suporte em todas as questões da produção enxuta, 

podendo assim se beneficiar destas técnicas e destes conhecimentos (SAKO, 2004; 

HIRSCHHEIMER, 2009; GREEF; FREITAS, 2012). 

Wu (2003), Hirschheimer (2009) e Greef e Freitas (2012) afirmam que os 

fornecedores que adotam a produção enxuta juntamente com seus clientes 

alcançam melhorias significativas em seus sistemas de produção, sistemas de 

distribuição, sistemas da qualidade, sistemas de informação, sistemas de transporte 

e no lead-time de entrega. 

Esse relacionamento com os fornecedores não deve existir somente entre 

cliente e fornecedor de primeira linha, e sim deve estender-se ao longo de toda a 

cadeia de suprimento, aumentando assim os benefícios para todos os envolvidos no 

processo (LYONS et al. 2004; HIRSCHHEIMER, 2009; GREEF; FREITAS, 2012). 

Dessa forma, as empresas que implantam a produção enxuta devem também 

alcançar um melhor relacionamento com seus fornecedores, pois para fazer a 

produção enxuta acontecer de forma eficiente é necessária a integração dos 

fornecedores a esse processo. No entanto essas empresas devem se manter 

atentas, pois uma cadeia de suprimentos com base nos conceitos da produção 

enxuta tende a ser mais frágil, exigindo assim uma qualidade, à prova de falhas, do 

fluxo de informações (CHRISTOPHER; LEE, 2004; HIRSCHHEIMER, 2009; GREEF; 

FREITAS, 2012). 

O desenvolvimento de fornecedores pode abranger desde esforços limitados 

como avaliá-los superficialmente e exigir aumento de desempenho quanto ao 

esforço extensivo, como por exemplo, treinamento da mão de obra do fornecedor e 

também investimento em suas operações. É claro que tudo isso visa uma relação 
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duradoura com benefícios em longo prazo. Um dos objetivos primários do setor de 

compras é manter uma rede de fornecedores capacitados (LYONS et al. 2004; 

LAMBERT, 2010; SANTOS; ALVES, 2014). 

O processo de gestão de relacionamento estratégico com o fornecedor provê a 

estrutura para a integração da empresa com os fornecedores. É no nível operacional 

que as atividades do dia-a-dia ocorrem. O processo estratégico é liderado por um 

alto executivo e uma equipe de gerentes que representa as típicas funções de 

negócio, tais como: Marketing, Vendas. Finanças, Produção, Compras, Logística e 

Pesquisa e Desenvolvimento. A equipe é responsável por identificar quais os 

fornecedores fundamentais para o sucesso da empresa, agora e no futuro, e para 

tomada de decisões sobre como os relacionamentos serão desenvolvidos e 

mantidos. No nível operacional, será uma equipe para cada fornecedor chave e uma 

para cada segmento de outros fornecedores. O objetivo é desenvolver fornecedores 

do segmento com base em seu valor ao longo do tempo e identificar oportunidades 

para co-criar valor (LAMBERT; SCHWIETERMAN, 2012; SANTOS; ALVES, 2014). 

A gestão de relacionamento com fornecedores fornece a estrutura de como as 

relações com eles são desenvolvidas e mantidas, incluindo o estabelecimento de 

Acordos de Fornecimento e Prestação de Serviços. O processo de gestão do 

relacionamento com o fornecedor e relacionamento com o cliente forma as conexões 

críticas que conectam empresas da cadeia de abastecimento. Por conseguinte, é 

necessário para cada empresa ter a capacidade de medir o desempenho da gestão 

do relacionamento entre fornecedores e clientes em termos de impacto sobre 

receitas, custos e investimentos. Com esse conhecimento será possível desenvolver 

programas que melhorem o desempenho da cadeia e de negociação da partilha de 

benefícios e custos de modo a que todos os atuantes envolvidos tenham incentivos 

para participar. (LAMBERT; SCHWIETERMAN, 2012; SANTOS; ALVES, 2014). 

De acordo com Lambert (2010), a empresa deve desenvolver o Contrato de 

Prestação de Serviços (PSA) para o seu fornecedor ou segmento de fornecedores. 

Para fornecedores chaves, a empresa negocia um PSA mutuamente benéfico, e 

depois os ganhos resultantes do comprometimento de funções internas do 

fornecedor. Eles trabalham com os fornecedores até ser alcançado um acordo. É 

importante que o PSA para fornecedores chaves inclua uma comunicação contínua 

e um plano de melhorias. Para segmentos de fornecedores não chaves um PSA 
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padrão é desenvolvido para cada segmento. Esses representam os requisitos 

mínimos para ser um fornecedor e não são negociáveis. 

 

3.5. RECURSOS HUMANOS NA PRODUÇÃO ENXUTA 

 

Em empresas enxutas os funcionários assumem responsabilidades que vão 

além de somente executar suas tarefas. Os colaboradores identificam oportunidades 

de melhorias, tomam decisões, são multifuncionais, disseminam o conhecimento, 

assumem posições estratégicas sem as quais a produção enxuta não seria possível 

(CUSUMANO, 1994; GAGNON; MICHAEL, 2003; SUZUKI, 2004).  

Devido à necessidade imprescindível de comprometimento dos colaboradores, 

as empresas enxutas precisam de uma gestão de benefícios e práticas de retenção 

de talentos que mantenham os funcionários comprometidos aos princípios enxutos 

(SILVA, et. al. 2011; SCHERER; RIBEIRO, 2013; UTIYAMA; GODINHO FILHO, 

2013). 

Boyer (1996) sugere que as empresas que buscam o sucesso com a produção 

enxuta devem medir o grau de comprometimento dos seus colaboradores através de 

quatro indicadores: liderança em qualidade, criação de grupos de melhoria, a 

formação dos trabalhadores e a delegação de responsabilidade. 

Com relação à organização do trabalho, o diferencial entre empresas que 

utilizam sistema de produção tradicional e as que empregam a produção enxuta, é 

que as últimas adotam equipes de resolução de problemas, aceitam sugestões dos 

trabalhadores e estabelecem parceria entre colaboradores e supervisores. Ainda, os 

funcionários do chão de fábrica devem ser aptos a resolver problemas e tomar 

decisões. Em resumo, devem ser aptos para atingir os resultados (FORZA, 1996; 

SILVA et. al. 2011; SCHERER; RIBEIRO, 2013; UTIYAMA; GODINHO FILHO, 

2013). 

As empresas enxutas devem, por outro lado, manter programas de treinamento 

contínuo da mão de obra destinados às competências técnicas e também às 

habilidades como pró-atividade, liderança, envolvimento e comprometimento 

(SCHURING, 1996; SILVA et. al. 2011; SCHERER; RIBEIRO, 2013; UTIYAMA; 

GODINHO FILHO, 2013). 

Na produção enxuta existe uma rotação muito grande de atividades, por isso, 

como já destacado anteriormente, os funcionários necessitam ser multifuncionais o 
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que faz com que tenham que desenvolver várias habilidades, pois trabalharão em 

vários postos de trabalho, onde houver demanda (CONTI et. al., 2006; SCHERER e 

RIBEIRO, 2013; UTIYAMA e GODINHO FILHO, 2013). 

Lewchuk et. al. (2001) sugerem que as empresas que buscam implementar a 

produção enxuta deveriam se unir aos sindicatos para elaborar uma melhor forma de 

gerir os recursos humanos, sem gerar problemas futuros para a organização e 

colaboradores. 

LaScola et al. (2002) desenvolveram um sistema de avaliação do capital 

humano aplicável em ambientes de produção enxuta. Em primeiro lugar, um banco 

de dados tem que ser desenvolvido na empresa e que registra 

as competências e habilidades de cada um dos trabalhadores. Essas habilidades 

são agrupadas em três categorias: a) habilidade técnica (conhecimento básico nas 

tarefas, matemática, medidas, etc.), b) habilidade humana (relacionamento 

interpessoal, social, dinamismo, pró-atividade, etc.) e c) habilidade pensamento 

enxuto (conhecimento dos princípios da produção enxuta). Uma vez que as 

habilidades das equipes são conhecidas, o programa de treinamento mais adequado 

deve ser desenvolvido e aplicado. Após esta fase um programa de recompensas 

deve, também, ser elaborado e adotado. 

Para os colaboradores, nem todos os aspectos da produção enxuta são 

positivos.Com os novos conceitos o ambiente fabril torna-se mais frenético e existe 

também a tendência de redução do número de funcionários, o que torna o dia a dia 

um verdadeiro desafio (PARKER, 2003; SCHERER; RIBEIRO, 2013; UTIYAMA; 

GODINHO FILHO, 2013). 

Fairris e Tohyama (2002), Scherer e Ribeiro, (2013) sugerem que a fim de 

evitar os efeitos negativos da produção enxuta sobre o fator humano é necessário 

que a empresa adote mecanismos de comunicação com os funcionários com o 

objetivo de manter um bom relacionamento e saber o que acontece no chão de 

fábrica para evitar futuras surpresas com a mão de obra. 

 

3.6. GESTÃO DA DEMANDA E PLANEJAMENTO E CONTROLE DA 

PRODUÇÃO 

 

Na atualidade, com o alto volume de produção, com o crescente número de 

concorrentes e o nível cada vez mais elevado de exigência dos clientes, as 
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atividades de gestão da demanda aliadas às de planejamento e controle da 

produção tornam-se mais complexas e essenciais para a competitividade da 

empresa. Atividades que visam a redução dos estoques de produtos acabados, e de 

materiais em processo, as melhorias no atendimento dos pedidos, a redução de 

imprevistos, a redução de ociosidade de recursos, a melhor gestão de compras de 

materiais e serviços, a melhoria nas relações com clientes e fornecedores podem ser 

obtidas ou melhoradas com a implantação de um sistema de planejamento e 

programação da produção integrado às necessidades e políticas estratégicas da 

empresa (PEDROSO; CORREA, 1996). 

 

3.6.1. Gestão da demanda 

 

O termo “demanda” pode ser definido como a necessidade ou a procura por 

determinado bem ou serviço. Neste sentido a gestão da demanda pode ser 

entendida como todo o processo de coordenação desta necessidade ou procura. 

Envolve como saber reconhecer e interpretar as necessidades do mercado por 

determinado produto e serviço, trazer essas informações para dentro da organização 

e administrar todos os esforços necessários para atendimento das necessidades no 

mercado, no prazo necessário, da forma mais eficiente possível, gerando benefícios 

tanto para os clientes como para a empresa (HIRSCHHEIMER, 2009) 

De acordo com Greef e Freitas (2012) o papel da gestão da demanda pode 

assumir papeis diferentes de organização para organização, e também pode variar 

de acordo com o tipo de mercado que a organização atua ou tipo de sistema de 

produção que opera. A atuação da demanda pode ser dividida em: a) Gestão da 

demanda em curto prazo: É responsável em provisionar quais os recursos 

necessários para a produção, como máquinas, mão de obra e matéria-prima e 

também em provisionar receitas; b) Gestão da demanda em longo prazo: Pode ser 

utilizada como ferramenta estratégica para a organização, determinando os rumos 

da empresa, como investimento em instalações, decisões como contratar ou 

terceirizar serviços, criação de novos produtos, aumento ou redução de participação 

de mercado, entre outros. 

A gestão da demanda pode assumir papeis diferentes de acordo com o sistema 

de produção adotado pela empresa. Uma das suas atividades críticas é previsão da 

demanda para ambientes de produção empurrada. O planejamento da produção 
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nestes ambientes é todo orientado pela previsão de vendas que dá origem ao plano 

de produção. Os produtos então produzidos são armazenados no estoque até a sua 

venda efetiva. O grau de assertividade dessa previsão de demanda deve ser o mais 

alto possível, com constantes análises, pois em caso contrário os produtos podem 

passar um bom tempo no estoque ou até mesmo ocorrera falta de produtos no 

mercado (SANTA EULÁLIA, 2001; MARTINS, 2011; GREEF; FREITAS, 2012). 

A primeira característica de um sistema com produção empurrada, é prever o 

que será vendido em determinado espaço de tempo. Esta atividade será o ponto de 

partida para todas as outras desse sistema. É uma atividade crítica, vista pela sua 

extrema importância, pois todos os recursos da fábrica serão planejados visando o 

atendimento desta previsão (GIACON; MESQUITA, 2011; THURER; GODINHO 

FILHO, 2012). 

Em um sistema de produção tradicional a demanda deve ser acompanhada e 

mantida o mais próximo da realidade tanto quanto possível.  Geralmente ela é 

realizada pela equipe de Vendas, que acompanha as variações de mercado, através 

do relacionamento contínuo com seus clientes. Desta forma, mantêm a previsão da 

demanda atualizada (GIACON; MESQUITA, 2011; THURER; GODINHO FILHO, 

2012). 

Influenciar a demanda é uma das atividades relacionadas à sua gestão. A 

influência sobre a demanda é possível quando existe conhecimento do mercado. 

Assim é possível saber quais os consumidores ou qual parcela do mercado pode ser 

influenciada. Esse conhecimento é muito importante em momentos em que a curva 

da oferta se sobrepõe à curva da demanda, os estoques são altos e é necessário 

algum tipo de ação para balancear esta situação, que é muito comum em sistemas 

de produção empurrada. Nesse caso, como a produção é realizada em cima de 

previsões, quando a venda não é efetivamente realizada acontecem os acúmulos de 

estoques. Em sistemas de produção puxada a influência da demanda é importante 

para o atendimento das metas da organização (GIACON; MESQUITA, 2011; 

THURER; GODINHO FILHO, 2012). 

Embora o sistema de produção empurrada trabalhe comprimindo seus 

produtos para o estoque através de uma previsão de vendas, o objetivo é ter o 

produto disponível assim que o cliente o solicita. Mas nem sempre isto acontece, 

pois, da mesma forma como a previsão de vendas erra para mais, também o faz 

para menos. Assim, pode ocorrer de um produto ser vendido, mas não estar 
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disponível no estoque, o que gera a necessidade da empresa ter um sistema 

adequado e equipe responsável em coordenar todos os fatores envolvidos na 

entrega no prazo para o cliente (GIACON; MESQUITA, 2011; THURER; GODINHO 

FILHO, 2012). 

A gestão da demanda, não menos importante nos sistemas de produção 

puxada, é comumente gerida integrada com os clientes. A organização está em 

constante contato com eles administrando as demandas de curto e de longo prazo. 

Nestes sistemas de produção à demanda do cliente deve ser bem definida, pois o 

sistema não terá o produto disponível caso não haja a demanda real (GIACON; 

MESQUITA, 2011; SILVA; RENTES, 2012; THURER; GODINHO FILHO, 2012). 

 

2.6.2. Planejamento e controle da produção 

 

Independentemente do sistema de produção adotado pela empresa, os 

ambientes de produção são dinâmicos e a área de planejamento e controle da 

produção (PCP) possui um problema chave: prover datas realistas para os clientes 

ao mesmo tempo em que elabore um plano de produção que atenda a esses prazos 

e utilize os recursos da fábrica da melhor maneira possível. É também atribuição da 

área de Planejamento da Produção cuidar para que isto aconteça 

independentemente dos imprevistos e sem faltar material. Vários problemas podem 

ocorrer na produção (quebras de equipamentos, atrasos na entrega de materiais, 

necessidade de horas extras em centros críticos, falta de visibilidade do chão de 

fábrica, etc.), tornando as atividades de programação e controle da produção 

bastante complexas (DUMOND, 2005; GIACON; MESQUITA, 2011; THURER; 

GODINHO FILHO, 2012; UTIYAMA; GODINHO FILHO, 2013). 

Assim a meta do planejamento e controle da produção é administrar o conflito 

destes objetivos de forma a encontrar o melhor balanceamento entre eles. Dessa 

forma, o principal objetivo de um sistema de planejamento e controle da produção é 

gerar um programa de produção que atenda às exigências dos clientes, 

condicionadas à disponibilidade de recursos definida no planejamento estratégico da 

organização (HOPP; SPEARMAN, 2000), (GIACON E MESQUITA, 2011), (THURER 

e GODINHO FILHO, 2012) e (UTIYAMA e GODINHO FILHO, 2013) 

Decidir qual a melhor ferramenta para programar a produção, não é uma 

decisão isolada da área de planejamento e controle, mas sim da organização como 
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um todo, pois esta ferramenta tem que estar em harmonia com o sistema de 

produção e objetivos da empresa. Sendo assim, para determinar qual a melhor 

ferramenta, o ideal seria realizar um mapeamento do processo de produção, 

identificar suas características, estabelecer os objetivos da organização e a 

necessidade dos clientes (METAXIOTIS et al. 2003; GIACON; MESQUITA, 2011). 

 

2.6.3. O planejamento e controle da produção em um sistema de produção 

empurrada 

 

Conforme Vollmann, (1997), Metaxiotis et al. (2003), Giacon e Mesquita, 

(2011), um sistema de produção tradicional, que utiliza a produção empurrada tem o 

Plano Mestre de produção como principal ferramenta de planejamento da produção, 

que consolida as informações de previsão de vendas e pedidos firmes. O plano 

mestre é o programa de produtos acabados orientado pela previsão de vendas e 

ordens de produção. Estas possuem informações sobre quantidades dos lotes, 

materiais e quantidades necessárias para a produção deste lote e data de entrega 

programada. Quando se analisa o fluxo de materiais na produção empurrada em 

lotes, pode-se dizer que, para ser concluída, cada ordem de produção necessita de 

um conjunto de materiais específicos. Estes materiais podem ser classificados em 

matérias-primas, componentes e produtos semiacabados, que podem ser obtidos de 

fornecedores externos ou internos, ou seja, produzidos na própria fábrica. 

O principal objetivo do plano mestre de produção é atender a demanda que o 

mercado direciona para a empresa. Mas existe a necessidade de alocar e priorizar 

os produtos na área fabril, ou seja, há que se informar a produção em que sequência 

os produtos devem ser fabricados. A organização precisa ter um sistema de 

sequenciamento dos produtos eficaz, com uma equipe que possua as informações 

necessárias para tal responsabilidade (VOLLMANN, 1997). 

Nestes sistemas de produção o PCP também é responsável por interpretar a 

demanda e traduzir estas informações para a realidade da fábrica. Deve ainda 

planejar o nível de serviço aos clientes, parametrizar o sistema de produção com 

informações de estoques de segurança, capacidade produtiva e níveis de estoques, 

parâmetros esses que determinam o nível de serviço que a empresa pretende 

prestar (METAXIOTIS et al. 2003; GIACON; MESQUITA, 2011). 
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Em conjunto com o plano mestre de produção, a ferramenta Material 

Requirement Planning (MRP) – planejamento dos recursos de materiais, é utilizada 

para gerar as ordens de produção e as ordens de compras de acordo com o plano 

mestre de produção, com os tempos de produção e tempos de fornecimento e com 

os cadastros de estoques (LAURINDO; MESQUITA, 2000). 

Laurindo e Mesquita (2000) resumem como o cálculo do MRP é feito: 

1º Passo: Definição do plano mestre de produção, que é a programação do 

produto final em um determinado período de tempo e a definição das quantidades 

que serão produzidas em cada período, ou seja a definição dos lotes. Esses 

produtos finais podem ser tanto acabados como peças de reposição, enfim qualquer 

item que possua uma demanda independente. A esta última pode ser entendida 

como toda demanda externa ao processo de produção. É uma demanda externa, do 

cliente ou mercado, por exemplo. Já a demanda dependente é aquela interna, criada 

pelo processo de produção. São as demandas por matéria-prima ou componentes. 

São demandas previsíveis, já que nesse momento o plano mestre já deveria estar 

definido. 

2º Passo: Após a definição do plano mestre de produção, o próximo passo é o 

cálculo das necessidades de materiais para atendimento deste programa. Nessa 

etapa é fundamental que alguns parâmetros estejam com seus cadastros corretos e 

atualizados para o cálculo correto das quantidades e datas de fabricação como: 

quantidade em estoque, tempos de produção e tempos de compras.  

Taal e Wortmann (1997), Metaxiotis et al. (2003), Giacon e Mesquita, (2011) 

observam que a produção empurrada, por trabalhar com previsões de vendas, pode 

sofrer variações de demanda em curto espaço de tempo, pois as necessidades dos 

clientes oscilam quando os planos de produção já estão definidos e em execução 

não somente na unidade de produção, mas em toda a cadeia de suprimentos. Esse 

problema, que não pode ser resolvido com excesso de estoques e trabalho em 

horas extras, não consegue ser previsto pelo o MRP por considerar tempos fixos 

independentemente do tamanho do lote e não detectar restrições de capacidade. 

A ferramenta MRP considera tempos de processo fixos e constantes que 

independem da carga máquina e do tamanho do lote, fazendo com que seja 

necessário que a empresa trabalhe com “espaços de tempos”. O MRP irá considerar 

apenas a data de início e término da ordem, ou seja, uma ordem de dez peças terá a 



44 

 

mesma data de início e término que uma ordem de mil peças (LAURINDO; 

MESQUITA, 2000; GIACON; MESQUITA, 2011). 

O MRP não mostra alternativas, nem faz simulações para a análise da 

viabilização do plano mestre que somente é realizada através da análise da carga 

máquina versus a capacidade dos centros de trabalhos. O planejador terá de 

antecipar ou prorrogar ordens para balancear a produção, até encontrar o equilíbrio, 

ou até mesmo terceirizar trabalhos ou solicitar horas extras (LAURINDO; 

MESQUITA, 2000; GIACON; MESQUITA, 2011). 

Outra limitação do MRP é com relação às prioridades de produção. Ele mostra 

as prioridades de acordo com a data de entrega e trabalha com o conceito de 

capacidade infinita, ou seja as sequências de produção são totalmente duvidosas 

com relação a viabilidade e otimização. O MRP não analisa se todas as ordens 

conseguirão ser atendidas no período definido e nem existem períodos com 

capacidade ociosa. O melhor sequenciamento da produção, também fica a cargo do 

planejador (LAURINDO; MESQUITA, 2000; GIACON; MESQUITA, 2011). 

Ainda de acordo com Laurindo e Mesquita (2000) em um sistema de produção 

em lotes, somente a programação dos lotes (quantidades) e datas de produção, não 

são suficientes para a gestão da produção, pois as restrições de capacidade de 

produção dos setores da fábrica também devem ser consideradas, para que o plano 

mestre torne-se viável. Para a análise da capacidade os autores sugerem a 

utilização da ferramenta MRP II. 

O MRP II, segundo Laurindo e Mesquita (2000), introduz as restrições de 

capacidade à programação, acrescentando parâmetros como: roteiros de produção 

(sequências e tempos das atividades), centros de produção e suas capacidades. 

Assim, é possível que o MRP II calcule a carga de trabalho de todos os centros 

produtivos e verifique se o plano é viável ou não. A análise da capacidade produtiva 

é fundamental para o estabelecimento de uma relação entre o plano de produção e 

a carga de trabalho nos centros produtivos. Esta análise serve, primeiramente, para 

a realização do balanceamento das cargas nos centros produtivos e ajustes no 

plano de produção. É importante ressaltar que esta análise realizada pelo MRPII é 

bem genérica. 

Desta forma as ferramentas de plano mestre, MRP e MRP II auxiliam o PCP a 

programar a produção e as necessidades de materiais, sempre com a interferência e 

análise das pessoas responsáveis pelas atividades de programação, já que, como 
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pode ser observado existem algumas limitações nestas ferramentas (GIACON; 

MESQUITA, 2011). 

Por fim, o PCP também é responsável em controlar os resultados da produção. 

Este controle pode ser feito através de indicadores de desempenho do processo de 

acordo com as atividades de cada organização. Os indicadores que podem ser 

medidos no processo de gestão da demanda são relacionados ao custo do 

processo, a pontualidade de entrega, a atendimento de pedidos, níveis de estoque, 

giro de estoque entre outros (GIACON; MESQUITA, 2011). 

 

2.6.4. O Planejamento e Controle da Produção em um Sistema de Produção 

Puxada 

 

Os sistemas de produção puxada têm como característica as demandas mais 

previsíveis com visão em longo prazo, que possibilitam uma programação mais 

sincronizada e assertiva na produção interna e de fornecedores. Mas isto não é o 

bastante para se operar em produção puxada. Outros elementos como tempos de 

processo e fornecimento reduzidos, lotes pequenos, redução dos tempos setup, 

entre outros, são de importância vital para esse processo. Na produção puxada a 

ferramenta de programação da produção mais utilizada é o Just in Time (JIT) 

complementado com o nivelamento da produção e com a utilização dos cartões 

Kanban (HOPP; SPEARMAN, 2000; GIACON; MESQUITA, 2011; SILVA, et. al. 

2011; UTIYAMA; GODINHO FILHO, 2013). 

Para Vollmann (1997), Silva, et. al. (2011) e Utiyama e Godinho filho (2013) a 

principal função do Planejamento e Controle da Produção em um sistema de 

produção puxada é manter o nível de produção o mais constante possível, 

mantendo assim um ritmo de produção contínuo. A maior dificuldade do 

Planejamento e Controle da Produção nestes sistemas é lidar com as paradas de 

produção, comuns em sistemas de produção puxada, uma vez que estes sistemas 

não têm estoques para cobrir suas ineficiências. Os problemas de atrasos de 

fornecedores, quebras de máquinas, faltas de operadores impactam fortemente nos 

resultados da programação da produção.  

Ainda de acordo com Hopp e Spearman (2000), Silva, et. al. (2011) e Utiyama 

e Godinho filho, (2013) as atividades de Planejamento e Controle da Produção no 

sistema de produção puxada são relativamente simples, pois o processo caminha 
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por si só. Uma vez realizado o balanceamento das células de manufatura, as 

quantidades programadas e a serem produzidas são determinadas de forma a não 

existir estoques em processo. 

A ferramenta de programação mais utilizada é o cartão Kanban, para retirar as 

peças em processamento de uma estação de trabalho e puxá-las para a próxima 

estação do processo produtivo. As partes fabricadas ou processadas são mantidas 

em contentores e somente alguns destes são fornecidos à estação subsequente. 

Quando todos os contentores estão cheios, a célula para de produzir, até que 

retorne outro vazio, que funciona como uma “ordem de produção”. Assim os 

estoques de produtos em processo são limitados aos disponíveis nos contentores e 

só são fornecidos quando necessários. O cartão Kanban pode ser substituído pelas 

ordens de produção quando estas quantidades variarem de um período para o outro 

(HOPP; SPEARMAN, 2000; GIACON; MESQUITA, 2011; SILVA, et. al. 2011; 

UTIYAMA; GODINHO FILHO, 2013). 

 

3.7. PROPOSTA DE UM PROCEDIMENTO PARA A CONVERSÃO DE UM 

PROCESSO DE PRODUÇÃO EMPURRADA PARA PUXADA 

 

Com base em Ballé e Ballé (2007) este trabalho propõe como estrutura teórica 

para a conversão de um sistema de produção empurrada em puxada, um conjunto 

de nove passos que descrevem as ações necessárias para realizar a citada 

conversão, que pode ser assim descrita:  

Passo 1 - De acordo com Corrêa; Gianesi, (1993), Silva et. al. (2011), Scherer 

e Ribeiro (2013) e Walter e Tubino (2013) deve-se criar um responsável pela 

mudança. 

A conversão de um sistema de produção em outro, em qualquer organização, 

não deixa de ser um grande processo de mudança e com isto, requer uma equipe 

como qualquer projeto. Sendo assim, é necessário como primeiro passo deste 

processo, a nomeação de um responsável pela coordenação deste projeto.  

A organização deve nomear como responsável pela implantação dos novos 

procedimentos uma pessoa que seja capaz de interagir e coordenar a interação de 

todos os setores (Produção, Engenharia, Planejamento e Controle da Produção, 

Suprimentos e Qualidade) e funcionários envolvidos neste processo. Os candidatos 



47 

 

a esta “vaga” devem ter respostas positivas as seguintes questões: a) Esta pessoa 

conhece o processo de produção atual? b) Esta pessoa conhece os conceitos de um 

sistema de produção puxada? 

O candidato que responder positivamente a estas duas questões tem os pré 

requisitos para poder ser o escolhido para tomar a frente deste processo de 

mudança. 

 

Passo 2 - De acordo com Forza (1996), LaScola et al. (2002), Silva et. al. 

(2011), Calarge et al. (2012), Utiyama e Godinho Filho (2013) deve-se treinar os 

envolvidos. 

Pode-se identificar três grupos de colaboradores envolvidos no processo de 

mudança: Pessoal de Apoio, Líderes Operacionais e funcionários Operacionais. 

Deve-se preparar os envolvidos para o processo de mudança, por meio da 

aplicação de um treinamento que envolva os funcionários dos setores pertinentes à 

nova forma de trabalho. Este treinamento deve conter informações sobre melhoria 

contínua, mudanças de paradigmas e a importância dos resultados que serão 

alcançados com o novo sistema. 

 

Passo 3 - De acordo com Antony, Jenica et al., Laureani e Antony, Prates e 

Bandeira (2011), Greef e Freitas (2012) e Scherer e Ribeiro (2013) deve-se mapear 

o processo. 

Nesta fase é de suma importância a participação de funcionários que 

conheçam o processo, e assim, realizar um detalhamento de todas as atividades que 

o envolvem com o objetivo de mapear o fluxo do processo da produção atual, com a 

finalidade de identificar as atividades pertinentes e classifica-las em: a) Atividades 

que agregam valor ao produto; b) Atividades que não agregam valor ao produto, 

mas são fundamentais para o processo existir; c) Atividades que não agregam valor 

e podem ser excluídas do processo. 

Nesta fase pode ser aplicada a ferramenta “Fluxograma” para identificar o 

fluxo do processo de produção atual, e com o auxílio dos envolvidos e com todas 

as atividades inerentes devidamente identificadas e documentadas. 
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Passo 4 - De acordo com Prates e Bandeira (2011), Greef e Freitas, Calarge et 

al (2012) e Scherer e Ribeiro, Sternberg et al. (2013) deve-se enxugar o processo, 

reorganizar o fluxo do processo de forma enxuta. 

Com o fluxograma em mãos, é possível identificar todas as atividades que não 

agregam valor e podem ser eliminadas e os processos chaves que podem ser 

melhorados, de maneira que as melhorias implementadas façam com que fiquem os 

mais enxutos possíveis. É de vital importância o envolvimento dos funcionários do 

processo para a correta identificação de como as melhorias identificadas poderão 

ser implantadas. 

Todas as ações definidas devem ser documentadas em um plano de ação, que 

mostre claramente como estas serão tomadas. Nesta fase indica-se a utilização de 

ferramentas que possibilitem a visualização das atividades que precisam ser 

desenvolvidas de forma clara para todos os envolvidos. Assim, todos saberão o que 

será feito, quem o fará, em qual período de tempo, em que local e como será feita 

cada atividade. Em realidade trata-se da documentação das atividades, uma vez que 

elimina por completo qualquer dúvida que possa surgir sobre um processo. Afinal, 

um erro na transmissão das informações pode prejudicar o resultado. 

 

Passo 5 - De acordo com Silva e Rentes (2012) e Scherer e Ribeiro (2013) 

deve-se ajustar o layout.  

Muito provavelmente, quando o mapeamento do processo for realizado e o 

processo estiver reorganizado de forma mais enxuta, surgirá a necessidade de 

eliminar ou otimizar atividades relacionadas ao tempo gasto com a movimentação de 

pessoal e material. Sendo assim, o layout da fábrica terá um papel estratégico neste 

novo processo. Desta forma, quando a empresa não opera em layout celular, terá 

que fazer esta mudança, pois o mais indicado ao sistema de produção puxada é 

este último, que otimiza movimentos, reduz espaços e movimentações de pessoas e 

materiais. Essas características também contribuem para a gestão, refletindo no 

controle de estoque e na qualidade.  

 

Passo 6 - De acordo com Forza (1996), LaScola et al. (2002), Silva et. al. 

(2011), Calarge et al. (2012), Utiyama e Godinho Filho (2013) deve-se desenvolver 

equipes multifuncionais. 
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Uma produção puxada necessita de funcionários habilitados a mudarem de 

função de acordo com as demandas da produção. Com ênfase nas mudanças 

rápidas e menores lotes, o colaborador multifuncional torna-se necessário. Nesse 

sistema produtivo não há lugar para o preparador de máquinas, pois esse trabalho 

deverá ser feito pelo próprio operador, que estará preparado para efetuar as 

manutenções de rotina e também pequenos reparos na máquina a qualquer hora. 

Dar ao operador da máquina tais habilidades faz parte do programa de manutenção 

produtiva total (TPM). 

Nesta etapa do processo de mudança para um sistema de produção puxada, 

os funcionários operacionais devem ser treinados e orientados a operarem todos os 

equipamentos da célula de trabalho que estão inseridos. Com o layout celular e a 

produção puxada de acordo com a demanda, os funcionários não podem operar 

apenas em um posto de trabalho, e sim, operar por vezes em vários postos, de 

acordo com a demanda. 

Desta forma, a organização pode optar por um processo em que os 

funcionários do setor fabril trocam de funções, por um período de tempo. A 

periodicidade pode ser diária ou semanal, com o objetivo de que todos possam 

desempenhar todas as funções dentro da célula. Assim será possível um melhor 

balanceamento e os funcionários se tornarão multifuncionais. 

 

Passo 7 - De acordo com Giacon e Mesquita, Thurer e Godinho Filho, Gibbons 

et al. (2012) deve-se puxar a produção pela demanda real. 

A demanda da fábrica deve ser orientada pelos clientes. A organização deve 

estar alinhada com seus clientes com relação aos prazos de entrega. 

A programação da produção deverá ser orientada pela demanda real de 

produtos, que nada mais é do que os pedidos firmes de clientes. 

Esta operação é possível quando existe um prazo de entrega acordado com o 

cliente. Este sabe que assim que colocar um pedido deverá aguardar o prazo de 

entrega acordado para receber o produto. Este prazo de entrega deve ser definido 

pela organização, de acordo com o mercado observando o prazo que os clientes 

aceitam. Após acordado o prazo de entrega com os clientes, a organização precisa 

responder as seguintes questão: a)  Em que prazo a área de relacionamento com 
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o cliente deve informar a área de produção qual é a demanda real? b) Como esta 

demanda será informada à área de produção? 

 

Passo 8 - De acordo com Hopp e Spearman (2000), Silva et. al. (2011), Calarge et 

al. (2012), Sternberg et al., Utiyama e Godinho filho (2013) deve-se implantar 

programação da produção puxada. 

A programação da produção das células de manufatura deve ser realizada de 

acordo com a demanda real informada pela área de gestão da demanda, de forma a 

não gerar estoque de produto acabado. 

Através da programação de produto acabado a programação dos componentes 

que compõem o produto final deve ser puxada. 

 

Passo 9 - De acordo com Ritzman e Krajewski (2010), Lambert (2010) Martins, 

(2011) e Santos e Alves (2014) deve-se desenvolver fornecedores Just in Time:  

O relacionamento com os fornecedores é radicalmente alterado quando se 

opera com um sistema de produção puxada. Aos fornecedores é solicitado que 

façam entregas frequentes, em muitos casos, diretamente à linha de produção. 

Mudanças nos procedimentos de entrega, como maior proximidade, são muitas 

vezes necessárias para que o fornecedor seja perfeitamente integrado ao sistema. 

Dos fornecedores também se requer que entreguem itens de qualidade perfeita, já 

que não sofrerão nenhum tipo de inspeção de recebimento. É necessária uma 

mudança radical na maneira como usualmente observam-se os fornecedores em 

sistema produtivos tradicionais. 

Na gestão dos fornecedores, indica-se trabalhar com fornecedores que operem 

em sistemas Just in Time, que possuam esta cultura ou possam ser desenvolvidas. 

Desta forma será mais fácil a adaptação deste ao novo sistema de manufatura. 

Este capitulo tratou da revisão da literatura, pode ser observada as 

características de um sistema de produção tradicional, que opera com produção 

empurrada, e de um sistema de produção enxuta, que opera com produção puxada, 

de onde pode-se extrair uma matriz com as principais diferenças entre um e outro. 

O capitulo revisou as ações mais comuns na implantação de um sistema de 

produção puxada e suas dificuldades, o que serviu como base para elaboração de 

uma proposta de procedimento para a implantação deste sistema nas organizações 

que assim quiserem. 
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A fundamentação metodológica que suporta esta pesquisa será apresentada a 

seguir. 

Neste trabalho a metodologia de pesquisa adotada foi a pesquisa-ação, uma 

vez que ela se mostra apropriada quando a questão de pesquisa descreve como 

uma série de fatos ocorrem em uma organização e procura entender como e por que 

os membros do grupo tomam determinadas decisões e ações. Como parte desse 

processo, o pesquisador interage com o grupo (GOUGHLAN; COGHLAN, 2002). Já 

para Thiollent (2007), a pesquisa-ação é um método de pesquisa empírica que 

simultaneamente soluciona um problema e também gera conhecimento científico. 

Turrioni e Mello (2012) afirmam que a pesquisa-ação contribui para a resolução 

prática do problema estudado por meio da identificação e implementação de ações 

que buscam modificar uma situação existente. Para Coughlan e Coghlan (2002), 

uma das características da pesquisa-ação é a utilização da abordagem científica na 

solução do problema estudado e a participação cooperativa entre o pesquisador e os 

envolvidos na situação real a ser analisada, sendo o pesquisador parte da equipe 

que se propõe a resolver o problema. Ainda de acordo com Turrioni e Mello (2012), a 

pesquisa-ação gera conhecimento científico a partir da participação do pesquisador 

na resolução do problema estudado. 

Portanto, após o levantamento teórico feito por meio de revisão bibliográfica, foi 

realizada uma pesquisa-ação com o objetivo de verificar se o procedimento teórico 
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proposto por este trabalho poderia ser adequadamente aplicado na prática das 

empresas. Para essa finalidade decidiu-se por mapear o processo de produção 

tradicional com produção empurrada em uma área de acabamento gráfico de altos 

volumes pertencente a uma indústria de brinquedos, realizando-se, em seguida, a 

aplicação do procedimento sugerido por esta dissertação. 

De acordo com Mello, Turrioni, Xavier e Campos (2012) a pesquisa-ação pode 

ser desenvolvida em 5 fases que vão a seguir descritas, mostrando-se em cada uma 

como elas foram consideradas no desenvolvimento do presente estudo. Portanto: 

1ª Fase: Planejar a pesquisa-ação - O pesquisador identifica um problema na 

literatura e busca um objeto onde esse problema pode encontrar solução cientifica. 

Dessa forma, este trabalho tem início com uma revisão da literatura com objetivo de 

levantar informações sobre sistemas de produção tradicional com produção 

empurrada e os sistemas de produção enxuta que utilizam a produção puxada para 

que, além de avaliar o estado da arte do tema estudado, se pudesse identificar 

também uma lacuna que justificasse a relevância deste estudo e fosse possível 

fundamentar um procedimento sugerido para converter um sistema de produção 

empurrada em puxada. Neste trabalho pretendeu-se verificar se a aplicação do 

procedimento proposto para converter um sistema de produção empurrada em 

puxada poderia ser aplicada com efetividade na prática do dia a dia das empresas 

industriais. Como responsável pelo PCP na área de acabamento gráfico de uma 

indústria de brinquedos, a autora da presente dissertação identificou a oportunidade 

de avaliar a aplicação do procedimento sugerido na própria área que comandava. 

Assim, depois de propor a ideia a seus superiores, ela foi autorizada a caminhar com 

o plano. Para isso, montou a equipe do projeto com um time multifuncional sob sua 

liderança incluindo: dois supervisores de produção, um representante da Qualidade 

e outro da Manutenção. A equipe do projeto recebeu então a missão de resolver um 

problema: transformar as práticas de produção de maneira a possibilitar a utilização 

da produção puxada pela demanda real. Coube à autora do presente trabalho liderar 

a equipe para a resolução do problema e também gerar o conhecimento científico 

que é relatado no presente trabalho. Essa segunda intenção da pesquisadora não foi 

comunicada aos demais membros da equipe de projeto. Como se depreende da 

estruturação dada ao trabalho, a pesquisa-ação mostrou-se como o método de 

pesquisa adequado para caracterizar o que foi realizado. 
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2ª Fase: Coleta de Dados - Como técnicas de coleta de dados da pesquisa-

ação utilizou-se de uma combinação da observação participante e entrevistas 

semiestruturadas. Conforme Marconi e Lakatos (2010) a observação participante 

permite ao pesquisador utilizar os sentidos para obtenção de aspectos da realidade 

analisada. Já a entrevista semiestruturada possibilita ao autor elaborar um roteiro de 

perguntas que pode ir sendo ajustado conforme o seguimento das entrevistas, cujo 

objetivo é complementar as questões não devidamente elucidadas na observação. 

Como já se destacou, o critério de escolha da empresa considerada nesta pesquisa 

foi a conveniência da pesquisadora em função da oportunidade de poder testar na 

área de sua influência os conceitos teóricos desenvolvidos como parte deste 

trabalho. A empresa pesquisada localiza-se na região de São Bernardo do Campo – 

SP. Atua no mercado de brinquedos, produzindo cartonados, como jogos de 

tabuleiro, quebra-cabeças e jogos de memória. Possui apenas uma fábrica, mas 

atende todo território nacional com seus produtos. Ela conta com um efetivo de 

aproximadamente 500 funcionários e tem um faturamento médio anual de R$ 80 

milhões. Essa empresa, embora de origem e propriedade familiar, é administrada 

por profissionais do mercado.  Deve-se observar que embora a empresa em estudo 

opere com todo o processo gráfico, a pesquisa realizada focou sua atuação somente 

na fase de acabamento. 

3ª Fase: Análise dos dados e plano de ação – Esta etapa tem como objetivo a 

análise dos dados coletados na etapa anterior e deve ter como resultado um plano 

de ação documentado com um planejamento com todas as recomendações que 

serão aplicáveis ao processo para solução deste problema. Para cumprimento desta 

etapa, após a coleta de dados da situação atual da empresa e a comparação à 

literatura pesquisada, elaborou-se uma proposta de procedimento para a 

transformação de um sistema de produção empurrada em um sistema de produção 

puxada. Este é composto por uma sequência lógica de nove passos que definem as 

ações a ser implementadas por um a empresa industrial para fazer a conversão que 

se pretende. 

4ª Fase: Implementar o plano de ação - Nesta fase o procedimento proposto 

para a transformação de um sistema de produção empurrada em um com produção 

puxada foi implementado na organização, a fim de solucionar o problema proposto e 

confirmar as referências teóricas obtidas. 
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5ª Fase Avaliar resultados e gerar relatório – Para avaliação dos resultados, 

neste trabalho foi utilizada a comparação dos critérios (indicadores) definidos na fase 

de coleta de dados, antes e depois da intervenção do pesquisador. Nesta fase foram 

apresentados os resultados que a organização obtinha anteriormente com o sistema 

de produção empurrada e os alcançados após a implantação do sistema de 

produção puxada, fazendo-se, como consequência, a avaliação dos ganhos obtidos 

com a conversão feita. Por fim, foram apresentadas as contribuições deste estudo 

para a geração de conhecimento cientifico e para a prática da Engenharia de 

Produção e Gestão de Operações.  Relataram-se, ainda, as suas limitações e 

sugestões para pesquisas futuras.   

  

 

 

 

 

5. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Como destacado no capítulo que tratou da Metodologia, para verificar as 

possibilidades de aplicação do procedimento sugerido anteriormente às situações do 

mundo real, como parte deste trabalho desenvolveu-se uma pesquisa-ação na qual 

um sistema de produção em altos volumes com produção empurrada foi substituído 

por um sistema de produção puxada utilizando como instrumento para essa 

alteração o procedimento retro citado. A descrição das diversas etapas desse estudo 

vai a seguir.  

 

5.1. PROCESSO DE PRODUÇÃO ATUAL COM PRODUÇÃO EMPURRADA 

 

As observações colhidas na empresa em estudo permitiram concluir que as suas 

práticas de manufatura eram essencialmente fundamentadas pelos princípios da 

produção em massa, com características bem evidentes, como produção 

empurrada, estoques elevados de matéria-prima, materiais em processo e produtos 

acabados. Embora a empresa apresentasse conceitos enraizados da produção em 

massa, a diretoria acreditava nos benefícios da produção enxuta, principalmente no 

que diz respeito à utilização da produção puxada pela demanda real. Os 
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responsáveis acreditavam que os lead-times curtos do processo de acabamento 

gráfico deveriam ser bem aproveitados em uma implantação de produção puxada. 

Para analisar essa possibilidade, a família de quebra-cabeças de 60 peças foi 

utilizada como objeto deste estudo, pois é o grupo de produtos com menores tempos 

de processos possibilitando o acompanhamento de toda a transformação para um 

novo modelo de produção. 

O quebra cabeça em estudo é composto por um mapa (são as peças a serem 

montadas) e um cartucho (embalagem que armazena o mapa). A árvore que mostra 

a composição deste produto está ilustrada na Figura 2, na qual a letra “F” indica os 

itens fabricados e a “C” os comprados. As descrições seguem: 

Quebra Cabeças 60 Peças: É o produto final, pronto para comercialização. 

F# - Mapa AC (Acabado) – é o mapa fabricado já acabado, pronto para ser 

embalado, após a etapa de corte e vinco. 

F# - Mapa CV (Cortado e Vincado) – é o mapa fabricado já cortado e vincado, 

pronto para ser destacado (retirada as aparas). 

F# - Mapa CL (Colado) – é o mapa fabricado já colado (mapa impresso acoplado 

ao papelão), pronto para ser cortado e vincado. 

F# - Mapa IP (Impresso) – é o mapa fabricado já impresso, pronto para ser 

colado. 

C# - Papelão 65X95CM - é a matéria-prima comprada que será acoplada ao 

mapa impresso no processo de Colagem. 

F# - Cartucho AC (Acabado) – é o cartucho do quebra cabeça fabricado já 

acabado, pronto para ser embalar o mapa AC. 

F# - Cartucho CL (Colado) – é o cartucho do quebra cabeça fabricado já 

realizado o processo de fechamento. 

F# - Cartucho CV (Cortado e Vincado) – é o cartucho fabricado já cortado e 

vincado nos locais que receberá as dobras e colagem do fechamento. 

F# - Cartucho CL (Cartucho Colado) – é o cartucho fabricado já colado, mas 

ainda em formato de folha. 

F# - Cartucho IP (Cartucho Impresso) – é o cartucho fabricado já impresso, mas 

ainda em formato de folha, que será acoplado ao micro ondulado. 

C# - Micro Ondulado 47X65CM - é a matéria-prima comprada que será acoplada 

ao cartucho impresso no processo de Colagem. 

Figura 2 – Estrutura do produto quebra cabeças de 60 peças 
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O processo de produção de acabamento gráfico, que é de interesse deste 

trabalho, era composto pelas etapas conforme a Figura 3: 

 

Figura 3 – Fluxograma Processo de Produção 

 

 

 

 Processo de Colagem do Mapa – Cola-se a folha impressa com a imagem do 

quebra cabeça ao papelão. 

Quebra-Cabeça 60 peças 

F# - Mapa AC - 1PÇ 

F# - Mapa CV - 1PÇ 

  

F# - Mapa CL - 1PÇ 

F# - Mapa IP - 1PÇ  

C# - Papelão 65X95CM - 0,5 FL 

F# - Cartucho AC - 1PÇ 

F# - Cartucho CL - 1PÇ 

F# - Cartucho CV - 1PÇ 

F# - Cartucho CL - 1PÇ 

F# - Cartucho IP - 1PÇ  

C# - Micro ondulado 47X65CM - 1 FL 
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 Processo de Empastamento do Cartucho – Cola-se a folha impressa com a 

imagem do cartucho ao micro ondulado. 

 Processo de Corte e Vinco do Mapa – Após a colagem do mapa ao papelão, 

o produto passa pelo processo de corte e vinco em 60 partes. O produto 

segue cortado e vincado. 

 Processo de Corte e Vinco do Cartucho – Após a colagem do cartucho ao 

micro ondulado, o produto passa pelo processo de corte e vinco nas partes 

nas quais serão realizadas as dobras para a formatação do cartucho. 

 Processo de Fechamento do Cartucho – Após o corte e vinco do cartucho, 

este passa pela máquina que fará as dobras que deixarão o cartucho em seu 

formato final. 

 Processo de Montagem - Este é o processo que une o mapa ao cartucho.  

Primeiramente o mapa passa pelo processo de debulhar, que consiste em 

separar e embaralhar as 60 peças do quebra-cabeças que são colocadas em um 

saco plástico e selado. Em seguida ele é armazenado dentro do cartucho. 

Para a execução dessas operações a empresa utilizava o efetivo de mão de 

obra, o número de horas por dia e os tempos de produção apresentados na Tabela 

1. Essa tabela também mostra a capacidade instalada em número de peças por dia 

para cada item que compõe o quebra-cabeça em estudo. 

 

Tabela 1 – Capacidade de produção do quebra-cabeças de 60 peças 

Item Processo Máquina 
PÇ/Hora 

* 
MO Turno/Hora/Dia Prod/Dia 

MO 
Total 

Quebra-Cabeça  Montagem Debulhadeira 900 5 8 7200 5 

Cartucho CL Fechamento do Cartucho Dobradeira de Cartucho 8000 5 8 64000** 5 

Cartucho CV Corte e Vinca Cartucho Corta e Vinca 1000 1 14 14000 2 

Mapa CV Corte e Vinca Mapa Corta e Vinca 1000 1 14 14000 2 

Mapa CL Colagem do Mapa Coladeira de papelão 400 3 21 8400 9 

Cartucho CL Colagem do Cartucho 
Coladeira de Micro 
Ondulado 

400 3 21 8400 9 

      

TOTAL 32 

(*) A eficiência na utilização da mão de obra e dos equipamentos já está considerada no número de 

peças / hora. 

(**) Originalmente esse processo era manual envolvendo um grande número de pessoas. Quando da 

análise de mecanização desta operação, verificou-se que o menor equipamento disponível excedia 

em muito a capacidade necessária. No entanto, a economia gerada com a sua aquisição foi suficiente 

para justificar essa ação, mesmo sabendo que o equipamento ficaria ocioso por boa parte do tempo. 
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Como se observa, a mão de obra total envolvida neste processo era de 32 

pessoas. Nota-se também que o output desta linha como um todo estava limitado ao 

equipamento “Debulhadeira” com 7.200 peças por dia. Por outro lado, os 

equipamentos “Coladeira de Papelão” e “Coladeira de Micro Ondulado” geravam um 

estoque intermediário de 1.200 peças por dia. Já os equipamentos de “Corte e 

Vinco” e “Dobradeira de Cartucho” ficavam ociosos.  

Na empresa em estudo, a gestão da demanda era realizada através de um 

procedimento elaborado pela própria empresa conforme segue: 

Elaboração da previsão de vendas: a empresa realizava uma previsão de vendas 

anual, com base no histórico de vendas de quatro anos. Os produtos que ainda não 

completaram quatro anos de vida, tinham a previsão embasada no histórico de 

produtos similares; 

Atualização da previsão de vendas: a previsão de vendas era atualizada 

mensalmente, através do previsto vs realizado, e também ajustada de acordo com 

algumas informações de mercado, como promoções do produto, crescimento ou 

declínio do setor, entre outros; 

Registro da previsão de vendas: a previsão de vendas era encaminhada 

mensalmente para a área de Planejamento e Controle da Produção. 

A Tabela 2 ilustra a previsão de vendas anual do produto quebra cabeças 60 

peças para o ano de 2013.  

 

Tabela 2 – Previsão de Vendas Quebra Cabeças 60 peças ano 2013 

 

Com a previsão de vendas anual em mãos o Planejamento e Controle da 

Produção preparava o plano mestre de produção, respeitando algumas etapas e 

alguns critérios. A ferramenta utilizada para o planejamento era o MRP, conforme 

segue: 

Entrada das informações: todas as informações eram abastecidas no sistema 

integrado da empresa (ERP): Item, mês e quantidade prevista de vendas. 

Cálculo do plano mestre de produção: Com as informações das demandas 

mensais dos produtos acabados, cadastros de estoques de produtos acabados, 

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 TOTAL

135670 112560 98670 96780 95880 90540 92350 212340 75680 89550 209870 48950 1358840

Quebra Cabeças de 60 peças
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pedidos firmes e produção programada, a ferramenta MRP, gerava a “sugestão” de 

plano mestre de produção mensal, com as quantidades a serem produzidas de 

produtos acabados mensalmente até o final do ano vigente. O produto possui 

quantidade de lote mínimo de 2.000 peças com múltiplo de 1.000 peças. 

A Tabela 3 mostra como era apresentada esta “sugestão” de plano mestre de 

produção. As informações eram: descrição: descrição do produto em questão; 

período: os meses do ano a serem analisados; plano mestre: sugestão de 

quantidade a ser produzida, constituída pela fórmula: (estoque projetado) – (previsão 

de vendas) – (pedidos firmes) + (quantidade planejada) e arredondamento para lote 

mínimo e lote múltiplo; previsão de vendas: a quantidade prevista de venda 

informada pela área comercial; pedido firme: quantidade de produtos já com pedidos 

firmes; quantidade planejada: quantidade de produto com ordem de produção 

confirmada. 

 

Tabela 3 – Cálculo do Plano Mestre de Produção 

 

Através das sugestões do cálculo do plano mestre de produção, realizava-se 

uma análise da viabilidade do programa de produção, por meio do cálculo da 

capacidade de produção vs carga de produção. A Tabela 4 ilustra os resultados 

desta análise para os setores envolvidos. Na tabela pode-se observar o 

equipamento, as peças que eram produzidas por hora, a mão de obra alocada por 

turno, quantas horas eram trabalhas por dia, o número de dias de produção 

considerados por mês, a capacidade de produção mensal em peças, a carga de 

Período Plano Mestre Prev. Venda Pedido Firme Qtd. Planejada Estoque Projetado

saldo 0 0 0 0 2376

jan/13 134000 135670 0 0 706

fev/13 112000 112560 0 0 146

mar/13 100000 98670 0 0 1476

abr/13 96000 96780 0 0 696

mai/13 96000 95880 0 0 816

jun/13 90000 90540 0 0 276

jul/13 93000 92350 0 0 926

ago/13 212000 212340 0 0 586

set/13 76000 75680 0 0 906

out/13 89000 89550 0 0 356

nov/13 210000 209870 0 0 486

dez/13 49000 48950 0 0 536

Quebra-Cabeças 60 peças
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produção mensal (a necessidade de produção de acordo com o programa do mês), 

a eficiência projetada de cada setor (dados da Engenharia de Processos), e a 

situação, que é a capacidade de produção/peças - carga de produção/peças. 

 

Tabela 4 – Exemplo do Cálculo da Capacidade de Produção 

T

a

b

e 

 

E

labo

raçã

o do Plano Mestre de Produção: O plano mestre de produção era realizado de 

forma a empurrar todos estes produtos acabados para o estoque de maneira linear, 

ou seja, a empresa optou por manter a capacidade produtiva superior à demanda e 

manter uma média de produção mensal durante todo o ano. Esta média de produção 

era modificada mensalmente, através da atualização da previsão de vendas. O 

plano mestre era considerado “firme” para um mês, e o restante dos meses do ano 

eram apenas “previstos”. No mês subsequente a previsão de vendas era atualizada, 

gerando um novo plano com uma nova média de produção, e assim 

sucessivamente. A Tabela 5 ilustra o primeiro plano mestre do ano de 2013 

elaborado, até então, pela empresa.  

      

Corte e Vinco 01 1000 1 21 20 420000 114000 85% 306000

Corte e Vinco 02 1000 1 21 20 420000 114000 85% 306000

Coladeira 01 400 3 14 20 112000 114000 75% -2000

Coladeira 02 8000 5 8 20 1280000 114000 90% 1166000

Coladeira 03 400 3 14 20 112000 114000 75% -2000

Montagem 01 900 5 14 20 252000 114000 80% 138000

Horas/Dia Dias/Mês
Capacidade/

Mensal

Carga de 

Produção 

QC - 60pç

Eficiência
Disponibilida

de
Equipamento PÇ/Hora MO/Turno
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Tabela 5 – Plano Mestre Confirmado 

 

 

 

      

Ajuste da Carga de Produção: A carga de produção era balanceada de 

acordo com a média de produção mensal, que para o ano de 2013 era de 114.000 

peças por mês, independentemente da previsão de vendas. A empresa acreditava 

que esta era a melhor maneira de otimizar seus recursos, mantendo a mesma carga 

de produção durante todo o ano e mantendo os produtos em estoque para cobrir as 

variações da demanda. 

Programação da Produção: A programação da produção era realizada 

conforme o plano mestre de produção confirmado, e os produtos acabados 

estocados até o momento da venda. 

O planejamento e a emissão dos pedidos de compra da matéria-prima eram 

realizados através da ferramenta MRP. Após a elaboração do plano mestre de 

produção, a ferramenta MRP era utilizada, conforme segue. As quantidades em 

estoque de cada matéria-prima pertencente à estrutura, as quantidades mínimas (e 

seus múltiplos) negociadas com fornecedores, bem como os tempos de entrega de 

cada item já se encontravam devidamente cadastradas no sistema. Assim, a o MRP 

gerava a programação de entrega das matérias primas, como mostra a Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Exemplos de Programação de Entrega de Matéria-Prima para 

atendimento do programa de 2013. 

saldo 0 0 0 0 2376

jan/13 114000 135670 0 0 -19294

fev/13 114000 112560 0 0 -17854

mar/13 114000 98670 0 0 -2524

abr/13 114000 96780 0 0 14696

mai/13 114000 95880 0 0 32816

jun/13 114000 90540 0 0 56276

jul/13 114000 92350 0 0 77926

ago/13 114000 212340 0 0 -20414

set/13 114000 75680 0 0 17906

out/13 114000 89550 0 0 42356

nov/13 114000 209870 0 0 -53514

dez/13 114000 48950 0 0 11536

Qtd. 

Planejada

Estoque 

Projetado

Quebra Cabeças de 60 peças

Período
Plano 

Mestre
Prev. Venda

Pedido 

Firme
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Após o último processo de acabamento e de montagem, o produto era 

armazenado no estoque de produtos acabados até o momento da venda. Na Tabela 

7, é possível visualizar os estoques previstos pela previsão de venda, os estoques 

planejados pelo sistema de produção empurrada e os estoques reais do período de 

jan/13 a fev/13: 

 

Tabela 7 – Programa Previsto X Programa Realizado dos meses de janeiro e 

fevereiro de 2013. 

 

 

Como já se mencionou, a mão de obra envolvida neste processo de produção 

era de 32 pessoas, as quais, em função do sistema tradicional de manufatura, eram  

especializadas em suas respectivas áreas de atuação, ou seja, em cada 

equipamento.  

Assim, de maneira sumarizada o sistema de produção originalmente adotado 

pela empresa estudada seguia o seguinte procedimento: 

 O processo de planejamento da produção era realizado através da previsão 

de vendas anual. Como se pôde observar pelas informações obtidas, a 

demanda era sazonal com picos em agosto e novembro; 

 Esta previsão de vendas era atualizada mensalmente, e todas as análises 

refeitas; 

 Através da previsão de vendas, a carga de produção de todos os setores 

envolvidos no processo de produção era analisada com o objetivo de 

identificar possíveis gargalos. Pôde-se perceber que a empresa 

Papelão Saldo jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13

Necessidade 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

Entrega Planejada 6000 8000 8000 6000 8000 6000 8000 6000 8000 6000 6000

Projeção Estoque 1000 0 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 0

Micro ondulado Saldo jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13

Necessidade 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

Entrega Planejada 0 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

Projeção Estoque 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

8000

15000

Período Plano Mestre Prev. Venda Estoque Projetado Real Venda Real Prod. Estoque Real

Saldo 0 0 2376

jan/13 114000 135670 -19294 124780 112000 -10404

fev/13 114000 112560 -17854 118970 114000 -24264

Quebra-Cabeças 60 peças
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superestimava seus recursos de produção o que fazia com que a previsão de 

vendas pudesse ser totalmente atendida, mesmo se a empresa optasse em 

produzir conforme a demanda mensal; 

 Através, ainda, da previsão de vendas, uma média linear de produção era 

calculada, e este era o número utilizado para a programação da produção 

mensal. Desta forma, a empresa adotava a política de manter sempre um 

mês de programa “firme”, e o restante dos meses somente “previstos”. Assim, 

mensalmente a previsão de vendas era revista, a média de produção 

ajustada, e mais um mês era confirmado. 

 Através do programa de produção firme mensal, a matéria-prima era 

comprada. A empresa utilizava a ferramenta MRP para manter os cadastros 

no sistema e gerar as ordens de compras de materiais.  

 Os tempos e lotes mínimos de fornecimento eram acordados com os 

fornecedores de forma a atender a necessidade do programa mensal. Os 

tempos de entrega ficavam entre 20 e 30 dias e a entrega era dividida em 

quatro entregas por mês, uma por semana; 

 Pôde-se concluir que o processo era contínuo, fechado mensalmente, sem 

flexibilidade para mudanças neste período e os ajustes eram realizados 

mensalmente.  

 Observou-se também que a empresa trabalhava com certa tranqüilidade com 

relação aos recursos, que ficavam muito tempo ociosos; 

 Como resultado dessas práticas de produção exemplos de quase todos os 

desperdícios caracterizados pela manufatura enxuta puderam ser notados:  

 

Superprodução: a produção era maior que a necessidade; 

Tempo de espera: os materiais aguardavam em filas para serem processados; 

Processamento: a etapa de mapa e cartucho acabado, não era essencial ao 

processo e poderia ser eliminada; 

Estoque: a superprodução gerava também estoques intermediários excessivos 

entre os processos; 

Movimentação: devido ao tempo que o material ficava na fila, o espaço não era 

suficiente para armazená-lo entre as máquinas, desta forma o material era 

armazenado em estoques e depois transportado de volta ao posto de trabalho. 
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Defeitos: o processo não controlava a produção com defeito, devido aos 

estoques intermediários que cobriam as faltas por produtos sem qualidade. 

 

5.2. MUDANÇAS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 

EM UM PROCESSO DE PRODUÇÃO PUXADA 

 

Para que fosse possível transformar um processo de produção empurrada 

em puxada, a equipe de projeto realizou várias mudanças em suas práticas de 

fabricação. Estas alterações foram realizadas de acordo com a sequência de nove 

passos sugeridos anteriormente neste trabalho. As modificações realizadas no 

processo seguem:  

 

Passo 1 - Criar um responsável pela mudança 

 

A transformação de um processo de produção empurrada para um processo 

de produção puxada foi intitulada de “projeto de reestruturação produção 

puxada”, e a gestora da área de Planejamento e Controle da Produção e 

autora do presente trabalho foi nomeada como líder do projeto, com o objetivo 

de interagir com as áreas necessárias, integrar os processos e avaliar 

resultados. 

 

 

 

 

Passo 2 - Treinar os envolvidos 

 

Na organização estudada os conceitos dos sistemas tradicionais com 

produção empurrada estavam enraizados. As pessoas envolvidas nos 

processos de Vendas, Engenharia, Produção e Compras eram antigas na 

organização, e com conhecimentos restritos nas técnicas de produção enxuta. 

Por outro lado, tinham muito conhecimento nos processos internos e 

flexibilidade para mudanças. Assim, foi realizado um treinamento que abordou 

de forma genérica os assuntos de Produção Enxuta, Pensamento Enxuto e 

Produção Puxada, a fim de familiarizar os envolvidos. O treinamento foi 
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realizado durante uma semana no mês de janeiro de 2013, todas as manhãs, 

totalizando 20 horas, na própria empresa e ministrado pela responsável pelo 

projeto. 

Neste treinamento foram abordados os princípios da produção enxuta, o 

pensamento enxuto e comparações entre o sistema de produção tradicional, 

até então utilizado pela organização, e o sistema de produção puxada, o 

almejado pela empresa. Aproveitou-se esta ocasião para reforçar a 

necessidade de participação de todos para o sucesso do projeto. 

Os participantes do treinamento foram: Supervisor de Produção, Líder do 

Acabamento Gráfico, Supervisor de Suprimentos, Líder de Almoxarifado, 

Supervisor de Manutenção, Supervisor de Vendas, Analisa de Vendas, 

Supervisor de Logística e Programadores de Produção. 

Desta forma, pode-se contar com a equipe para realização das mudanças que 

seriam propostas. 

 

Passo 3 - Mapear o processo 

Todo o fluxo do processo foi mapeado, desde a gestão da demanda, 

processo de produção, passando pelo planejamento da produção até os 

fornecedores de matéria-prima. Isso já foi descrito no item 4.1, que tratou do 

tópico “antes das mudanças”. 

Esta etapa foi realizada em três encontros com a colaboração do Supervisor 

de Produção, Líder Acabamento Gráfico, Supervisor de Suprimentos, Líder 

Almoxarifado, Analista de Vendas e Programadores de Produção. 

1º Encontro: Uma reunião de conversa sobre todo processo de produção e 

fluxo de informações, e discussão como o processo acontecia e como as 

informações transcorriam e quem fazia o que. 

2º Encontro: Com um rascunho do fluxo do processo em mãos, as 

informações foram novamente apresentadas aos colaboradores para avaliar a 

veracidade das informações e realizados os ajustes necessários. 

3º Encontro: Apresentação do processo de produção escrito aos 

colaboradores, apresentado neste trabalho no capitulo 4.1. 

 

Passo 4 - Enxugar o processo, reorganizar o fluxo do processo de forma 

enxuta 
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Após as reuniões de mapeamento de processo foi possível identificar todas 

as atividades que não agregaram valor e podiam ser eliminadas e os 

processos chaves que podiam ser melhorados. 

Observou-se, claramente que a mão de obra total envolvida neste processo 

era de 32 pessoas e o output da linha limitado ao equipamento “Debulhadeira” 

com 7.200 peças por dia. Desta forma, os equipamentos “Coladeira de 

Papelão” e “Coladeira de Micro Ondulado” geravam um estoque intermediário 

de 1.200 peças por dia. Já os equipamentos de “Corte e Vinco” e “Dobradeira 

de Cartucho” ficavam ociosos. 

É importante destacar que o processo já se encontrava em layout celular, ou 

seja, já existia uma célula de manufatura, mas pelo que foi observado estava 

totalmente desbalanceada. 

Com estas informações em mãos, constatou-se a necessidade de um melhor 

balanceamento do setor. Na nova forma de produção alguns setores sofreram 

alterações, como o “Corte e Vinco” que teve redução para apenas um turno 

de trabalho, o que reduziu a sua capacidade de produção para 8.000 produtos 

por dia. O processo de colagem continuou inalterado com uma capacidade de 

8.400 produtos por dia. A mão de obra utilizada no processo de fechamento 

de cartucho passou a ser também utilizada no processo de montagem da 

seguinte forma: 1 hora do dia os funcionários trabalham fechando cartuchos e 

7 horas por dia trabalham montando quebra cabeça. Desta forma ganhou-se 

mais 7 horas de produção no processo de montagem, com a mesma mão de 

obra total, aumentando a capacidade de produção de produto final. Sendo 

assim, a mão de obra total envolvida no processo sofreu redução de duas 

pessoas, passando a ser der um total de 30 pessoas, como mostra a Tabela 

8. Deve-se ressaltar, no entanto, que esses dois funcionários foram 

realocados para realizar tarefas em outras áreas da fábrica 

 

Tabela 8 – Ajustes para enxugar o processo 
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(*) Reflete a utilização atual do equipamento. O excesso de capacidade continua existindo 

conforme explicado na tabela 1. 

 

Passo 5 - Ajustar Layout 

 

O layout da fábrica não foi alterado, pois os equipamentos envolvidos neste 

processo já estavam em disposição. 

 

Passo 6 - Desenvolver equipes multifuncionais 

 

Os funcionários do setor de “Fechamento de Cartucho” e “Montagem” foram 

treinados de forma a realizar as mesmas funções. Este treinamento foi 

realizado da seguinte forma: 

A máquina de fechamento de cartucho necessita de 5 funcionários para 

realização do processo, conforme segue: 

01 Operador Gráfico: Responsável pela regulagem e operação da máquina; 

02 Ajudantes que ficam na ponta da máquina abastecendo; 

02 Ajudantes que ficam ao final da máquina recebendo e organizando o 

material que sai pronto; 

A máquina de montagem, a Debulhadeira, também opera com 5 funcionários, 

sendo: 

01 Operador Gráfico: Responsável pela regulagem e operação da máquina; 

02 Ajudantes que ficam na ponta da máquina abastecendo; 

02 Ajudantes que ficam ao final da máquina recebendo e organizando o 

material que sai pronto; 

Desta forma, foi realizado um rodízio entre os operadores e ajudantes 

gráficos, que semanalmente trocavam de posto de trabalho: uma semana 

Item Processo EquipamentoPÇ/Hora MO Turno/Hora Prod/Dia MO Total

Quebra-Cabeça Montagem Debulhadeira 900 13 11700

Cartucho CL Fechamento do CartuchoDobradeira de Cartucho8000 1 (*) 8000

Cartucho CV Corte e Vinca CartuchoCorta e Vinca 1000 1 8 8000 1

Mapa CV Corte e Vinca MapaCorta e Vinca 1000 1 8 8000 1

Mapa CL Colagem do MapaColadeira de papelão 400 3 21 8400 9

Cartucho CL Colagem do CartuchoColadeira de Micro Ondulado400 3 21 8400 9

TOTAL 30

5 10
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operavam a máquina de Fechamento de Cartucho e outra semana operavam 

a Debulhadeira, sob a supervisão e orientação do líder da área Gráfica. 

Sendo assim, passaram a trabalhar uma hora por dia na dobra do cartucho 

(produzindo 8.000 produtos por dia) e no restante do dia montavam produtos. 

Desta forma os colaboradores que antes atuavam somente na colagem de 

cartucho, passaram também a atuar na montagem do quebra-cabeça que 

passou a ter 13 horas de montagem por dia, gerando uma capacidade de 

produção de 11.700 produtos por dia. 

 

Passo 7 - Puxar a Demanda 

 

Na empresa em estudo, a gestão da demanda era realizada através de uma 

ferramenta elaborada pela própria empresa que resultava em uma previsão 

de vendas que servia de orientação para realização do planejamento da 

produção. 

Com relação à gestão da demanda, antes das modificações efetuadas, os 

clientes colocavam pedidos e eram atendidos imediatamente se houvesse 

estoque disponível. Se isso não fosse possível, recebiam suas encomendas 

tão logo o produto estivesse disponível no estoque de produtos acabados. 

Essa prática foi alterada, instituindo-se um prazo de entrega de 15 dias para 

todos os pedidos. Como resultado, a gestão da demanda agora passou a ser 

efetuada da seguinte forma: 

 

Elaboração da previsão de vendas: A previsão de Vendas passou a ser 

realizada trimestralmente, e era agora orientada por uma previsão de 

necessidade informada pelos clientes. 

Registro da previsão de vendas: A previsão de Vendas era então enviada ao 

Planejamento e Controle da Produção trimestralmente para a análise e 

eventuais ajustes da capacidade produtiva.  

 

A tabela 9 ilustra como a previsão de vendas é enviada ao Planejamento da 

Produção: 

Tabela 9 – Previsão de Vendas Trimestral Abril-Junho de 2013 
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Esta tabela mostra os meses e as respectivas quantidades previstas para 

venda. 

Elaboração da Carteira de Pedidos: Semanalmente a área de Vendas gera 

um relatório com a quantidade de produtos com pedidos firmes e faz a 

encomenda para a Produção, enviando o relatório ao planejamento da 

produção. A Produção tem o prazo de 7 dias para a entrega deste pedido. 

Nesta fase a área de Vendas tem uma meta, que é preencher toda a 

capacidade produtiva da fábrica para um período de 5 dias. Desta forma a 

operação de Vendas também foi alterada, para um “processo puxado”, pois 

se a quantidade de pedidos não preencher a capacidade de produção 

semanal, a área de Vendas atua juntamente com os clientes para o 

atendimento mais próximo possível desta meta. Neste novo processo de 

produção, a capacidade de produção diária é de 8.000 peças por dia, portanto 

a meta da área de Vendas é fechar uma carteira de pedidos com 

aproximadamente 40.000 quebra cabeças por semana. Observa-se que na 

previsão de vendas, a média da meta fica em torno de 33.600 peças, pois 

assim a empresa determinou, que seria mais seguro trabalhar com a 

demanda de vendas abaixo da capacidade produtiva. 

 

Passo 8 - Implantar Programação da Produção Puxada 

 

A área de Planejamento da Produção neste novo sistema atua em duas 

fases:  

1ª Fase: O Planejamento da Produção analisa a capacidade produtiva da 

fábrica por um período trimestral, da seguinte forma: A o receber a previsão 

de vendas trimestral verifica se esta está próxima de uma média semanal de 

produção de 40.000 peças. Se sim, a capacidade de produção atende a 

demanda, mas se não, se a previsão demonstrar uma média de produção 

semanal superior ou inferior a quantidade de 40.000 peças, as seguintes 

abr/13 mai/13 jun/13 TOTAL

136780 135880 130540 403200

Quebra-Cabeças 60 peças

33600Média Semanal:
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ações são tomadas: a) Se a demanda for inferior a 40.000 peças por semana, 

solicita á área de Vendas uma projeção anual, para confirmar ou não a 

necessidade de reduzir a capacidade de produção e b) Se a demanda for 

superior a 40.000 peças por semana, a área de Planejamento da Produção 

alerta a área de Suprimentos sobre a possível necessidade de futura 

terceirização do processo de produção para suprir a demanda.  

2ª Fase: Através do relatório de carteira de pedidos semanal, gera-se uma 

ordem de produção semanal com a quantidade de pedidos firmes. A produção 

diária é lançada diariamente no sistema e o faturamento dos pedidos é 

realizado. Assim, diariamente os produtos são enviados aos clientes. 

Nesta etapa é importante destacar por que a organização não utilizou o cartão 

kanban como ferramenta de programação. Primeiramente, pode-se verificar 

através da revisão da literatura que a implantação da produção puxada não 

está condicionada a utilização do Kanban, já que este pode ou não ser 

implantado. No estudo em questão isso não foi necessário, pois ao invés do 

Kanban, a produção é iniciada através da ordem de produção, que dá ordem 

para que se produza somente a quantidade necessária para o atendimento de 

Vendas. Como o balanceamento da célula foi realizado anteriormente, a área 

de Montagem, que é o último processo puxará o restante dos processos de 

produção. 

 

Passo 9 - Desenvolver Fornecedores Just in Time 

 

Com relação a compra de matéria-prima, também tiveram suas alterações 

nos procedimentos, o planejamento e compra da matéria-prima eram 

realizados através da ferramenta MRP 

Para a implantação do novo sistema foi necessário o desenvolvimento de um 

novo fornecedor que atendesse com menores lead-times e maior flexibilidade 

nas quantidades. Neste novo modelo o fornecedor teria que atender em um 

prazo de 7 dias, e não mais em 20 ou 30. O fornecedor de micro ondulado 

conseguiu se adequar aos novos prazos, mas um novo fornecedor de papelão 

foi desenvolvido. 

 

5.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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Como parte do presente trabalho, esse novo modelo foi acompanhado pelo seu 

autor durante os meses de abril, maio e junho de 2013. Após a implantação do novo 

modelo de produção, ela passou a ser puxada pelos pedidos firmes, com um prazo 

para entrega dos produtos instituído na empresa. Abaixo seguem os resultados 

obtidos com este novo modelo.  

Com o sistema de produção antigo, mantendo uma produção média ao longo 

ano, a empresa ora não atendia a demanda, ora tinha altos níveis de estoque, como 

pode ser visto na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Previsto X Realizado dos meses de janeiro e fevereiro de 2013. 

 

A Tabela 10 apresenta a quantidade de venda prevista para os meses de 

janeiro e fevereiro de 2013 e a quantidade de venda realizada nos respectivos 

meses. Observa-se que as quantidades vendidas não foram atendidas, ou seja, os 

clientes não foram atendidos. 

Já a Tabela 11 apresenta os resultados obtidos após a implantação do novo 

sistema de produção. Observa-se os produtos em estoque final nos meses de abril, 

maio e junho, verifica-se que a empresa atendeu todos os pedidos e ainda manteve 

um estoque muito próximo do zero. 

 

Tabela 11 – Previsto X Realizado os meses de abril, maio e junho de 2013. 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, as seguintes observações puderam ser feitas: 

Período
Plano 

Mestre
Prev. Venda

Estoque 

Projetado
Real Venda Real Prod.

Estoque 

Real

saldo 0 13118

abr/13 0 136780 0 123580 110470 8

mai/13 0 135880 0 158630 158630 8

jun/13 0 130540 0 128540 128540 8

Quebra-Cabeças 60 peças

Período Plano Mestre Prev. Venda
Estoque 

Projetado
Real Venda Real Prod. Estoque Real

Saldo 0 0 2376

jan/13 114000 135670 -19294 124780 112000 -10404

fev/13 114000 112560 -17854 118970 114000 -24264

Quebra-Cabeças 60 peças
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 O output deste produto passou de 7.200 peças por dia para 8.000 peças por 

dia, com redução de duas pessoas no total da mão de obra; 

 A previsão de vendas também não era mais anual, e sim trimestral. Dessa 

forma a torna mais confiável, pois se aproxima mais da realidade; 

 A mão de obra foi mais bem distribuída, alocando recursos ociosos do 

fechamento de cartucho para a montagem, que antes era gargalo; 

 A produção passou a ser realizada somente para atendimento dos pedidos 

firmes, sem estoques em processo; 

 Como a produção passou a ser puxada pelos pedidos firmes, não existia mais 

o estoque de produtos acabados, já que toda a produção era faturada assim 

que concluída, as peças que restavam no estoque eram sempre abaixo de 10, 

somente devido ao arredondamento do sistema integrado de produção; 

No quadro 2, apresenta-se um resumo dos resultados obtidos. 

 

Quadro 3 – Resumo das características antes e depois das alterações. 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este trabalho tratou da proposição de um procedimento destinado a conversão 

de um sistema de produção empurrada em puxada. Também fez a aplicação do 

procedimento proposto em uma indústria de brinquedos na área de acabamento 

gráfico. Primeiramente foi apresentada a situação anterior a implantação do novo 

procedimento e, na sequência, a implantação em si e seus resultados. 

Características Como era Como Ficou

Prazo de Entrega Inderteminado 15 dias

Previsão de Vendas Anual Trimestral

Programação da Produção Mensal com base no Plano Mestre Semanal com base Pedidos Firmes

Mão de Obra Especializada Multifuncional

Nº Operários da Célula 32 30

Capacidade de Produção 7.200 quebra cabeças por dia 8.400 quebra cabeças por dia

Lead-Time de Matéria-Prima 20 a 30 dias 7 dias

Quadro Resumo
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A produção era nivelada pelo gargalo de montagem, o que limitava o processo 

a 7.200 peças por dia, e gerava estoques intermediários em outros processos, como 

colagem e corte e vinco. Após as modificações o gargalo passou a ser o primeiro 

processo, o de colagem, com 8.000 peças por dia, deixando de gerar estoques 

intermediários e aumentando a capacidade de produção diária. 

O total de pessoas envolvidas no processo de produção que era de 32 

pessoas, após o balanceamento da célula de produção passou a ser de 30. Esta 

mão de obra que era formada por funcionários especialistas em seu processo, 

passou a ser multifuncional. Alguns operadores foram treinados para operar mais de 

um equipamento, de acordo com a necessidade de produção. 

Pode-se observar que para uma implantação de sucesso a organização teve 

que mudar o conceito de trabalho da área de Vendas, que antes da mudança atuava 

com uma previsão de vendas anual e atendia seus clientes à pronta entrega ou 

assim que o produto estivesse disponível em estoque, ou seja, não existia uma forte 

atuação de Vendas em alinhar a demanda. Com a implantação do novo sistema a 

área de Vendas instituiu um prazo de entrega e uma meta semanal para a venda do 

produto quebra cabeças de 60 peças. Desta forma, tinha como objetivo manter a 

demanda linear e ter tempo para a produção atender os pedidos. 

Observou-se também que após a implantação destes novos conceitos na área 

de Vendas e o alinhamento deste ao balanceamento da célula de manufatura, a 

programação da produção pode ser realizada orientada apenas pelos pedidos 

firmes, tornando possível a programação puxada pelo cliente. 

Estes novos processos estenderam-se também aos fornecedores, que antes 

tinham um lead-time de 20 a 30 dias e agora apenas 7.Um deles teve que ser 

trocado, e um novo foi desenvolvido nestes novos parâmetros. 

Alguns autores, como Christopher, Peck e Towil (2006) e Scherer e Ribeiro, 

(2013), acreditam que a implantação da produção enxuta tem mais sucesso em 

empresas com lead-time curto. Este estudo comprova essa afirmativa a medida em 

que a organização, que possui um lead-time de 15 dias para entrega de seus 

produtos, teve sucesso em sua adoção.  

Como conclusão, o que aqui se apresentou também permite constatar que não 

é necessária a implantação de todas as ferramentas da produção enxuta para se 

obter economias e melhorias operacionais. Verificou-se que essa aplicação apenas 

de uma parte delas (embora as mais significativas talvez) propiciou a possibilidade 
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de se obter reduções apreciáveis nos níveis de estoque e de respostas aos clientes, 

eliminando-se, em paralelo, diversos problemas de qualidade. 

Este trabalho traz contribuições tanto a teoria como a pratica da Engenharia de 

Produção e Gestão de Operações. Este contribui com a geração de novos 

conhecimentos ao propor um procedimento, baseado na literatura, que indica um 

conjunto de ações para transformar um sistema de produção empurrada em outro de 

produção puxada, conforme sugerido por Ballé e Ballé (2007) e referenciado 

conforme ilustrou o Quadro 2. 

Esse procedimento pôde ser validado por meio de sua aplicação em uma 

situação na prática. Do ponto de vista prático, o presente trabalho traz para os 

gestores industriais uma visão de como um processo enraizado segundo os 

preceitos da produção em massa pode ser convertido de modo a aproveitar muitos 

dos benefícios da produção enxuta, principalmente em relação a redução de 

estoques e melhoria no nível de atendimento das expectativas dos clientes. 

Por outro lado, apesar do procedimento proposto nesta dissertação ser de 

aplicação genérica, sua possibilidade de aplicação não pode ser generalizada como 

resultado do presente estudo, uma vez que ele foi aplicado a um único processo de 

produção de uma empresa especifica. Seria razoável supor-se que os mesmos 

resultados não viessem a ser obtidos em outras circunstâncias. Esta é uma limitação 

do trabalho aqui desenvolvido. No entanto, essa limitação poderá ser 

progressivamente reduzida por meio de pesquisas adicionais futuras nas quais o 

procedimento proposto poderia ter a sua validade testada em outros tipos de 

processo de fabricação em um mais amplo universo de empresas. 
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