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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como propósito apresentar o estudo de caso da utilização do 

sistemahíbridode produção em uma indústria eletrônica, onde são utilizados o MRP e o 

Kanban para planejamento, programação e controle da produção. Num primeiro momento 

foram apresentados os conceitos do sistema MRP e do Kanban, assim como as características 

dos sistemas empurrado e puxado, com suas vantagens e desvantagens na utilização. Então 

foramapresentadas as características do sistema híbrido de produção, tendo como objetivo 

apresentar os benefícios de se integrar sistemas de produção. A apresentação do estudo de 

caso teve como objetivo demonstrar a possibilidade de ser usado o sistema híbrido na prática, 

a partir dos conceitos apresentados pelas literaturas de referência. Com o estudo foi possível 

analisar as vantagens e desvantagens deste sistema de produção, e também discutir os fatores 

que podem obrigar uma mudança de sistema. Por fim, foi feito uma reflexão sobre todo o 

conteúdo apresentado e analisado o ganho de conhecimento com este estudo.  

Palavras-chave: MRP.Kanban. Sistema Híbrido de Produção. 
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ABSTRACT 

 

 

This work has the purpose show the case about the use the hybrid manufacturing system in an 

electronic industry that uses the MRP and the Kanban for the planning, programming and 

control of production. At the first moment was shown the concepts for the MRP system and 

Kanban, as well as the characteristics of the pushed and pulled systems, with their advantages 

and disadvantages in use. Then, it was shown the characteristics of the hybrid manufacturing 

system, and having the objective showing the benefits when the manufacturing systems are 

integrated.The presentation about the case study has as the objective demonstrate the 

possibility of using the hybrid systems in the practice, from the concepts presented by 

literature reference. Com o estudo foi possível analisar as vantagens e desvantagens deste 

sistema de produção, e também discutir os fatores que podem obrigar uma mudança de 

sistema. Finally, it was made a reflection on all content presented and analyzed gain 

knowledge from this study. 

 

Keywords: MRP. Kanban.Hybrid Manufacturing System. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O setor de Planejamento e Controle de Produção de empresas vem encontrando 

grandes desafios para aumentar a produtividade, reduzir estoques, minimizar a falta de 

produtos e operar com menores custos diretos. Com isso empresas vêm empregando os 

Sistemas Híbridos, onde parte de sua produção é puxada e parte empurrada.  

O sistema de Planejamento das Necessidades dos Materiais (MRP) é um sistema com 

característica empurrada, utilizado para planejamento de compras de materiais para a 

produção.A utilização do MRP possibilita economias de escala em compras, pois dá 

visibilidade futura das necessidades de suprimentos e, portanto, melhor contrato de compra, 

seja por lotes maiores ou programações de compra. Entretanto, o MRP forma estoques ao 

longo do processo de produção. 

O Kanbané um operador do bastante conhecido em modelos de sistema puxado de 

produção, e é utilizado para controle de estoques e programação de produção. Este operador 

dá maior visibilidade da situação da produção aos operadores, aumentando o 

comprometimento deles. O kanban contribui ao permitir que não sejam necessárias emissões 

de Ordens de Produção a partir de um planejamento centralizado no PCP. 

A integração entre MRP e kanban gera um sólido sistema onde parte da produção é 

puxada e outra parte empurrada. Este sistema é denominado Sistema Híbrido de Produção. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Um Gerente de Produção deve optar pelo melhor sistema para operar sua produção. 

A escolha de sistemas empurrados, puxados ou híbridos depende das características da 

empresa e do produto a ser produzido. O Sistema Híbrido para a empresa estudada aparece 

como a melhor escolha. 

O interesse pelo tema surgiu ao iniciar o trabalho na unidade de PCP da Proveu 

Indústria Eletrônica, onde houve um maior contato com o sistema híbrido. 
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1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

No trabalho de conclusão de curso foiestudadoo sistema puxado e empurrado,onde 

são integrados utilizando o MRP para o planejamento de compras de materiaise o Kanban 

para ocontrole dosestoquese programaçãoda parte puxada da produção. No estudo de caso 

será apresentada a integração dos dois modelos na produção de produtos da linha Kurumim 

REP da empresa Proveu Indústria Eletrônica Ltda. Entretanto, os conceitos acima descritos 

podem ser aplicados em indústrias que possuem as características necessárias e 

desejamempregar o sistema híbrido para melhorar o desempenho da produção. 

1.4 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foiapresentar um estudo de caso de uma empresa que opera 

com o Sistema Híbrido de Produção, demonstrando que este sistema é capaz de utilizar os 

pontos fortes do MRP e do Kanban, e também mitigar os pontos fracos. 

1.5 METODOLOGIA 

A metodologia para elaboração desse trabalho consistiu em, primeiramente, revisar a 

bibliografia dos assuntos relacionados à produção empurrada, ao MRP, à produção puxada, ao 

Kanban e aos Sistemas Híbridos, comparando as forças e fraquezas de cada assunto. 

Após a revisãoda bibliográfica, foi apresentadoo estudo de caso da Proveu Indústria 

Eletrônica, que utiliza o sistema empurrado de produção para planejamento a médio e longo 

prazo, e faz do uso do MRP em sua política de abastecimento de matérias-primas para 

atendimento da produção, e que utiliza o Kanban durante o processo para programar o 

suprimento de linhas de uma produção puxada. No estudo de caso foi apresentado o 

funcionamento do sistema de produção, demonstrando principalmente as restrições impostas e 

as dificuldades em se manter o sistema em operação. 

Ao final realizou-se a conclusão do trabalho onde foram levantadas questões para 

avaliação do sistema híbrido, de como e quando é possível utilizá-lo em indústrias. 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

No Capítulo 1 serãoapresentados à introdução ao estudo, os objetivos, a justificativa 

pela escolha do tema, as hipóteses, a metodologia, um breve escopo, e o cronograma das 

atividades. 

No Capítulo 2 será realizada uma revisão bibliográfica, onde serão abordados os 

temas de Sistema de Produção Empurrada, MRP, Sistema de Produção Puxada, o Kanban. 

Em seguida será apresentado os Sistemas Híbridos de Produção a fim de defender a 

integração entre o MRP e o Kanban para melhoria de um sistema de produção. 

No Capítulo 3 será apresentado o estudo de caso da Proveu Indústria Eletrônica, que 

utiliza o Sistema Híbrido em uma linha de produtos. 

No Capítulo 4 serão apresentadas as considerações finais ao trabalho, onde serão 

recapitulados os resultados do tema com a opinião do autor do trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo serão apresentados os conhecimentos necessários em Sistemas Híbridos 

de Produção, MRP e Kanban, que servirão de referencial teórico para apresentação do estudo 

de caso onde se aplica tais métodos. 

2.1 SISTEMA DE PRODUÇÃO EMPURRADA 

O sistema de produção empurrada é um sistema clássico de produção que teve origem 

na Revolução Industrial. O seu conceito é que em cada posto seja produzida a lista de itens 

entregue e empurrar os itens ao posto seguinte. Basicamente,não havia preocupação quanto à 

formação de estoques (matéria-prima, produto em processo, produto acabado), pois visava 

autilização intensiva dos recursos produtivos. 

Com o avanço dos estudos Joseph Orlick criou, em 1975, o sistema MRP – 

Planejamento das Necessidades de Materiais. Este é um sistema de planejamento e controle 

da produção empurrada que visa o atendimento dasnecessidades de materiais por meio de um 

planejamento mestre, do controle de estoques, da lista de materiais e da geração de ordens de 

produção. Durante os anos de 1970 e 1980 o MRP tornou-se o mais importante sistema e, 

posteriormente evoluiu para o MRP II (Planejamento dos Recursos de Produção), atuando nas 

áreas de produção, marketing e finanças, sendo as últimas, áreas fora da manufatura. 

(SLACK, 2002). 

Em uma produção empurrada, a informação dosmodelos de produtos a serem 

produzidos é gerada a partir da Programação da Produção, que é orientada pela previsão da 

demanda. As saídas dessa programação são as Ordens de Produção (OP) e as Ordens de 

Compra (OC). Assim os postos de trabalho iniciam a produção das Ordens de Produção e o 

setor de Suprimentos executa a Ordem de Compra (Figura 1) (TUBINO, 2000). 
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ClienteProcesso BProcesso AFornecedor

Fluxo de materiais necessários

Programação de Produção

OC OM

 

Figura 1: Fluxo da produção empurrada 
Fonte: Adaptado de TUBINO, 2000. 

2.1.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SISTEMA EMPURRADO 

Segundo Fernandes e Godinho Filho (2010), sistemas produtivos tem suas vantagens e 

desvantagens,e no caso do sistema de produção empurrada não é diferente. Dentre as 

vantagens deste sistema destacam-se: 

 Maior controle das operações de manufatura: através da centralização das 

informações no PCP; 

 Definição dos prazos de entrega: por ter controlado os tempos de produção e 

pela formação de estoques; 

 Maior aceitação à variabilidade da demanda:por se gerar estoques durantes 

todo o processo; 

 Facilidade de lidar com estruturas complexas, pelo trabalho informatizado e 

pela utilização de uma Lista de Materiais em níveis. 

Dentre as desvantagens do sistema empurrado podem ser destacados: 

 Inventários maiores de matéria-prima: para atender o processo empurrado é 

necessário garantir que há matéria-prima disponível para atender à produção; 

 Estoques em processo maiores: pois o posto não produz somente o que seu 

sucessor necessita, mas sim tudo que esse posto pode ou deve produzir; 

 Necessidade de maior controle do PCP na produção: uma vez que todos os 

dados estão sendo gerados pelo PCP, o controle destes também deve ser 

responsabilidade do PCP; 
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 Custos operacionais maiores: quando existe produção além do que é necessário 

há desperdício de recursos de mão-de-obra, dos estoques, de produção; 

 Dificuldade de identificar falhas no processo: por se gerar estoques muitas 

vezes produtos defeituosos não causam paradas na produção, não chamando 

atenção dos gestores e operadores. 

2.2 O MRP 

O MRP é um sistema para o planejamento das necessidades dos materiais de produção 

que possibilita planejar e controlar melhor os materiais de produção e compra de material. O 

sistema permite que com base na programação mestre de produção (MPS), seja determinado o 

tipo de item que deve ser produzido, o quanto se deve produzir e em que momento, como 

também os materiais a serem comprados, o quanto se deve comprar e quando será a 

necessidade de utilização desses materiais (FERNANDES e GODINHO FILHO, 2010). 

O MRP é um sistema básico pra desempenhar a função de planejamento dos materiais 

de fabricação de peças e sua montagem nos itens finais, sendo geralmente utilizado por 

empresas que investem no modelo de produção por lote. Este é um sistema que visa a 

produção empurrada e tem como objetivo fornecer a peça no momento certo da produção para 

que sejam satisfeitos os programas de produção de produtos acabados. Outros importantes 

objetivos do sistema MRP são: promover uma produção onde não haja excessos de estoque, 

excessos de produção em horas extras, e de flutuações de produção (VOLLMANN et al., 

2006). 

Muitas empresas utilizam esse sistema como ferramenta de planejamentode compras e 

controle de estoques, sendo para isto, necessário que informações sejam fornecidas 

previamente para que o tal sistema funcione corretamente, não causando conflitos entre o 

planejado e o executado. A seguir serão vistas as informações necessárias para se planejar a 

produção através do MRP (VOLLMANN et al., 2006). 

2.2.1 AS ENTRADAS DO MRP 

De acordo com Sipper e Bulfin (1997), três informações de entradas são necessárias ao 

MRP: o MPS (Programa Mestre de Produção); o saldo de estoque disponível de matéria-

prima e produto final; e a Lista de Materiais, ou BOM (Bill of Materials).  
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Na Figura 2, é possível ter uma visualização do sistema MRP. O Programa-Mestre, a 

lista de materiais e os registros de estoque são as entradas para o planejamento das 

necessidades de materiais. As saídas deste planejamento são as Ordens de Compra, o Plano de 

materiais, e as Ordens de Produção (SLACK, 2002). 

 

 

Figura 2: Programa-mestre de produção no MRP 
Fonte: Slack, 2002. 

 

Segundo Joseph Orlicky (1975), criador do sistema MRP, para uma empresa empregar 

o sistema é necessário estabelecer procedimentos para obter o MPS, sendo importante para 

conciliar conflitos entre as áreas de marketing, de compras, finanças e produção para o 

atendimento da demanda, da necessidade de compras e de produção. 

O Programa Mestre de Produção é responsável por planejar e controlar a produção de 

um setor produtivo em determinado período de tempo, sendo a fase mais importante do 

planejamento e controle da produção, constituindo da principal entrada para o planejamento 

das necessidades de materiais (SLACK, 2002). 

Segundo Vollmann et al. (2006), com um Planejamento Mestre de Produção eficaz é 

possível utilizar bem os recursos da produção, cumprindo os prazos de entrega e alcançando 

os objetivos estratégicos da empresa.O MPS pode ser feito para cada item que compõe o 

produto final, entretanto o custo de operação para criação da MPS para cada matéria-prima, 

subproduto e produto final deve ser levado em conta. 

O saldo de estoque disponível de matéria-prima e produto acabado é necessário para a 

programação da produção. Sem os dois saldos é inviável programar a produção eficazmente. 
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Então, a acuracidade dos estoques é muito importante para que se possa programar a produção 

confiando nos estoques corretos de matéria-prima, e então saber a real necessidade de compra 

e capacidade de utilização dos materiais para produção. Também, o estoque de produto final 

deve estar correto para saber a quantidade que terá que ser produzido para atender a demanda 

ou manter o nível de estoque (VOLLMANN et al., 2006). 

Para executar o MRP é necessário ter a Lista de Materiais que descreve a estrutura do 

produto e a partir de então programar a produção dos módulos de peças, dos produtos 

acabados e programar a necessidade de compra de matéria-prima. 

Lista de Materiais, ou Bill of Materials (BOM), é a estrutura de produtos com todas as 

informações necessárias sobre ositens do produto. A BOM é uma lista de todos os itens 

submontados, componentes intermediários, matérias-primas e produto final, mostrando a 

relação de precedência e quantidade de cada item que compõe o sucessor.A Lista de Materiais 

pode ser como uma lista de materiais expandida, como noQuadro 1, ou ser em forma de 

diagrama, conforme a Figura 3(VOLLMANN et al., 2006). 

Geralmente os dados constantesem uma lista de materiais são: o código do produto, a 

descrição detalhada do produto, a quantidade necessária e a que item sucessor ele está 

contido. No Quadro 1 é apresentada uma lista de materiais (VOLLMANN et al., 2006). 

O Produto A é compostos de seus produtos intermediários, que por sua vez são 

compostos pelas suas matérias-primas. Na Figura 3, os produtos estão dispostos em forma de 

diagrama, onde o nível mais alto é o produto final (Produto final A). O segundo nível é a 

composição deste produto final e o terceiro, a composição dos itens do segundo nível. 

 

A Produto A
Código Descrição Unidade Composição

A-01 Produto intermediário 1 pç 1,00
A-02 Produto intermediário 2 pç 1,00

001000 Produto terceirizado 1 pç 1,00
A-04 Produto intermediário 3 pç 1,00
A-05 Produto intermediário 4 m 1,00

A-02 Produto intermediário 2
Código Descrição Unidade Composição
000102 Matéria-prima 2 pç 1,00
000103 Matéria-prima 3 pç 1,00

A-05 Produto intermediário 4
Código Descrição Unidade Composição
000105 Matéria-prima 5 m 1,20  

Quadro 1: Lista de Materiais Expandida 
Fonte: Adaptado de Vollmann et al., 2006. 
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Figura 3: Lista de Materiais em forma de diagrama 
Fonte: Adaptado de Vollmann et al., 2006. 

 

A utilização da lista em forma de diagrama torna-se complicada quando aumenta o 

número de itens de um produto ou itens são usadosem diversosprodutos. Com isso, 

geralmente opta-se pelo uso da lista de materiais expandida que é de fácil compreensão e pode 

ser impressa facilmente por um computador(VOLLMANN et al., 2006). 

As listas de materiais utilizadas para dar suporte ao MRP geralmente são 

diferentesentre empresas, isto porque uma BOM é criada de acordo com a necessidade de 

informações contidas, podendo ser mais ou menos detalhada (VOLLMANN et al., 2006). 

2.2.2 OS PRINCIPAIS PARÂMETROS DO MRP 

Para que possa ser utilizado o MRP, alguns parâmetros devem ser definidos, como: o 

tamanho dos lotes de produção, os leadtimese os estoques de segurança (FERNANDES E 

GODINHO FILHO, 2010). 

A definição do tamanho do lote de produção é considerada um dos pontos mais 

importantes do sistema MRP, sendo que este tamanho em determinado nível MRP afeta 

diretamente o nível anterior.Essa determinação é em função da análise de custos relacionados 

à produção, como: custos de preparação (setup), custo de estocar, de variação de carga de 

trabalho e de ociosidade (por geração de gargalo). Há também restrições de produção ou 
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transporte, como capacidade de transporte, tempo mínimo ou máximo de operação de 

máquina e manutenções (FERNANDES E GODINHO FILHO, 2010). 

A filosofia de produção japonesa prega que ao invés de tentar se determinar o tamanho 

ideal do lote, deve-se diminuir o tamanho do lote ao máximo tratando as razões que levam a 

um aumento do lote (FERNANDES E GODINHO FILHO, 2010). 

Em MRP o leadtime é o tempo decorrente entre uma liberação da ordem de produção 

e o produto estar disponível para uso, sendoconsiderados todos os tempos das atividades, por 

exemplo: transporte, inspeção de qualidade, fabricação e fila de espera (FERNANDES E 

GODINHO FILHO, 2010). 

Para se estabelecer os leadtimes do processo de produção de um produto é necessário 

conhecer os tempos de produção de cada módulo do produto, os tempos de transporte e de 

inspeção. Depois de ter estes tempos, é necessário estabelecer o sequenciamento de fabricação 

do produto e as restrições ligadas à montagem para assim montar um cronograma a ser 

cumprido (FERNANDES E GODINHO FILHO, 2010).  

Segundo Vollmannet al. (2006), a importância em determinar o tempo das atividades e 

o sequenciamento é a redução dos estoques em processo, que são considerados custos da 

produção.  Ao se determinar os relacionamentos precedentes no processo é elaborado um 

Gráfico de Gantt para visualização do processo. Iniciar a produção de um módulo tão cedo 

quanto possível é conhecido como programa front. Porém, o programa front cria estoques 

durante o processo, uma vez que os itens podem ser produzidos antes do momento 

necessários. 

Vollmannet al. (2006) acredita que o melhor a ser feito é o programa back, onde as 

tarefas são iniciadas o mais tarde possível. Para montagem do programa back, é conveniente 

definir o caminho crítico e a partir daí programar o momento de produção das demais 

atividades. Algumas vantagens do programa back são: redução significativa do trabalho e do 

estoque em processo e postergação dos compromissos com matéria-prima. Entretanto, para o 

programa back é necessário conhecimento dos leadtimes e dados exatos da BOM para 

assegurar que todos os processos de fabricação dos módulos começarão nos tempos corretos. 

Segundo Fernandes e Godinho Filho (2010), o objetivo do estoque de segurança é 

amenizar as incertezas da demanda e do suprimento e que a sua determinação é de natureza 

probabilística. Vollmann et al. (2006) se refere ao estoque de segurança como um pulmão de 

estoque acima e além do que é necessário para satisfazer a necessidade. 

O estoque de segurança é frequentemente usado no MRP quando o consumo de peças 

de reposição ou outro consumo não é planejado, quando há incerteza quanto à entrega dos 
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fornecedores. Estes podem ser incorporados no MPS onde estão agregados à produção ou 

determinam um nível mínimo que deve ser mantido. 

Segundo Vollmann et al. (2006), o lead time de segurança é um procedimento em que 

as ordens, de produção ou de compra, são liberadas num período anterior ao necessário, 

criando assim um tempo de tolerância para o atendimento da necessidade. O lead time é 

incorporado no processo quando se há incerteza quanto aos prazos de fornecedores eaos 

tempos de produção. As ordens são emitidas mais cedo e programadas para que o material 

chegue ao estoque antes do tempo em que a lógica do MRP indique a necessidade de 

consumo. 

Tanto o estoque quanto o lead time de segurança podem ser usados em conjunto, 

porém somente devem ser usados simultaneamente caso não gere custos excessivos ou 

atrapalhe a produção. 

2.3 SISTEMA DE PRODUÇÃO PUXADA 

No sistema de produção puxada o fluxo dos materiais é o mais importante,assim, o 

acúmulo de materiais entre processos é considerado um grande desperdício e o principal 

objetivo do sistema é reduzir estoques e evitar superproduções. Assim, numa produçãopuxada 

só há produção se houver pedido, e cada processo puxa peças do processo anterior, fazendo 

com que inexista uma programação do PCP para cada etapa da produção. Os níveis dos 

estoquessão controlados pelo operadorKanban, que é o responsável pelo funcionamento do 

sistema. 

Sistemas como o Just-in-time (JIT), ou podendo também ser conhecido como Sistema 

Toyota de Produção (STP), é um dos principais sistemas de produção puxada utilizados. 

Segundo Slack (2002), o JIT se define por produzir bens somente no momento em que eles 

são necessários e eliminar os desperdícios de produção, sendo definido como um sistema de 

manufatura enxuta, ágil e de fluxo contínuo.Vollmannet al. (2006) cita que o Sistema Toyota 

de Produção é mais avançado sistema puxado do mundo. Isso se dá pela filosofia empregada 

no STP que vai muito além da redução de estoques e produção enxuta, sendo também 

empregado melhorias de qualidade, redução dos custos e das não conformidades. 

No sistema de produção puxada, o processo é iniciado somente após o cliente requerer 

o produto, essa informação de necessidade é repassada ao processo imediatamente anterior 

que necessita das peças para executar o seu processo, então requisita ao processo anterior e 

assim sucessivamente até que se chegue ao fornecedor. Numa cadeia totalmente puxada esse 
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fluxo de informação chega até o fornecedor inicial, ou seja, o primeiro da cadeia de produção. 

Esomente quando a informação chega ao fornecedor inicial que são produzidas as peças na 

quantidade estipulada pela informação e o fluxo dos materiais segue em sentido inverso à 

informação, uma representação do fluxo pode ser visto na Figura 4 (TUBINO, 2000). 

 

Figura 4: Fluxo de produção puxada 
Fonte: Adaptado de Tubino, 2000 

1.1.1. O JUST-IN-TIME 

O just-in-time é um sistema de produção onde deve ser produzido somente no 

momento que é necessário, ou seja, não deve ser produzido antes para que não seja formado 

estoque e nem depois para que não falte o produto ao cliente. Outro objetivo do sistema é a 

produção perfeita, sem falhas e sem desperdícios. O JIT é dependente do balanço entre a 

flexibilidade do fornecedor e do usuário e para que aconteça de forma eficiente é necessário 

que exista envolvimento de todos os funcionários para que se obtenha maior confiabilidade no 

produto e no processo (VOLLMANN et al., 2006). 

Um dos principais objetivos dojust-in-timeé reduzir os estoques, uma vez que ocultam 

problemas da fábrica como: estoque em processo, produtos defeituosos, improdutividade, não 

qualidade, demanda instável e outros. Eliminando tudo que estiver oculto e que não faz parte 

do que é produtivo é possível reduzir os custos e aumentar a produtividade. Com isso, pode-se 

dizer que a filosofia chave do JIT é simplificação (VOLLMANN et al., 2006). 

Segundo Slack (2002) e Vollmann et al. (2006), para se conseguir utilizar o just-in-

time alguns requisitos são necessários: 

 Alta qualidade nos produtos de fornecedores: uma vez que itens defeituosos 

geram perdas de produtividade, custos e podem causar paradas na linha; 
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 Baixos leadtimes e setup: tempos longos de setup e lead time forçam a 

produção de grandes lotes; 

 Flexibilidade de linhas: linhas de produção que funcionam para diversos 

produtos melhoram os custos; 

 Velocidade no fluxo: fluxos lentos não permitem atendimento da demanda no 

momento requerido; 

 Redução no tamanho do lote: lotes pequenos geram maior velocidade no fluxo, 

menos estoques e reduz o lead time; 

 Confiabilidade no processo, no fornecimento e nos equipamentos: sem que 

haja confiabilidade é impossível prever paradas na produção e assim o 

atendimento da demanda não é certo. 

É muito importante para que o JIT aconteça que as pessoas envolvidas tenham 

motivação para executar as atividades em uma melhoria contínua, tenham comprometimento 

e também que sejam capazes de trabalhar de maneira autônoma. Uma organização só poderá 

trabalhar com JIT de maneira eficiente se as organizações parceiras tomarem medidas para 

que não ocorram problemas, ou quando as condições socioeconômicas estiverem estáveis, não 

interferindo na característica da demanda(VOLLMANN et al., 2006). 

1.1.2. O MODELO TOYOTA DE PRODUÇÃO 

O Sistema Toyota de Produção é um sistema pioneiro da produção puxada. O setor 

automobilístico completou 100 anos recentemente, e assim como o modelo Fordista dominou 

a primeira metade do século, o modelo Toyota dominou a segunda. As obras de TaiichiOhno 

e ShigeoShingo colocaram os princípios que a Toyota empregava em sua produção dentro de 

uma teoria embasada e comprovada. Assim, o sistema Toyota de produção se tornou um 

benchmark no setor automobilístico e foi passado para o Ocidente sob a forma do JIT 

(JUNICO, 2008). 

O STP é um conjunto de técnicas e princípios com o objetivo de eliminar as sete 

perdas da produção. As sete perdas são: superprodução, transporte, processamento, itens 

defeituosos, movimentação, espera e estoque. Alguns dos princípios e técnicas capazes de 

eliminar as perdas são: a gestão da qualidade total (TQM), o kanban, o poka-yoke, o 

mapeamento da cadeia de valor (VSM), os 5S, padronização e redução de lotes (JUNICO, 

2008). 
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1.1.3. VANTAGENS E DESVANTAGESDO SISTEMA PUXADO 

Apesar de todos os benefícios da produção puxada, há também alguns pontos fracos. 

As principais vantagens são: 

 Redução dos estoques; 

 Redução do custo operacional do PCP; 

 Melhoramento da qualidade; 

 Redução dos custos de produção; 

 Geração de valor no processo; 

 Motivação para os envolvidos; 

 Flexibilidade daprodução; 

 Aumento da confiabilidade no sistema. 

E as principais desvantagens são: 

 Vulnerabilidade da produção a fatores externos e internos; 

 Ociosidade de trabalho em momentos de baixa demanda; 

 Demora na entrega de produtos ou até mesmo falta quando há uma demanda 

acima do normal; 

 Dependência da qualidade do fornecedor; 

 Necessidade de confiança nos colaboradores e na administração; 

 Restrição de variabilidade de produtos; 

 Tempos de preparação da linha altos gera ineficiência do processo. 

 

Com isso,em determinadas empresas aplicar um sistema de produção totalmente 

puxado é impossível. Então para estas empresas a agregação dos sistemas puxados e 

empurrados pode ser a melhor opçãopara que aumentar o desempenho em ambos, buscando o 

maior aproveitamento dos dois sistemas. (VOLLMANN et al., 2006). 
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2.4 O KANBAN 

O kanban é um operador do STP utilizado para amortecer as demandas e permitir a 

linearidade do fluxo de uma produção puxada, valorizando a produção enxuta. Existem 

kanbans de duplo cartão onde são utilizados para requisição e produção de produtos e 

kanbans de único cartão onde são utilizados apenas para a produção. 

Segundo Vollmannet al. (2006), a empresa japonesa Toyota utiliza a técnica do 

kanban para promover o fluxo de estoque mais rápido. A empresa utiliza o sistemakanban de 

cartão duplo, onde este chega até a seus fornecedores que recebem autorizações para produzir. 

2.4.1 O CARTÃO KANBAN 

Segundo Fernandes e Godinho Filho (2010), os cartões de requisição são também 

conhecidos como cartões de transporte, de transferência ou de movimentação, circulando 

entre dois setores produtivos e sua finalidade é disparar a movimentação de material de uma 

unidade para outra. Os cartões de produção são como Ordens de Produção que tem como 

utilidade autorizar a produção de determinado item. 

Os cartões kanban devem conter informações necessárias para a execução da atividade 

como o item, o código dele no sistema, a quantidade em cada contêiner, etc. Nos cartões de 

requisição geralmente são colocadas informações referentes à posição de origem e destino do 

item. No cartão de produção são colocadas informações convenientes à produção do item. 

Geralmente são usadas informações como: código do item, descrição, tamanho do lote, 

estação produtiva, local de armazenamento, matérias-primas que compõem o item, tipo de 

contêiner. A seguir é ilustrado tipo de cartão de produção que é usado na empresa do estudo 

de caso (TUBINO, 2000). 
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Operação Código Item

010 002001 Material 01

Tam. lote Conteiner Centro produtivo

20 peças Bin 01 Submontagem 01

Cartão de Ordem de Produção - KP

 

Figura 5: Cartão de Ordem de Produção 
Fonte: Adaptado de Tubino, 2000. 

2.4.2 O PAINEL KANBAN 

O painel kanban (Figura 5), serve para exibir aos colaboradores a necessidade de 

produção de acordo com a prioridade mostrada. No painel são colocadas faixas de cores 

(usualmente verde, amarela e vermelha) que indicam a prioridade de produção. Em cada cor 

pode ser colocado um ou mais cartões de acordo com o número estabelecido no cálculo, e que 

será demonstrado posteriormente, no item 2.4.4. 

No caso de serem utilizadas três cores e sejam necessários quatro cartões de produção, 

a cor que deve ficar com dois cartões é a verde (TUBINO, 2000). 

 

Item A

Item B

Item C

Item D

Item E

Item F

Item G

Condições normais
de Operação

Atenção Urgência

 

Figura 6: Painel Kanban 
Fonte: O Autor 
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2.4.3 FLUXO DO CARTÃO KANBAN 

No funcionamento do fluxo do sistema de cartão único, o operador inicia a produção 

do item a partir da prioridade estabelecida pelo painel kanban, mostrado no item 2.4.2. Tendo 

a prioridade o operador vai até o estoque que o abastece, seja de matéria-prima ou da estação 

anterior e retira o material necessário à produção do item, colocando no painel dessa estação 

anterior o cartão kanban respectivo (TUBINO, 2000). 

 

 

Figura 7: Fluxo de movimentação pelo Kanban 
Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2012 

2.4.4 PREMISSAS PARA O FUNCIONAMENTO DO KANBAN 

Segundo Fernandes e Godinho Filho (2010) e Vollmann et al. (2006), algumas regras 

básicas devem ser obedecidas para o funcionamento do sistema kanban: 

a. Um processo deve retirar de seu processo precedente somente os itens necessários, nas 

quantidades necessárias e no tempo devido; 

b. Um processo somente deve produzir o item necessário, na quantidade que for 

requisitada pelo processo seguinte; 

c. Produtos não conformes para utilização não devem ser enviados para o processo 

subsequente; 

d. Deve ser mantido o menor número de kanbans possível e buscar meios de ser 

melhorado processo para diminuição deste número; 

e. Cada contêiner deve ter somente um cartão kanban e as quantidades devem ser 

padronizadas, não havendo excedentes; 
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Ao seguir essas regras básicas é possível utilizar o sistema kanban para abastecer o 

estoque em processo prevenindo possíveis falhas de abastecimento ou ter em excesso peças 

para abastecer um processo subsequente. Além disto, o uso do sistema kanban previne que 

ordens de produção sejam geradas no momento errado, com a quantidade errada para o posto 

errado (VOLLMANN et al., 2006). 

2.4.5 CÁLCULOS PARA UTILIZAÇÃO DO KANBAN 

Vollmmann et al. (2006) apresenta o método utilizado pela Toyota para o cálculo do 

número de kanbans. O cálculo apresenta o número total de cartões, cabendo a divisão entre as 

cores do painel por parte do planejador mestre. 

 

 
 

Onde: 

Y = número total de cartões kanban 

D = demanda por unidade de tempo 

L = lead time, ou seja, o tempo gasto para produção do kanban 

C = capacidade de armazenamento do contêiner para o item 

 = fator de segurança, em fração decimal 

Ao final dos cálculos arredondamentos podem ser feitos. O número máximo de peças 

em estoque em processo é Y*C e o tamanho do lote são definidos pela capacidade do 

contêiner (C) escolhido. 

2.5 OS SISTEMAS HÍBRIDOS DE PRODUÇÃO 

Sistemas Híbridos de Produção sãocompostos por sistemas de produção diferentes 

operando em um processo de beneficiamento ondeessa integração de sistemas tem a 

finalidade de aproveitar os pontos fortes de cada um e reduzir seus pontos fracos. Nem toda 

empresa pode puxar sua produção, e para algumas empurrar tem custo elevado,então uma 

excelente maneira de otimizar é integrar os dois sistemas, empurrado e puxado, no processo 

de produção (VOLLMANN et al., 2006). 
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O MRP é excelente para planejamento da produção, embora seja fraco no controle. Já 

o JIT é excelente no controle e fraco no planejamento quando a demanda não é constante. 

Muitas empresas, querendo aproveitar o melhor dos dois sistemas vêm integrando-os em suas 

fábricas, porém nem sempre o melhor é formar um sistema híbrido, sendo para isso necessário 

que as características da fábrica atendam as características do sistema (VOLLMANN et al., 

2006).  

Como a base para se programar o MRP é a carteira de pedidos e a previsão de 

demanda, há a programação do fim para o início do processo. Primeiro é calculado a 

necessidade de produção, levando-se em conta o estoque de produto acabado e da necessidade 

de produção para cumprimento da demanda. Então é emitida a Ordem de Produção para os 

produtos finais. Com a lista de materiais é calculado o que é necessário ser comprado para 

produção de tais produtos, aí é emitido a Ordem de Compra. Os processos de produção dos 

produtos intermediários são realizados a partir do kanban, onde o operador executa a 

produção para preenchimento do estoque. 

No estudo de caso será levantada a questão da utilização do sistema empurrado como 

planejador de médio e longo prazo. E o sistema puxado, por meio do operador kanban, será 

utilizado para programação de determinados processos e para controle da produção. 

Neste estudo será apresentada a utilização do MRP para, a partir da previsão de 

demanda ou da carteira de pedidos, planejar a produção, emitir as Ordens de Produção para a 

montagem final dos produtos e de Compras, controlar os estoques de matéria-prima e produto 

acabado.E que é utilizado o kanbanno sistema puxado, para controlar os estoques em 

processo, programar produção de módulos intermediários e reduzir o esforço operacional do 

PCP. No estudo de caso da Proveu Indústria Eletrônica LTDA, será apresentado a integração 

dos sistemas visando buscar o melhor desempenho da produção. 
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2.5.1 PRODUÇÃO PUXADA X EMPURRADA 

Como o objetivo é demonstrar o Sistema Híbrido de Produção e um comparativo entre 

os sistemas puxados e empurrados se faz necessário para que seja compreendida suas 

diferenças. No Quadro 2, é apresentada as características de cada sistema . 

 

 Produção Empurrada Produção Puxada 

Estoques Médio Baixo 

Lead Time Alto Baixo 
Variabilidade do 

leadtime Alto Baixo 

Setup Alto Baixo 

Flexibilidade Baixo Alto 
Variedade de 

produtos Alto Baixo 

Planejamento Alto Baixo 

Controle Baixo Alto 
Complexidade do 

sistema Alto Baixo 

Centralização Alto Baixo 
Esforço 

computacional Alto Baixo 

Programação Ordens de Produção Kanban 

Controle de estoque Sistema computacional Visual 
Quadro 2: Produção Empurrada x Puxada 
Fonte: Adaptado de Vollmann et al., 2006. 

 

O objetivo da integração é utilizar o melhor dois dos sistemas e assim melhorar o 

processo como um todo. No sistema híbrido da empresa estudada utiliza-se o MRP para 

planejamento de compras e o Kanban para programação da produção. 

O processo é iniciado pelo sistema empurrado. Ao se planejar a produção é necessária 

a previsão de demanda, após isto é feito o MPS, onde será necessária a Lista de Materiais 

(BOM). Realizados os cálculos são emitidas Ordens de Compra para os Fornecedores e 
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Ordens de Produção para a montagem dos produtos finais. No meio do processoé utilizado o 

Kanban como controlador de estoque e programador da produção, cabendo ao PCP somente 

alocar mão-de-obra no setor. O Kanban então tem o papel de puxar a produção. 

O Sistema Híbrido de Produção não é um sistema específico, mas sim a integração de 

dois outros (ou mais) objetivando melhorar o desempenho da produção. Com isso não há 

nenhuma teoria ou princípios em uma produção híbrida além de utilizar o melhor de cada 

sistema para reduzir ou até mesmo eliminar os pontos fracos destes. 

2.5.2 OS PRINCIPAIS GANHOS EM AGREGAR OS DOIS SISTEMAS DE PRODUÇÃO 

Ao integrar os sistemas de produção empurrada e puxada há um ganho nos pontos 

fortes dos dois e também ao reduzir os pontos fracos.Slack (2002) e Vollmannet al. (2006) 

falam sobre os principais ganhos ao integrar os dois sistemas, são eles: 

 Não há necessidade de Ordens de Produção nos setores intermediários com a 
utilização do Kanban; 

 Estoque em processo somente é monitorado entre as células e não mais entre os 
postos de trabalho; 

 A lista de materiais é simplificada, por ter menos níveis que num MRP 
convencional; 

 Leadtimes são menores por ter lotes de produção menores nos processos 
intermediários; 

 Estoque em processo é menor pelo controle do kanban; 

 Planejamento e controle da produção se tornam mais simples; 

 A produção se torna mais autônoma; 

 Pulmão de estoques de matéria-prima e produtos acabados controlados pelo 
MRP; 

 Melhoramento da qualidade através do JIT; 

 Maior flexibilidade; 

 Maior variabilidade de produtos que em um sistema puxado; 

 Descentralização parcial do sistema no PCP; 

 Menor vulnerabilidade do sistema quanto às flutuações na demanda. 
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3 ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso apresentado se refere ao Sistema Híbrido de Produção da Proveu 

Indústria Eletrônica, que é uma empresa atuante na linha de controle de ponto e acesso. Os 

produtos estão divididos em três linhas: relógios de ponto informatizado, nomeada de linha 

Kurumim; relógios de ponto mecânico, nomeada de linha Caaporã; e por fim a linha de 

controle de acesso, a Tupã. 

A empresa, criada há poucos mais de oito anos, começou na Incubadora de Base 

Tecnológica – IBT do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia - CRITT. 

Posteriormente mudou-se para uma sede própria, ainda na cidade de Juiz de Fora, Minas 

Gerais. 

No início havia somente a linha Kurumim, com o modelo de relógio chamado de 

Convencional, que permitia comunicação via USB, cabo serial ou Ethernet (rede local). Para 

esse modelo de produto o sistema de produção utilizado era o sistema empurrado, através do 

MRP. A partir de uma portaria governamental (Portaria nº 1510)1, em 2010 foi lançado um 

novo produto, o Kurumim REP (Registrador Eletrônico de Ponto). Para este registrador foi 

implementado um novo sistema de produção, o sistema híbrido, e desde então este sistema 

vem sendo utilizado. 

 No estudo será apresentado o sistema de produção da linha Kurumim, que é um 

sistema híbrido de produção e, posteriormente, discutido sobre os resultados obtidos. 

3.1 O KURUMIM REP 

O Kurumim REP é um produto cujo objetivo é registrar a marcação de horários de 

entrada e saída da jornada de trabalho dos colaboradores de empresas. O REP foi criado a 

partir da Portaria 1510, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, que definia as 

características que os registradores eletrônicos de ponto deveriam obedecer. Entre as 

características estão: a impressão do comprovante de marcação de ponto e, uma memória de 

registro de ponto (MRP)inviolável para a marcação de ponto, que não permitia a alteração dos 

pontos por parte dos empregadores. 

                                                        
1A Portaria Nº 1.510, de 21 de agosto de 2009, disciplina o registro eletrônico de ponto e a utilização do Sistema 
de Registro Eletrônico de Ponto – SREP. Disponível em <http://portal.mte.gov.br/pontoeletronico/> 
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Existem 6 diferentes modelos de relógios para essa linha de produto: o Kurumim REP 

BR, o Kurumim REP NT, o Kurumim REP BIO BR, o Kurumim REP BIO NT, o Kurumim 

MAX NT e o Kurumim Demonstração. Entre os cinco primeiros relógios, a diferença está no 

tipo de marcação de ponto, onde há possibilidade de ser por meio de cartão de código de 

barras ou este mais leitura de digitais (leitor biométrico), e há diferenças também na coleta de 

informações, que pode ser por meio de uma saída USB ou este mais uma rede Ethernet. Já o 

modelo Demonstração não tem as características da Portaria que o permite ser utilizado por 

empresas, sendo apenas um equipamento utilizado em demonstrações do revendedor. 

 

 Marcação de Ponto Coleta de informações 
 

MRP Leitor Barras Biometria USB Ethernet 

REP BR 128 Mb Sim Não Sim Não 

REP NT 128 Mb Sim Não Sim Sim 

REP BIO BR 128 Mb Sim 1.000 digitais Sim Não 

REP BIO NT 128 Mb Sim 1.000 digitais Sim Sim 

MAX NT 1 Gb Sim 4.000 digitais Sim Sim 

Demonstração 128 Mb Sim 1.000 digitais Sim Sim 

Quadro 3:Modelos de Produtos da linha Kurumim REP 
Fonte: O Autor, 2013. 

3.2 O PROCESSO DE PRODUÇÃO 

O processo de produção do Kurumim REP tem início com a montagem dos módulos 

intermediários, no total são dez módulos, sendo que parte irá compor diretamente o produto 

final e outra parte irá compor as tampas. Após a montagem, estes dez módulos são 

inspecionados e testados, este processo é um processo de qualidade, a fim de garantir que 

estes módulos estarão funcionando. Na montagem das tampas são usados alguns módulos 

montados para a montagem das tampas do coletor. Essa montagem de tampas ocorre com 

cinco montadores em linha. Após a montagem dos módulos intermediários e tampas, o 

produto é montado e em seguida passa por um processo de qualidade, chamado Burn-in, 

sendo que aqueles que apresentam falhas são reparados. Ao final da inspeção, os produtos 

aprovados pelo processo de qualidade são embalados e armazenados (Figura 8). 
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Figura 8: Processo de Produção Kurumim REP 
Fonte: O autor, 2013. 

3.3 O SISTEMA DE PRODUÇÃO 

Na Proveu, para a linha de produto Kurumim REP, é utilizado o sistema de produção 

híbrido, onde parte do sistema é empurrado pelo MRP, e outra parte é puxada, utilizando o 

kanban. O sistema tem início com a previsão de vendas passada pela Unidade de Marketing. 

Em uma reuniãoentre os gestores do Administrativo e da Produção e Logística são definidos 

os volumes considerados na previsão e o plano de produção, ou seja, a quantidade a ser 

produzida em cada linha mês do horizonte de planejamento.  

A partir daí é gerado um Plano de Produção, com horizonte de doze meses (longo 

prazo), onde se tem a definição geral da quantidadea ser produzida, sendo realizado em 

seguida o planejamento da necessidade de materiais (MRP). Então, a unidade de Suprimentos 

da empresa executa a Ordem de Compra, enquanto o PCP inicia o ProgramaMestre 

deProdução. O MRP acontece independente do Programa Mestre devido à necessidade da 

antecipação das compras futuras para ganhos de escala, e também que o Programa Mestre 

serve como planejamento de manutenção de estoques e de produção no curto prazo dos 

produtos acabados. 

Na Ordem de Compra é informado o item a ser comprado, a quantidade e a data da 

necessidade. No Programa Mestre de Produção são definidos os modelos de produtos em cada 
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lote, assim como a data que estes lotes devem ser montados e embalados. Como saída tem-se 

o Calendário Mestre de Produção e as Ordens de Produção dos produtos finais. 

Na Produção o processo é dividido em dois sistemas: o puxado e o empurrado. Tendo 

o ponto de integração entre esses dois sistemas a célula de montagem final. Antes da 

montagem final todo o processo é puxado, até o consumo de matéria-prima nos estoques, e a 

partir da célula de integração o processo é empurrado até o estoque de produtos acabados. 

Para abastecimento da linha de montagem final, há dois Supermercados Kanban que o 

abastecem, o de tampas e o de módulos prontos. O kanban de módulos prontos também 

abastece o de tampas, e esse é abastecido pelo kanban de módulos montados que é abastecido 

pelo estoque de matéria-prima. Todo este processo pode ser considerado um processo puxado, 

conforme podemos ver na seta horizontal da Figura 8, que indica o fluxo de informações. 

A partir da montagem final o processo é empurrado, como pode ser visto na seta 

vertical naFigura 9.O processo tem início com a montagem dos produtos finais,de acordo com 

a Ordem de Produçãoemitida pelo PCP. Em seguida os produtos montados passam por um 

processo de inspeção, chamado de Burn-in, que é quando o produto eletrônico fica energizado 

por determinado período de tempo a fim de se verificar se nenhuma peça terá problemas. Por 

fim, os relógios aprovados na inspeção são embalados na linha de Embalagem e transportados 

para o Estoque de Produtos Acabados, onde serão armazenados até que sejam vendidos. 

 

Figura 9: Sistema de Produção da Proveu 
Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2012. 
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3.4 O PROGRAMA MESTRE DE PRODUÇÃO - MPS 

O horizonte do Programa Mestre de Produção da Proveu é de um mês, sendo realizado 

no primeiro dia do mês em que serão programados os lotes. Na programação são definidos o 

tamanhoe o número de lotes e, por fim, os modelos e a quantidade que será produzida em 

cada lote são calculados. Ao final de todo o processo é criado o Calendário Mestre de 

Produção para visualização dos dias em que haverá montagem e embalagem (Item 3.4.3). 

Semanalmente é feito um controle da demanda de cada modelo e se necessário é realizada 

uma reprogramação dos lotes. 

O Programa Mestre de Produção é divido em duas etapas:  

 Cálculo da composição dos lotes; e  

 Montagem do Programa Mestre de Produção. 

3.4.1 O CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO DOS LOTES 

Para a formação dos lotes é utilizado uma ferramenta do Sistema Toyota, chamada de 

Heijunka. O Heijunka, ou nivelamento da produção, é a programação da produção de forma 

nivelada, visando combinar diferentes itens em um mesmo lote, e mantendo o nivelamento do 

estoque sem grandes picos ou vales (SLACK, 2002). Com o Heijunka os lotes são 

programados de forma que tenha produção dos seis modelos de REP em todos os lotes, 

sempre que for possível. Com isso há menores flutuações de estoques, ou seja, menos picos e 

vales de estoque em determinados períodos de tempo,e há também um ganho na rotatividade 

dos kanbans que alimentam a montagem final. 

Para o cálculo da composição dos lotes, o PCP tem o auxílio de uma planilha 

eletrônica esão necessários dados de entrada nesta planilha: a posição de estoque dos produtos 

acabados, a produção já empenhada, o Plano de Produção, a participação de cada modelo na 

demanda histórica de REP e a carteira de pedidos, caso houver. E como saída tem-se a 

composição de cada lote de montagem. 
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LIBERADO OK OK OK OK OK OK OK OK
LOTE 10A 10B 10C 10D 11A 11B 11C 11D
REP 12 12 12 12 15 15 15 15
NT 3 3 3 3 4 4 4 3
BIO BR 16 18 16 18 15 15 15 15
BIO NT 16 16 16 16 15 15 15 15
MAX 2 1 2 1 1 1 1 2
DEMO 1 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 50 50 50 50 50 50 50 50

Modelo
Estoque 

Final
Compo-

sição
% 

consumo Difer.
Estoque 

inicial
Empe-
nhados Dispon.

REP 110 60 20% 2,50         50 0 50
NT 60 15 11% 0,20         45 0 45
BIO BR 95 60 35% 1,30         35 0 35
BIO NT 90 60 32% 2,22         30 0 30
MAX 15 5 1% 1,95         10 0 10
DEMO 5 0 1% 0,09         5 0 5
TOTAL 375 200 100% 8,26         175 0 175  

Figura 10: Mestre de Lotes 
Fonte: Adaptado de Proveu Indústria Eletrônica, 2013. 

 

Na Figura 10 é apresentado um exemplo fictício da planilha utilizada, o Mestre de 

Lotes.Oestoque disponível está no quadro inferior direito e é a soma do estoque inicial de 

produto acabado e da demanda empenhada. 

Os cálculos para a produçãoidealdos modelos estão no quadro inferior esquerdo, onde 

a partir do consumo histórico e do estoque disponível é calculada a produção necessária para 

cada modelo durante o horizonte do programa Heijunka, com o objetivo de manter o estoque 

com níveis regulares, de acordo com a demanda. 

E no quadro superior estão os lotes de produção e a sua composição, já ordenados 

conforme a necessidade de abastecimento do estoque, conforme apresentados no MPS (item 

3.3.2). 

O cálculo da composição de produção é realizado através de uma ferramenta de 

otimização da planilha, chamada Solver, porém este não será detalhado no estudo.  
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3.4.2 A MONTAGEM DO PROGRAMA MESTRE DE PRODUÇÃO 

Depois de realizado o cálculo da composição dos lotes de produção, é necessário que o 

PCP defina o momento que estes lotes deverão estar disponíveis no estoque. Como o 

horizonte de programação é mensal, este é subdivido em dias, e não em semanas como é 

proposto por Vollmann et al.(2006). Com a programação diária, os lotes são distribuídos ao 

longo do tempo visando atender a previsão da demanda diária e o nível de estoque mínimo. 

A previsão de demanda diária é calculada a partir da previsão de vendas passada pela 

unidade de Marketing, onde é multiplicada pela proporção de vendas de cada modelo, e em 

seguida dividida pelo número de dias trabalhados no mês. É sabido que esta forma de cálculo 

não é mais robusta, assim não representa a realidade das saídas diárias de produtos, então 

durante o mês é necessário acompanhar as saídas reais que acontecerem. E também é 

necessário fazer ajustes com a demanda real. 

Na Figura 9, é mostrado um exemplo de cálculo do Programa Mestre de Produção 

pelo PCP da Proveu. Como foi dito a previsão é divida ao longo do tempo. Então por exemplo 

considere que a previsão do Marketing, foi de 180 produtos vendidos no mês de fevereiro, 

sendo que historicamente, o produto A representa 50% das vendas, então a previsão para o 

produto A seria de 90 unidades.Essa previsão é dividida ao longo do mês, e como em 

fevereiro de 2013 são 18 dias trabalhados, é prevista uma demanda de 5 unidades por dia. 

Existem também os pedidos prometidos, um de 3 unidades no dia 13e outro de 8 unidades no 

dia 20. O pedido de 3 unidades está dentro da previsão, que é de 5 unidades, já o pedido de 8 

unidades é maior que a previsão, assim é consumida parte da previsão imediatamente anterior. 

Para o cálculo do MPS, é necessário saber o tamanho do lote que no caso seria 15 unidades, o 

Estoque de Segurança, que seria de 10 unidades e o lead time que é de 1 dia. 

Esse procedimento vai de acordo com o que Vollmann et al.(2006), defende em sua 

obra.A demanda prevista é o maior valor entre a previsão e os pedidos. A demanda real é 

preenchida ao longo do tempo, com os valores que de fato acontecerem, para que sejam 

recalculados os estoques e vista a necessidade de produção dos lotes. 

O cálculo do estoque ao longo do tempo vem a seguir: 
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Sendo que se a demanda e o MPS estiverem no passado, é considerado o que de 

fatoocorreu, e se for do futuro será considerada a previsão de demanda e do MPS. 

Então o MPS é calculado com base nos lotes gerados no cálculo de composição de 

lotes, (ver item 3.3.1). Com posse da composição de lotes, devem ser alocados de modo que 

sejam atendidas as condições (Figura 11). 

 

Dias trabalhados de Fevereiro 
Produto A 

01 04 05 06 07 08 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 
Previsão   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 
Pedidos         3     8       
Demanda prevista 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 8 5 5 5 5 5 5 
Demanda real                     
Estoque 30 25 20 15 25 20 15 25 30 15 25 23 15 25 20 15 25 20 15 
MPS real                     
MPS previsto         15     15     15     15     15     

Figura 11: Exemplo de MPS 

Fonte: Adaptado de Vollmann et al., 2006. 

 

A Figura 11 mostra uma adaptação de Vollmannet al. (2006), isto porque em sua obra 

os lotes eram calculados diretamente na planilha MPS, uma vez queVollmann et al. (2006) 

considera que haverá produção sempre que o estoque chegar ao mínimo estabelecido (estoque 

de segurança). Na Proveu, esta teoria não pode ser aplicada devido a dois principais fatores:a 

variação da demanda e a estratégia de produção. 

A característica da demanda do mercado de registradores eletrônicos de ponto ainda é 

de difícil entendimento, assim a previsão da demanda mensal é calculada com uma razoável 

margem de erro, isso porque além da sazonalidade natural há também outros fatores que 

interferem diretamente para mais ou para menos. Então, se a demanda mensal já não é muito 

precisa, prever a demanda diária torna-se complicado e com boa margem de erros, com isso é 

considerado o cálculo realizado na Planilha de Mestre de Lotes (item 3.4.1) e dividido 

igualmente entre os dias trabalhados. Às vezes, essa divisão não é um número inteiro, então 

usa-se o inteiro menor e em determinados dias o inteiro maior, sempre com espaços 

constantes. 

O outro fator característico da empresa é a estratégia de produção. A Proveu deseja 

trabalhar com linhas em fluxos constantes para que não haja ociosidade e redução de 

produtividade, então apesar do MPS clássico informar que a produção dos lotes deve ocorrer 

só no final ou no início do mês, a produção busca operar sempre de forma constante, para que 
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as linhas não sejam sobrecarregadas e nem que fiquem ociosas. Então caso seja possível, 

pedidos de início de mês são postergados, e grandes pedidos fracionados em mais de uma 

entrega. Outra possibilidade é inverter lotes para adequar à demanda. 

 

Fevereiro 2013 05 06 07 08 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28

Previsão 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Pedido

Mín. 1 Demanda Prevista 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
LT 1 Demanda Confirmada 5 6 4 7

Eseg 30 Estoque 50 45 39 35 43 38 33 28 38 33 28 38 33 28 38 33 28
MPS Confirmado 0 15
MPS Previsto 15 15 15 15

Previsão 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pedido

Mín. 1 Demanda Prevista 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LT 1 Demanda Confirmada 1 1 2 3

Eseg 18 Estoque 45 44 43 41 42 40 38 36 38 36 34 36 34 32 33 31 29
MPS Confirmado 0 4
MPS Previsto 4 4 4 3

Previsão 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Pedido 3

Mín. 1 Demanda Prevista 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
LT 1 Demanda Confirmada 8 0 6 2

Eseg 21 Estoque 35 27 27 21 34 30 26 22 33 29 25 36 32 28 39 35 31
MPS Confirmado 0 15
MPS Previsto 15 15 15 15

Previsão 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Pedido 4

Mín. 1 Demanda Prevista 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LT 1 Demanda Confirmada 5 4 1 3

Eseg 20 Estoque 30 25 21 20 32 29 26 22 34 31 28 40 37 34 46 43 40
MPS Confirmado 0 15
MPS Previsto 15 15 15 15
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Figura 12: MPS de linha Kurumim REP 
Fonte: Adaptado de Proveu Indústria Eletrônica, 2013. 

 

A Figura 12 é o MPS fictício para o mês de fevereiro de 2013 da Proveu. O MPS é 

separado em modelos de produtos, e para os modelos com maior demanda é feito um MPS. 

Na linha horizontal estão os dias trabalhados do mêse na vertical, para cada modelo está a 

previsão, a demanda prevista e a confirmada, o estoque do dia, o MPS confirmado e o MPS 

previsto. A demanda e o MPS confirmados são preenchidos diariamente, conforme estes vão 

ocorrendo. Na linha do estoque, antes do primeiro período é colocado oestoque anterior, ou 

seja, o do “período zero”. No canto esquerdo da figura, estão o lote, o lead time e o estoque de 

segurança, que são necessários para realização do MPS. 
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Como pode ser visto na figura anterior, caso o estoque fique menor que o estoque de 

segurança, o valor fica em cor diferente para simbolizar que é necessário um abastecimento 

do estoque. Depois que a demanda ou o MPS confirmados estiverem preenchidos, estes 

valores passam a ser considerados e não mais o que foi previsto. 

Na figura 9, do item 3.3.1, o cálculo da quantidade a ser produzida por modelo e em 

seguida a separação em lotes não diz em qual ordem exatamente eles devem acontecer.Com o 

Programa Mestre de Produção é possível ver quais lotes devem ocorrer primeiro e quais 

acontecerão depois. No caso da Proveu, o trabalho conjunto do Mestre de Lotes com o 

Programa Mestre de Produção faz com que seja possível programar os lotes sempre com o 

atendimento da demanda e controlando os níveis de estoque. 

3.4.3 O CALENDÁRIO MESTRE DE PRODUÇÃO 

O Calendário Mestre de Produção foi desenvolvido com intuito de informar a 

Produção sobre quando ocorrerá a montagem dos lotes, bem como a embalagem destes lotes 

montados. O horizonte de visualização do calendário é apenas para o mês desejado, e para 

melhor visualização dos dados é utilizado o Gráfico de Gantt para representar as datas das 

montagens e embalagens. 

No eixo vertical são colocados os lotes de montagem e no eixo horizontal são 

colocados os dias do mês. Para melhor compreensão do leitor do gráfico, que normalmente é 

o Supervisor de Produção, as datas em que são montados os lotes tem cor diferente das datas 

das embalagens (Figura 13). 

 

Descrição
Lote D

ia
 

M
on

t.
D

ia
 

Em
ba

l.

01 04 05 06 07 08 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28

Kurumim REP 10D 04 10D

Kurumim REP 11A 06 08 11A 11A

Kurumim REP 11B 14 18 11B 11B

Kurumim REP 11C 19 21 11C 11C

Kurumim REP 94D 25 27 94D 94D

LEGENDA

FEVEREIRO 2013

MONTAGEM FINAL EMBALAGEM

CALENDÁRIO MESTRE DE PRODUÇÃO

 

Figura 13: Calendário Mestre de Produção 
Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2013. 
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3.5 O MRP 

O MRP é um sistema feito por Joseph Orlick, para planejamento das necessidades de 

materiais, como o próprio no diz:Material Requirements Planning. O foco do MRP é atender 

a demanda de material no prazo em que será utilizado, na quantidade necessária e com 

atendimento das especificações (FERNANDES E GODINHO FILHO, 2010). Na Proveu, o 

MRP é utilizado para o planejamento de compras. Com ele é possível ver os momentos em 

que serão necessários materiais e em quais quantidades. E, então é realizado um planejamento 

de compras para então emitir as Ordens de Compra. 

Como dito na revisão da literatura, de acordo com Sipper e Bulfin (1997), três 

informações são necessárias ao MRP: o saldo de estoque disponível, a lista de materiais, e o 

MPS. O MPS da Proveu foi apresentado no item 3.3, e as outras duas informações serão 

apresentadas a seguir: 

A Lista de Materiais (BOM) da Proveu é uma lista que bastante se assemelha com a 

apresentada no Quadro 1, no item 2.2.1. Nela estão contidas as informações do código, 

descrição e unidade do item, a quantidade consumida pelo item pai e o código BOM. O 

objetivo da Lista de Materiais para a Proveu é orientar o PCP a consumir os itens corretos na 

produção de outros, no planejamento de demanda de materiais, conhecer os níveis da família 

de produtos, e também para cálculo de custos de produção, seja de módulo, do produto, de 

uma demanda valorizada de item, ou qualquer outro objetivo que ela possa se encaixar 

(Figura 14). 
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00100 KURUMIM REP 0
COD ITEM UNID COMP. Nível MRP COD.BOM

00143 C.ZQ PC 1,000 1 143.100
00029 P.OK PC 1,000 1 29.100
00126 G.UW PC 1,000 1 126.100
00128 C.HF PC 1,000 1 128.100
01523 N.SH PC 1,000 3 1523.100
02046 E.CY PC 0,000 3 2046.100
00148 A.PT PC 1,000 1 148.100
00112 U.KN PC 1,000 1 112.100
00113 V.ZX PC 1,000 1 113.100
00117 H.IU PC 1,000 1 117.100
00118 A.CB PC 1,000 1 118.100
01865 Q.GE PC 1,000 3 1865.100
01868 I.TA PC 1,000 3 1868.100
01500 V.JV PC 1,000 3 1500.100
01342 X.SV UN 1,000 3 1342.100
01524 A.KH PC 6,000 3 1524.100
01070 U.UB PC 2,000 3 1070.100
01080 Z.MA PC 2,000 3 1080.100
01069 N.GM PC 13,000 3 1069.100
01071 F.HV PC 2,000 3 1071.100
01480 E.UA PC 2,000 3 1480.100
01060 V.MF PC 2,000 3 1060.100
02153 R.IO PC 1,000 3 2153.100

00143 C.ZQ 1
COD ITEM UNID COMP. Nível MRP COD.BOM

00114 I.YC PC 1,000 2 114.143
00115 O.KI PC 1,000 2 115.143
00116 M.EX PC 1,000 2 116.143
01518 S.GN PC 1,000 3 1518.143
01527 L.EC PC 1,000 3 1527.143
00120 I.XR PC 1,000 3 120.143
01501 D.KN PC 1,000 3 1501.143
01503 M.NR PC 1,000 3 1503.143
01525 N.GS PC 2,000 3 1525.143
01526 Z.XD PC 2,000 3 1526.143
01543 Q.GZ PC 2,000 3 1543.143
01653 H.UQ PC 1,000 3 1653.143  

Figura 14: Lista de Materiais – BOM 
Fonte: Adaptado de Proveu Indústria Eletrônica, 2013. 

 

Para obter a informação do saldo de estoque disponível, foram incluídos alguns dados, 

como: recebimentos pendentes,demanda empenhada e acertos de não conformidades de 
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compra. Os recebimentos pendentes são as pendencias de Ordens de Compras passadas, ou 

seja, o que já foi solicitada a compra, porém ainda não está disponível para consumo no 

sistema. A demanda empenhada é o consumo de determinado item em função de uma 

produção não concluída. O acerto de não conformidades de compra é usado quando há 

divergência entre o que foi entregue e o que consta em Nota Fiscal, consequentemente no 

sistema. Esta divergência distorce a realidade do estoque, pois pode haver itens a mais no 

estoque que o sistema informa quando há entrega física superior, ou uma quantidade menor 

quando acontece o contrário. 

Ao não se considerar algumas dessas informações é bastante provável que na prática 

erros acontecerão no momento do planejamento das necessidades de materiais. Os erros 

implicarão em excesso de estoque ou falta de material para produção, por exemplo. 

Devido ao volume de produção da Proveu e aos longos leadtimes de alguns itens, 

torna-se necessário simular um Plano de Produção para um período de longo prazo para que 

compras possam ser otimizadas, ou seja, comprar com menor custo, analisando prazo de 

entrega, ratear frete ou agregar mercadorias. No Plano é apresentado o quanto será produzido 

mensalmente, durante doze meses (Figura 15). Essa quantidade é uma previsão, baseada num 

histórico, e com um modelo matemático. Assim, apesar de não ser exata essa previsão é 

bastante precisa. 

fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14

Demanda Prevista 647 528 545 586 533 675 623 511 684 560 671 688

Estoque 141 34 46 41 25 92 17 24 113 59 99 28 0

Plano de Produção 540 540 540 570 600 600 630 600 630 600 600 660

REP

 

Figura 15: Plano de Produção 
Fonte: Adaptado de Proveu Indústria Eletrônica, 2013. 

 

Após o Plano de Produção, é calculada a disponibilidade dos materiais para 

atendimento à produção, ou seja, rodado o MRP. Basicamente, é somado o estoque atual com 

os recebimentos pendentes para o mês e subtraído o consumo do mesmo mês e o estoque de 

segurança de cada item. Caso o saldo dê negativo será necessário efetuar a compra do item, 

porém mesmo que tenha saldo suficiente para atendimento do consumo e do estoque de 

segurança pode ser que uma compra seja efetuada motivada pela otimização das 

compras.Assim compras de meses à frente são antecipadas para agregação de carga, 

complemento de valor ou rateio de custos de importação. (Figura 16). 
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Horizonte: 12 meses ATUAL
Código Fornecedor EST Entra Saída Eseg EST Entra Saída Eseg EST Entra Saída Eseg EST Entra Saída Eseg EST

01865 ABC 60 150 48 20 142 0 50 25 67 0 62 30 -25 0 57 38 -120
01866 ABC 58 100 46 21 91 0 57 21 13 0 61 31 -79 0 45 37 -161
01867 ABC 57 100 49 22 86 0 55 23 8 0 66 29 -87 0 57 39 -183
01868 ABC 49 100 43 23 83 0 52 22 9 0 65 32 -88 0 39 36 -163
01869 ABC 90 100 45 24 121 0 59 20 42 0 65 28 -51 0 39 40 -130
01870 ABC 81 100 37 25 119 0 42 20 57 0 67 30 -40 0 55 41 -136
01931 ABC 110 100 34 20 156 0 42 25 89 0 69 31 -11 0 45 39 -95
01932 ABC 60 150 33 22 155 0 49 24 82 0 60 32 -10 0 32 37 -79
01933 ABC 50 100 37 21 92 0 50 22 20 0 60 33 -73 0 47 36 -156
01934 ABC 52 250 41 20 241 0 40 23 178 0 69 28 81 0 41 38 2
01935 ABC 63 100 30 19 114 0 52 30 32 0 67 27 -62 0 31 39 -132

fevereiro-13 março-13 abril-13 maio-13

 

Figura 16: MRP para o fornecedor ABC 
Fonte: Adaptado de Proveu Indústria Eletrônica, 2013. 

 

No MRP algumas informações são necessárias, além da lista de materiais, do plano de 

produção ou do saldo de estoque. O lead time do fornecedor, o múltiplo de compra, o mínimo 

de pedido em quantidade ou em valor também são necessários para o Planejamento de 

Compras (Figura 17). A partir daí são emitidas as Ordens de Compra. 

Código LT Min Mult Fornecedor
01865 4 100 50 ABC 0 0 200 450 450 14/02 14/03
01866 4 100 50 ABC 0 0 0 0
01867 4 100 50 ABC 0 0 100 100 100 27/02 27/03
01868 4 100 50 ABC 0 0 0 0
01869 4 100 50 ABC 0 0 100 300 300 26/02 26/03
01870 4 100 50 ABC 0 0 0 0
01931 4 100 50 ABC 0 0 200 0 0
01932 4 100 50 ABC 0 0 100 0 0
01933 4 100 50 ABC 0 0 0 0
01934 4 100 50 ABC 0 0 0 0
01935 4 100 50 ABC 0 0 0 0

Código LT Min Mult Fornecedor
01865 4 100 50 ABC 100 100 29/03 26/04 0 0
01866 4 100 50 ABC 200 200 12/03 09/04 100 100 23/04 21/05
01867 4 100 50 ABC 200 200 08/03 05/04 0 0
01868 4 100 50 ABC 200 200 06/03 03/04 200 200 18/04 16/05
01869 4 100 50 ABC 100 100 27/03 24/04 0 0
01870 4 100 50 ABC 300 300 05/03 02/04 200 200 16/04 14/05
01931 4 100 50 ABC 600 0 0 500 500 02/04 30/04
01932 4 100 50 ABC 400 0 0 800 800 02/04 30/04
01933 4 100 50 ABC 300 300 07/03 04/04 200 200 18/04 16/05
01934 4 100 50 ABC 300 300 04/03 01/04 200 200 16/04 14/05
01935 4 100 50 ABC 100 100 18/03 15/04 0 0

Compra 
planej.

Compra 
real

Compra 
planej.

Compra 
real

Compra 
planej.

PLANEJAMENTO DE COMPRAS
fevereiro-13 março-13

abril-13 maio-13
Compra 

real
Compra 

real
Compra 
planej.

Manual Manual
Data 

Pedido
Data 

Necess.
Data 

Pedido
Data 

Necess.

Data 
Pedido

Data 
Necess.

Data 
Pedido

Data 
Necess.

Manual Manual

 

Figura 17: Planejamento de compras. 
Fonte: Proveu Indústria eletrônica, 2013. 
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3.6 O KANBAN 

O Kanban foi introduzido na Proveu com o objetivo de reduzir o esforço do PCP em 

programar a produção, dando maior autonomia aos operadores e ao Supervisor, para 

promover giros de estoque mais rápidos e facilitar o controle das células de produção sendo 

que estes são objetivos apresentados por Vollmann et al. (2006). A escolha da utilização do 

kanban na criação do sistema de produção da Proveu foi possível por causa de fatores como: 

característica do processo produtivo, do volume de produção, da quantidade de modelos de 

produtos, dos pequenos setups de produção. 

O tipo processo produtivoé em células, sendo possível introduzir supermercados 

kanban entre essas células. O volume de produção na época da introdução do 

sistemajustificava a utilização do operador e isso fazia com que houvesse uma grande 

rotatividade no supermercado, ou seja, não havia grandes estoques parados, e nem por grande 

período de tempo. Existem seis modelos de produtos, que compartilham a grande maioria das 

peças, faziam com que as peças dos kanbans girassem constantemente, independente do 

modelo que estivesse sendo fabricado. Por fim, os setups de produção são pequenos, algo 

entre dois e três minutos, sendo tempo somente para coleta de ferramentas e itens necessários. 

Como já dito na revisão da literatura, o kanban é um operador do sistema puxado de 

produção, então há dois fluxos possíveis para explicar o funcionamento do kanban na Proveu. 

O fluxo de informações é o que puxa a produção, ou seja, ele vem do final da linha para seu 

início. E o fluxo de materiais é o inverso, começa no início da linha e vai até o final. Para 

melhor compreensão será usado o primeiro fluxo, o de informações. 

Na Proveu, há três supermercados kanban: o de módulos montados, o de módulos 

prontos e o de tampas. No primeiro são estocados os módulos montados pela célula de 

submontagem.No segundo, são estocadas as peças que são inspecionadas pela célula de 

inspeção e teste. Estes dois kanbans são iguais o que a literatura demonstra, com um painel 

kanban exposto verticalmente (Figura 19), onde são colocados os cartões (Figura 18), e 

prateleiras para serem alocados os contêineres. O kanban de tampas foi adaptado por causa 

das características do item. As tampas são grandes, e os contêineres grandes demais para 

serem dispostos em prateleiras. Com isso o estoque da célula foi colocado horizontalmente, e 

não houve necessidade de usar o cartão kanban, pois os contêineres “são os cartões” que 

ficam sobre o painel e simulam a retirada e inclusão dos cartões (Figura 20Figura 20). 
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Figura 18: Cartão Kanban 
Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2012. 

 

 

Figura 19: Painel Kanban Vertical 
Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2012. 

 

 

Figura 20: Painel Kanban horizontal 
Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2012. 
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Assim como apresentado por Vollmann et al. (2006), na Proveu a utilização do kanban 

trouxe vantagens consideráveis, como: 

 Sistema de PCP simplificado: uma vez que o kanban indica o que deverá ser 

produzido, a partir da disposição dos cartões, o PCP não necessita emitir as 

Ordens de Produção já preenchidas para a linha, nem realizar cálculos da 

quantidade a ser produzida, uma vez que a informação já está disponível no 

Cartão; 

 Autonomia da Produção: com o PCP não necessitando de emitir as OPs, a 

Produção é responsável pelo preenchimento destas ordens, assim dando 

autonomia à Produção para realização da atividade; 

 Estoques em processo enxutos: com o kanban os estoques em processo são 

controlados, não há risco de um estoque zerado não ser produzido nem um 

estoque totalmente preenchido continuar a ser produzido; 

 Flexibilidade da produção: com estoques pequenos, setups curtos e lotes de 

produção menores é possível produzir diferentes modelos de produtos em 

tempos reduzidos, atendendo a demanda rapidamente. 

 Amortecimento da variação de demanda: o kanban permite que em uma 

produção puxada e enxuta, as variações da demanda para mais causem 

sobrecarga momentânea em células e ociosidade em outros momentos. 
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3.7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DO ESTUDO 

O sistema híbrido de produção demonstrou ser o mais vantajoso para a linha de 

produtos Kurumim REP, da Proveu. Características do produto, do processo produtivo e do 

mercado contribuíram para este sistema ser o escolhido. No momento em que teve início a 

produção dos produtospôde ser percebido que este sistema funcionaria eficientemente, pois 

havia rotatividade de estoque, flexibilidade de produção, menor esforço do PCP, autonomia 

dos operadores e os estoques intermediários eram controlados, sendo pequenos.  

Porém a característica do mercado mudou, pois houve uma queda na demanda, eo 

sistema que foi projetado para um volume de produção maior começou a não aparentar ser tão 

vantajoso mais. As vantagens da época podem estar começando a se tornar problemas, o 

supermercado kanban tem baixa rotatividade, lotes de produção inchados causam produções 

menos constantes e com maior tempo de espaçamento entre os lotes, ou seja, a produção não 

tem boa fluidez.Assim, reduzir o tamanho dos lotes seria uma opção, porém fatores como 

tempo setup e itens com baixo giro de estoquepodem reduzir o desempenho da produção. Ou 

seja, para a realidade atual precisa ser recalculado os parâmetros atuais do sistema ou este ser 

reprojetado. 

No MRP, se for seguido o que os autores como Vollmann et al. (2006) e Fernandes e 

Godinho Filho (2010) propõem, o planejamento das necessidades de materiais deve receber 

informações do MPS, que é de médio prazo. Porém, devido à realidade da empresa, se faz 

necessário realizar o MRP a partir do Plano de Produção, tradicionalmente delongo prazo, 

sendo que na Proveu o Plano é de doze mesese o MPS acaba sendo de curto prazo. Esta 

adaptação para a prática pode trazer reduções de desempenho do sistema, pois compras são 

antecipadas para agregação de pedidos com base na previsão de consumo,o que pode fazer 

com que o item fique mais tempo que o planejado no estoque, aumentando os custos. Ou 

mais, itens parados por muito tempo no estoque podem danificar ou ainda se tornarem 

obsoletos, causando prejuízo. 

Pela perspectiva financeira as compras deveriam ser as menores possíveis com 

entregas mais frequentes fazendo com que se tenha fluxo de caixa, e pelo ponto de vista 

comercial às vezes é necessário engordar o estoque para conseguir melhores preços e 

condições de pagamento. A conciliação entre financeiro e comercial é o grande desafio da 

empresa. 
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Na prática, o sistema puxado da empresa se mostrou eficiente usando o kanban. 

Embora este tenha sofrido algumas adaptaçõesna Proveu, o seu funcionamento está de acordo 

com o que foi exposto pelos autores de referência do estudo, como Vollmann et al. (2006), 

Tubino (2000), e Fernandes e Godinho Filho (2010). No dia-a-dia da empresa o Painel 

kanban se mostrou bastante útil para controle da produção e no auxílio de sua programação 

diária. Na fase de projeto foram calculados os tamanhosdos kanbans, funcionando bem para o 

volume de produção inicial, porém com a queda na demanda estes kanbansnecessitamser 

recalculados, pois os supermercados kanban estão inchados causando baixa rotatividade nas 

peças e aumento no custo médio de estoque em processo, além de aumentar o risco de 

obsolescência. 

Por fim, é visto que para atual demanda é preciso ser verificado se o modelo do 

sistema de produção para esta linha de produtos continua sendo o mais adequado, 

necessitando apenas de revisão dos parâmetros ou se deve ser alterado para um sistema de 

produção totalmente empurrado. O motivo apresentado pela Proveu para não ter acontecido a 

mudança do sistema de produção é a instabilidade do mercado a partir dos adiamentos da 

Portaria 1510, que fez variar bastante entre altas e baixas demandas. Mesmo com uma 

aparente estabilização da demanda, um novo aumento não é descartado e isso causa a 

incerteza se este sistema deve ser desmanchado e projetado um novo ou deve ser mantido o 

atual com apenas revisão nos valores. 

Em resumo, as vantagens apresentadas pelo sistema híbrido de produção e que 

puderam ser observadas na Proveu são: 

 OKanban possibilitou maior giro dos estoques intermediários; 

 Menor esforço do PCP na programação de montagens de itens intermediários; 

 Autonomia dos colaboradores da Produção para montagem dos itens, 

orientados pelo painel Kanban; 

 Estoques intermediários controlados (pelo Kanban), não havendo excesso ou 

falta de itens; 

 Economia com o ganho de escala nas compras, com redução dos custos 

unitários e despesas fixas, com o uso do MRP; 

 Maior atendimento da demanda, com o estoque de produtos acabados; 

 A Produção da empresa opera em fluxo praticamente contínuo, ou seja, as 

variações da demanda não causam vales e picos de produção. 
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4 CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como principal objetivo apresentar as características, as vantagens e 

os desafios do Sistema Híbrido de Produção, dando como exemplo o caso da aplicação deste 

sistema na Proveu Indústria Eletrônica. 

Os resultados alcançados com o estudo podem ser considerados satisfatórios, pois foi 

possível aprofundar no conhecimento dos sistemas híbridos, uma vez que não existem muitas 

literaturas nacionais que apresentem este tema de forma aprofundada e com exemplo prático 

de utilização. 

Quanto ao que foi possível ser observado na empresa é constatado que em 

determinadas características o sistema funciona satisfatoriamente, porém as mudanças 

mercadológicas ou estratégicas podem tornar a utilização do sistema híbrido de produção 

ineficiente. 

Em pequenos volumes de produção é necessário que haja estoques muito enxutos para 

que ocorra grande rotatividade de estoques, e também ter setups de produção muito curtos 

para que compense produzir pequenos lotes. 

O uso do MRP para planejar a necessidade dos materiais trouxe ganhos em economia 

de escala além de confiabilidade para o sistema híbrido, pois o MRP é um sistema tradicional, 

bastante estudado e defendido por autores como Vollmann et al. (2006), Fernandes e Godinho 

Filho (2010) e Tubino (2000), por ser um sistema que possibilita o planejador visualizar a 

produção ao longo do tempo. O Kanban é um operador que trouxe vantagens ao PCP e à 

Produção no controle do nivelamento dos estoques e na programação do trabalho, conforme 

apresentado por Antunes (2008) e Vollmann et al. (2006). 

Tanto o MRP quanto o Kanban trouxeram benefícios à Proveu, e embora hoje a 

utilização de ambos de forma integrada não aparenta ser tão eficiente quanto na implantação 

do sistema, não significa que não seja possível planejar e controlar a produção utilizando-as. 

Para análise sobre qual sistema utilizar é necessário revisar os parâmetros atuais e comparar 

com os resultados previstos em um sistema de produção empurrado. 

Com o estudo foi possível observar que a teoria acadêmica pode ser usada na prática 

industrial, pois os conceitos teóricos possibilitam identificar mais facilmente o sistema mais 

adequado a ser implementado numa produção. 

Por fim, este trabalho servirá como ferramenta de conhecimento para futuros 

Engenheiros de Produção, onde estes poderão conhecer e discutir sobre o sistema de produção 
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da empresa estudada.
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