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RESUMO 

Dentre os fatores críticos de sucesso das empresas, destaca-se a escolha do sistema de 

produção que estas devem adotar. Tal sistema deve estar alinhado com seus objetivos e deve 

garantir seu desenvolvimento e sua sobrevivência no mercado. Neste contexto, o objetivo 

deste trabalho é elucidar o conceito de manufatura enxuta e explanar as inúmeras vantagens 

que a adoção deste modelo de produção pode gerar a uma organização. Para tanto, realiza-se 

num primeiro momento a contextualização histórica deste sistema, bem como a explicação de 

seus princípios básicos e dos sete tipos de desperdício que este sistema procurar minimizar. 

Em sequência é realizado um estudo de caso em uma indústria de equipamentos eletrônicos 

que adota o Lean Manufacturing, dando enfoque aos benefícios gerados pela utilização de 

duas ferramentas características deste sistema, kanban e heijunka. 

 

Palavras-chave: manufatura enxuta, kanban, heijunka. 



 

ABSTRACT 

Among critical factors for companies’ success, will be highlighted the manufacturing system 

choice that those should adopt. This system should be aligned with its goals and should ensure 

its development and its survival in the market. In this context, the goal of this work is 

elucidate the Lean Manufacturing concept and explain the numerous advantages that the 

adoption of this model can bring for an organization. To reach this, in a first moment the Lean 

history contextualization is made, also the explication of its basic principles and the seven 

types of waste that this system helps to minimize. In sequence is presented a case in an 

electronics` industry that adopts the Lean Manufacturing, giving focus to the benefits 

generated of using two Lean tools, kanban and heijunka. 

 

Keywords: lean manufacturing, kanban, heijunka. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O advento da globalização e o surgimento de novas tecnologias fizeram com que o 

mercado mundial se tornasse cada vez mais competitivo, o que obrigou as empresas a 

diminuir custos e aumentar a qualidade de seus produtos. 

A necessidade de crescimento e sobrevivência das empresas resultou na busca por 

métodos mais eficientes de produção. O foco no combate ao desperdício de tempo, ao excesso 

de estoque, à falta de padrões e à baixa qualidade fez surgir uma nova filosofia gerencial, a 

“Manufatura Enxuta”. 

A origem da filosofia de produção enxuta vem do final da Segunda Guerra Mundial, 

momento em que a indústria japonesa automobilística, especialmente a Toyota Motor 

Company, tentou superar o modelo americano através da utilização de novos métodos que 

tinham como linha base produzir mais com menos (SHINGO, 1996). 

De acordo com Werkema (2006), “o Lean Manufacturing é uma iniciativa que busca 

eliminar desperdícios, isto é, excluir o que não tem valor para o cliente e imprimir velocidade 

à empresa”. 

Para Womack e Jones (1998), o sucesso do Sistema Toyota consiste na utilização de 

cinco princípios básicos: definir o que é valor para o cliente, definir o fluxo de valor, fazer 

com que tal fluxo seja contínuo, sendo puxado pelo consumidor e primar pela excelência. 

Embora tenha nascido na indústria automobilística, o Lean Manufacturing pode ser 

utilizado por quaisquer empresas manufatureiras que buscam por sistemas eficientes e capazes 

de enfrentar os novos padrões econômicos. Os resultados da implantação dessa filosofia são 

enormes, pois a eliminação de desperdícios tem importância fundamental no processo. Shingo 

(1996) identificou sete tipos de perda que devem ser eliminados do processo produtivo: perda 

por superprodução, perda por tempo de espera, perda por transporte, perda por processamento, 

perda por movimentação, perda por produtos defeituosos ou retrabalho e perda por estoque. 

Assim, o Lean Manufacturing, Sistema Toyota de Produção ou Manufatura Enxuta 

pode ser entendido como a união de uma filosofia de produzir somente o necessário (e no 

momento necessário) com uma metodologia para eliminar desperdícios agregada à utilização 

de um conjunto de ferramentas, permitindo que o processo de melhoria contínua se estabeleça 

dentro da empresa. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Em meio à alta competitividade empresarial e às altas flutuações da demanda, é 

imprescindível que as organizações busquem métodos de produção que estejam alinhados 

com seus objetivos e que permitam a sua sobrevivência no mercado. Neste contexto, o Lean 

Manufacturing vem demonstrando ser uma excelente estratégia para organizações que 

almejam melhores custos, flexibilidade, qualidade e atendimento. Dessa maneira, o estudo 

desse conceito de produção e de suas principais ferramentas se tornou o tema central deste 

trabalho, que busca, além de esclarecer as funcionalidades da produção enxuta e os principais 

resultados da adoção desse modelo, as motivações para a origem do mesmo. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho aborda a utilização das ferramentas kanban e heijunka como forma de 

elencar os resultados da adoção do Lean Manufacturing, para isso será realizado um estudo de 

caso em uma linha específica de produtos de uma indústria de equipamentos eletrônicos 

situada em Juiz de Fora – MG. Além disso, o trabalho procura evidenciar as bases teóricas do 

sistema de manufatura enxuta, possibilitando um maior entendimento do tema e sua aplicação 

em qualquer empresa, desde que as particularidades de cada organização sejam devidamente 

consideradas. 

1.4 OBJETIVOS 

Este trabalho pretende expor os principais resultados da adoção do Lean 

Manufacturing, dando enfoque à utilização de duas ferramentas principais: kanban e heijunka 

e explicitando como a utilização destas pode trazer melhorias significativas a um processo. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

A primeira parte deste trabalho consistiu, basicamente, na realização de um estudo 

bibliográfico do assunto em questão, com pesquisas a livros, dissertações, teses e artigos para 

gerar conhecimento necessário ao desenvolvimento do estudo. Nesta etapa foi dado enfoque 
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nos princípios da manufatura enxuta, nos principais tipos de perda e na utilização de duas 

ferramentas específicas dentro do processo, o kanban e o heijunka. 

Na segunda parte do trabalho foi realizado um acompanhamento da utilização do 

Lean Manufacturing e das ferramentas kanban e heijunka na indústria de equipamentos 

eletrônicos onde se deu o estudo de caso. Logo após o acompanhamento do processo na 

empresa, o levantamento dos dados foi realizado. Em seguida os dados foram analisados e as 

melhorias proporcionadas pelas ferramentas em destaque foram evidenciadas. 

Conforme pode ser visto na Figura 1, este trabalho é de natureza aplicada, com 

objetivo explicativo através de uma abordagem qualitativa baseada em um estudo de caso. 

 

 
Figura 1 - Metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção 

Fonte: Miguel, 2010 (Adaptado) 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho é apresentado em cinco capítulos, o primeiro discorre sobre as 

questões introdutórias do estudo, tais como considerações iniciais, justificativa, escopo do 

trabalho, objetivos e definição da metodologia. 

O segundo capítulo, a revisão bibliográfica, busca situar o trabalho dentro da grande 

área de pesquisa da qual faz parte, contextualizando-o. Dessa forma o leitor poderá entender 
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com mais facilidade a linha de raciocínio utilizada e os aspectos que são relevantes para 

entendimento do estudo de caso. 

O capítulo três corresponde ao desenvolvimento do estudo. Neste, o processo de 

pesquisa vivenciado é pormenorizado desde a análise do sistema enxuto na empresa estudada 

até a coleta de dados.  Busca-se, com isso, gerar novos conhecimentos e corroborar os já 

existentes. 

O quarto capítulo traz os resultados obtidos através da análise dos dados coletados, 

evidenciando a importância da aplicação de um sistema enxuto de produção. 

O quinto e último capítulo dispõe da conclusão do estudo, sendo seguido pelas 

referências bibliográficas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 HISTÓRIA DA MANUFATURA ENXUTA 

O termo “enxuta” (do inglês, lean), foi cunhado no final dos anos 80 por John 

Krafcik, do Massachusetts Institute of Technology. John Krafcik chamou o sistema de enxuto 

pela redução de vários fatores em relação à produção em massa, como menos estoque no local 

de fabricação, menos desperdício de materiais, além da redução significativa no número de 

defeitos (WOMACK; JONES; ROSS, 2004). 

A melhor maneira de descrever a produção enxuta é compará-la com seus 

predecessores principais: produção artesanal e produção em massa. A produção artesanal, 

predominante até o final do século XIX, utilizava trabalhadores altamente qualificados para 

produzir exatamente o que o consumidor desejava. Consequentemente, apenas um item era 

produzido por vez e os custos de fabricação eram elevados. A produção em massa, grande 

inovação do século XX, utilizava mão de obra extremamente especializada e máquinas 

capazes de realizar apenas um tipo de tarefa, o que aumentava o volume produzido em 

detrimento da variedade de produtos. Além disso, o produtor em massa utilizava muitas 

reservas (trabalhadores, estoque, espaço extra) para assegurar a produção contínua, o que 

acabava gerando desperdícios (WOMACK; JONES; ROSS, 2004). 

A produção enxuta, ao contrário das supracitadas, utiliza trabalhadores com várias 

habilidades e máquinas altamente flexíveis para produzir grandes volumes de produtos com 

uma enorme variedade. 

O surgimento da produção enxuta, segundo Womack, Jones e Ross (2004), se deveu 

ao entusiasmo da família Toyoda em produzir automóveis após a visita de Kiichiro Toyoda à 

fábrica Rouge da Ford. A partir daí a fábrica de equipamentos e máquinas têxteis pertencente 

à família deu lugar à indústria automobilística Toyota Motor Company, em 1937. Em virtude 

da guerra, a Toyota teve que adiar suas pretensões de produzir automóveis, passando a 

produzir caminhões para as forças armadas. No entanto, com o final da guerra em 1945, a 

Toyota retomou seus planos e em 1950, 13 anos depois, já havia produzido 2685 automóveis, 

número irrisório frente aos 7000 produzidos pela Rouge em um único dia. 

Em 1950, Eiji Toyoda, após um convite da Ford, também visitou a fábrica Rouge e, 

juntamente a Taiichi Ohno, chegou à conclusão que a produção em massa jamais funcionaria 

no Japão, pois o país possuía características extremamente diferentes das norte-americanas: o 
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mercado interno japonês era pequeno, mas demandava grande variedade de veículos; os 

trabalhadores japoneses, alicerçados por um forte sindicato, não aceitavam condições 

precárias de trabalho, exigiam participação nos lucros da empresa e não podiam ser demitidos 

por razões indevidas; a economia do país, devastada pela guerra, não permitia a compra das 

novas tecnologias de produção ocidentais e os produtores de veículos já consagrados no 

mercado mundial estavam ávidos para entrarem no mercado japonês (WOMACK; JONES; 

ROSS, 2004). 

Em meio a tantos desafios, Ohno sabia que precisaria de um novo enfoque e o 

encontrou no que veio a chamar de Sistema Toyota de Produção: 

 

O sistema Toyota de Produção desenvolveu-se a partir de uma necessidade. Certas 
restrições no mercado tornaram necessária a produção de pequenas quantidades de 
muitas variedades (de produtos) sob condições de baixa demanda; foi esse o destino 
da indústria automobilística japonesa no período de pós-guerra (OHNO, 1997). 

 

Para Ohno, qualidade, flexibilidade no processo e eliminação de toda e qualquer 

perda aumentariam a capacidade produtiva da Toyota, bem como suas chances de concorrer 

no cenário internacional. Ele também percebeu que os trabalhadores eram peças fundamentais 

para o sucesso desse novo sistema: a mão de obra deveria ser treinada e motivada a corrigir 

erros, tendo autonomia suficiente para encontrar a solução dos problemas, não permitindo a 

interrupção da produção (WOMACK; JONES; ROSS, 2004). 

Em 1960 a Toyota já havia delineado plenamente os princípios da produção enxuta e 

várias empresas japonesas passaram a adotar tal modelo, umas de maneira mais enfática que 

outras. Mas somente em 1973, com a crise do petróleo, a Toyota começou a ser devidamente 

reconhecida, pois seu crescimento foi maior que o de seus concorrentes durante três anos 

consecutivos (OHNO, 1997). 

A partir daí, o conceito de manufatura enxuta se espalhou pelo mundo e várias são as 

definições desta filosofia: 

 

A eliminação de desperdícios e elementos desnecessários a fim de reduzir custos; a 
ideia básica é produzir apenas o necessário, no momento necessário e na quantidade 
requerida (OHNO, 1997). 
 

É uma forma de especificar valor, alinhar na melhor sequência as ações que criam 
valor, realizar essas atividades sem interrupção toda vez que alguém as solicita e 
realizá-las de modo cada vez mais eficaz (WOMACK; JONES, 1998). 
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Atualmente, diversas organizações almejam estruturar seu sistema produtivo com 

base no conceito de produção enxuta, reduzindo custos e agregando qualidade e flexibilidade 

ao processo, saindo da busca imediata por resultados para pensar em relações mais duradouras 

e lucrativas com clientes e fornecedores. 

2.2 PRINCÍPIOS DA MANUFATURA ENXUTA 

Conforme Womack e Jones (1998), a visão Lean enfatiza a minimização de todos os 

recursos utilizados nas atividades da empresa. Envolve, sobretudo, a identificação e 

eliminação das atividades que não agregam valor no projeto, na produção, na gestão da cadeia 

de suprimentos e na relação com os clientes. É um pensamento que se traduz na forma de 

realizar as atividades da melhor maneira possível, aproximando-se cada vez mais de oferecer 

aos clientes exatamente o que eles desejam, transformando desperdício em valor através de 

um feedback imediato sobre os esforços dos trabalhadores.  

Do ponto de vista da abordagem Lean, o valor de um produto, processo ou sistema é 

o grau de aceitabilidade deste pelo cliente, ou seja, está relacionado ao atendimento dos 

requisitos solicitados pelo consumidor. Dessa forma, uma atividade que não atenda as 

expectativas do cliente é considerada uma atividade que não agrega valor ao produto, 

representando apenas desperdício. De acordo com Womack e Jones (1998), cinco princípios 

são definidos como fundamentais na eliminação de perdas, resumem todo o pensamento 

enxuto e oferecem uma valiosa colaboração para a gestão de processos. Esses princípios são: 

Especificação do Valor, Identificação da Cadeia de Valor, Fluxo de Valor, Produção Puxada e 

Busca da Perfeição. 

2.2.1 Especificação do valor 

Segundo Womack e Jones (1998), o ponto de partida para o pensamento enxuto é a 

definição de valor. O valor deve ser definido pelo cliente final, e não pela empresa, e só é 

significativo quando expresso em termos de um produto que atenda às necessidades do cliente 

a um preço específico e em um momento específico. Quaisquer características ou atributos do 

produto que não atendam às percepções de valor dos clientes representam oportunidades para 

racionalizar. As empresas devem desenvolver o conceito de valor dentro da organização a 

partir da ótica do cliente, criando linhas de produtos que os consumidores estejam dispostos a 
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comprar. O pensamento enxuto, portanto, deve estreitar a relação entre a fábrica e o 

consumidor, encaixando o cliente no processo de desenvolvimento do produto e criando 

relações de longo prazo. 

2.2.2 Identificação da cadeia de valor 

Identificar e mapear o fluxo de valor de forma sistêmica, proporcionando uma visão 

mais clara de todo o processo, é fundamental para enxergar os desperdícios e implementar 

ações para eliminá-los, criando um fluxo de valor otimizado (ROTHER; SHOOK, 2003). 

Para Womack e Jones (1998), as atividades só podem ser adequadamente 

gerenciadas quando podem ser medidas. As atividades necessárias à produção de um bem ou 

realização de um serviço que não podem ser mensuradas e analisadas, não podem ser 

questionadas e melhoradas, daí a importância de se gerenciar as cadeias de valor. 

Assim, a identificação da cadeia de valor consiste em mapear todas as atividades da 

empresa separando os processos em três categorias distintas: os que efetivamente geram valor, 

os que não geram valor, mas são importantes para a manutenção da produção e da qualidade, 

e, por fim, os que não geram valor e devem ser eliminados imediatamente (WOMACK; 

JONES, 1998). 

De forma errônea, a maioria das empresas busca reduzir seus custos com métodos 

superficiais, com análises de números e indicadores de curto prazo, sem realizar um exame 

consciente da geração de valor através da análise global de todo o processo. 

2.2.3 Fluxo de valor 

Uma vez que o valor tenha sido definido corretamente, que o fluxo de valor tenha 

sido devidamente mapeado e que todas as atividades que não agregam valor tenham sido 

eliminadas, o próximo passo é fazer com que o fluxo de valor otimizado flua até a chegada do 

produto ao cliente final, sem interrupções, refugos ou refluxos. No entanto, isso requer uma 

completa mudança de mentalidade, pois a ideia de produzir grandes lotes de produtos através 

de uma estrutura de produção dividida por funções e departamentos deve ceder lugar a um 

fluxo contínuo de produção. O efeito imediato da criação de fluxos contínuos é a redução no 

tempo de processamento dos produtos e a significativa diminuição dos estoques 
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intermediários. Com isso, a sincronização do ritmo de produção com o ritmo de demanda dos 

clientes resultará num aumento do valor do produto (WOMACK; JONES, 1998). 

2.2.4 Produção puxada 

Conforme Womack e Jones (1998), a produção puxada visa evitar a acumulação de 

estoques através da premissa que um processo precedente não deve produzir um bem ou 

serviço sem que o cliente de um processo subsequente o solicite. O conceito de produção 

puxada vem em contrapartida ao conceito de produção empurrada utilizado na produção em 

massa. Na produção empurrada grandes lotes de produtos eram produzidos em ritmo máximo, 

pois trabalhadores e máquinas não deveriam ficar ociosos, assim, o ritmo e as necessidades da 

próxima etapa não eram considerados, o que acabava gerando enormes excedentes, como é 

ilustrado na Figura 2.  

 

 
Figura 2 - Sistema empurrado e sistema puxado 

Fonte: Corrêa e Corrêa (2004) 
 

Na produção enxuta, a empresa deve puxar o pedido através do cliente ao invés de 

produzir conforme a sua capacidade, empurrando o pedido (Figura 3). Em outras palavras, 

este princípio está relacionado com a capacidade de se produzir o que o cliente quer, quando o 

cliente quer, obtendo dessa forma um menor inventário (seja ele de matéria-prima, de material 

em processo ou de produtos acabados) e um produto de alto valor para o consumidor 

(WOMACK; JONES, 1998). 
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Figura 3 - Empurrar e puxar a produção 

Fonte: Tubino, 1997 
 

Além das diferenças já citadas, os sistemas puxado e empurrado se diferenciam em 

inúmeros outros pontos como pode ser visto na Tabela 1. 
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   Tabela 1 - Diferenças entre produção puxada e empurrada 

 Produção Empurrada Produção Puxada 

Estoques Médio Baixo 

Lead Time Alto Baixo 

Variabilidade do lead time 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 

Fonte: Vollmann, 2006 (Adaptado) 

2.2.5 Busca da perfeição 

À medida que o valor tenha sido especificado com precisão, que a cadeia de valor 

tenha sido mapeada em sua totalidade e que o fluxo esteja contínuo sendo puxado pelos 

clientes, novos desperdícios e obstáculos que estavam ocultos no fluxo de valor irão aparecer. 

Isto ocorre porque o processo de redução de tempo, espaço, erros e custos é infinito, ou seja, a 

melhoria contínua é um processo constante em busca da perfeição. Dessa forma, a empresa 

nunca deve interromper esforços para realizar melhorias no processo, a eliminação de 

desperdícios deve ser uma rotina nas organizações, pois os pequenos e contínuos passos na 

busca por um melhor processo são a base de uma melhoria incremental (WOMACK; JONES, 

1998). 
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2.3 OS SETE TIPOS DE PERDAS 

Segundo Campos (1996), o desperdício é todo e qualquer recurso que se gasta na 

execução de um produto além do estritamente necessário. É um dispêndio extra que aumenta 

os custos normais do bem ou serviço sem trazer qualquer tipo de melhoria para o cliente, ou 

seja, sem agregar nenhum valor ao produto. 

Como já explicitado, os processos podem ser divididos em três tipos: 

a) Processos que efetivamente geram valor: são atividades que transformam a matéria-

prima, modificando sua forma e aumentando sua qualidade; 

b) Processos que não geram valor, mas são importantes para a manutenção da produção e 

da qualidade: são atividades que não beneficiam a matéria-prima, mas têm 

fundamental importância, tais como controle de qualidade e manutenção da segurança; 

c) Processos que não geram valor e devem ser eliminados imediatamente: são atividades 

que não contribuem com as operações, tais como espera, estoque, movimentação 

desnecessária, etc. 

Dessa forma, os desperdícios são resultado dos processos que não geram valor e, de 

acordo com Shingo (1996), podem ser classificados em sete tipos principais que podem ser 

visualizados na Figura 4: 

 
Figura 4 - Os sete tipos de perdas 

Fonte: Shingo, 1996 (Adaptado) 
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Para Shingo (1996), o percentual de trabalho que realmente agrega valor a um 

produto é menor que o esperado, o que significa que os trabalhadores devem transformar em 

trabalho tudo aquilo que seja somente movimento, ou seja, o número de horas-homem deve 

ser reduzido e a taxa líquida de operação deve ser de 100%. 

A Tabela 2 quantifica as atividades de melhoria para a eliminação das perdas na 

Toyota entre os anos de 1976 e 1980, expressas na forma de sugestões apresentadas e 

adotadas naquele período. A Tabela 3 ilustra o impacto dessas atividades ao comparar o 

número de horas-homem de montagem por carro da Toyota ao de alguns de seus concorrentes. 

 

Tabela 2 - Número de melhorias sugeridas na Toyota 

Ano Nº total de sugestões Nº de sugestões por pessoa Taxa de adoção 

1976 463.000 10,6 83% 

1977 454.000 10,3 86% 

1978 527.000 11,9 88% 

1979 575.000 12,8 91% 

1980 860.000 18,7 94% 

Fonte: Shingo, 1996 

 

Tabela 3 - Tempo de montagem por veículo por país 

 

Toyota 

(Planta de 

Takaoka) 

Planta (A) 

(Estados 

Unidos) 

Planta (B) 

(Suécia) 

Planta (C) 

(Ex- Alemanha 

Ocidental) 

Nº de empregados 4.300 3.800 4.700 9.200 

Nº de carros produzidos 2.700 1.000 1.000 3.400 

Tempo por carro 

(número de pessoas) 
1,6 3,8 4,7 2,7 

Taxa 1,0 2,4 2,9 1,7 

Fonte: Shingo, 1996 

 

Os números mostram a grande importância dos trabalhadores, maiores conhecedores 

do processo produtivo, na eliminação de desperdícios, o que acarreta significativos ganhos de 

produtividade e aumenta a capacidade competitiva da empresa. 

A seguir serão pormenorizados os sete tipos de perdas e as principais consequências 

destas ao processo produtivo e à empresa. 
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2.3.1 Perda por superprodução 

A superprodução está relacionada ao fato de se produzir mais do que o requerido 

pela demanda ou por produzir em um ritmo acima do necessário, gerando, assim, 

imobilização antecipada de capital. 

De todas as perdas, a perda por superprodução é a mais danosa, pois elevados 

volumes distorcem a realidade e mascaram problemas como defeitos e produção ineficiente. 

A superprodução é a perda mais difícil de ser eliminada, pois ela dá a impressão que as 

atividades estão fluindo normalmente e que todos estão ocupados. Além disso, ela pode 

ocasionar outros desperdícios como aumento do estoque e da área necessária para 

armazenamento, deterioração dos produtos e aumento de despesas financeiras (energia, 

manutenção dos equipamentos, etc.) (SHINGO, 1996). 

De acordo com Shingo (1996), existem dois tipos de superprodução: 

a) Superprodução por quantidade: quando são produzidos volumes excedentes à 

quantidade demandada pelo cliente. Esse tipo de superprodução é mais comum em 

empresas que têm muita instabilidade em seu processo e que têm altos índices de 

produtos defeituosos; 

b) Superprodução por antecipação: decorrente de uma produção realizada antes do 

momento necessário, o que deixa o produto aguardando o momento de ser consumido 

ou processado por uma etapa posterior. 

Assim, a filosofia enxuta sugere que se produza somente o que é necessário e no 

momento necessário, sincronizando produção com demanda (CORRÊA; GIANESI, 1993). 

2.3.2 Perda por tempo de espera 

Este tipo de perda consiste no tempo em que nenhum processo ou operação é 

executado pelo operador ou pelas máquinas. De acordo com Shingo (1996), existem três tipos 

de perda por espera: 

a) Espera de processo: quando ocorre falta ou atraso de matéria-prima, atraso no 

processamento de lotes ou atraso devido a gargalos; 

b) Espera de lote: ocorre quando algumas peças já passaram por um determinado 

processo, mas têm que esperar o restante do lote para seguirem para a próxima etapa; 
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c) Espera do operador: quando o operário permanece ocioso assistindo uma máquina em 

operação. 

De acordo com Shingo (1996), existem algumas ferramentas que minimizam a perda 

por espera, como a troca rápida de ferramentas (TRF) para diminuir o tempo de setup, a 

equalização dos processos, as operações de fluxo de peças unitárias e uma maior versatilidade 

dos funcionários. No entanto, essas medidas aumentam a frequência do transporte e uma 

melhoria no layout é pré-condição para elas funcionarem. 

2.3.3 Perda por transporte 

A perda por transporte ocorre quando há deslocamento de material entre as etapas do 

processo. Os procedimentos de transporte nunca agregam valor ao produto e ocorrem devido 

a restrições do processo e das instalações. A elaboração de um arranjo físico mais adequado 

ao fluxo produtivo pode reduzir e/ou eliminar esse tipo de perda através da diminuição das 

distâncias a serem percorridas pelos materiais. Além disso, os custos com transporte podem 

ser reduzidos se os materiais forem entregues no local de uso (CORRÊA; GIANESI, 1993). 

Segundo Shingo (1996), a eliminação e/ou redução do transporte deve ser encarada 

como uma prioridade no esforço de redução de custo, pois, em geral, o transporte ocupa 45% 

do tempo de fabricação de um item. 

2.3.4 Perda por processamento 

É o desperdício inerente a um processo não otimizado, ou seja, existem etapas ou 

funções do processo que não agregam valor ao produto. A perda por processamento é 

identificada quando etapas da produção podem ser eliminadas sem afetar as características ou 

funções básicas do bem ou serviço. Nesse sentido, melhorias voltadas à engenharia e análise 

de valor devem ser realizadas para simplificar e/ou reduzir o número de componentes e 

operações necessários para produzir determinado produto. Qualquer elemento do processo 

que adicione somente custo e não valor ao produto deve ser investigado e eliminado 

(CORRÊA; GIANESI, 1993). 

Para Shingo (1996), ao invés de se pensar somente na eficiência de um processo, é 

necessário fazer questionamentos acerca da necessidade de determinados componentes do 

produto e de se utilizar determinados métodos de processamento. 
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2.3.5 Perda por movimentação nas operações 

A perda por movimento está relacionada aos movimentos desnecessários realizados 

pelos trabalhadores na execução de uma operação. Segundo Ohno (1997), estar se movendo 

não significa estar trabalhando, trabalhar significa fazer o processo avançar para que a tarefa 

seja completada no sentido de agregar valor ao produto. 

Esse tipo de perda pode ser minimizada através de melhorias baseadas no estudo de 

tempos e movimentos. Para Shingo (1996), a eliminação da movimentação desnecessária 

pode reduzir os tempos de operação de 10 a 20%. 

A racionalização dos movimentos nas operações também é obtida através da 

automação. Entretanto, a mecanização só deve ser utilizada depois que todas as possibilidades 

de melhoria na movimentação do trabalhador e no ambiente de trabalho estiverem sido 

esgotadas (SHINGO, 1996). 

2.3.6 Perda por produtos defeituosos e/ou retrabalho 

A perda por fabricação de produtos defeituosos é o resultado da geração de produtos 

que apresentam alguma de suas características de qualidade fora do padrão estabelecido e que 

por isso não satisfazem aos requisitos especificados pelo cliente. 

Esse tipo de perda está entre as piores, pois pode gerar retrabalho, custo de 

recuperação, perda de esforço e material e até perda de clientes. 

De acordo com Shingo (1996), nos sistemas convencionais, certo nível de estoque é 

mantido para garantir que os produtos defeituosos não causem transtornos à linha de produção, 

mas no sistema de produção enxuta a superprodução não é permitida, assim, deve-se impedir 

totalmente a ocorrência de defeitos e não apenas encontrá-los. Para isso, a inspeção preventiva 

deve envolver três estratégias: 

a) Controle na fonte: controlar os defeitos na etapa em que ocorrem; 

b) Auto-inspeção: os trabalhadores devem encontrar e corrigir os defeitos; 

c) Inspeção sucessiva: os trabalhadores devem checar o trabalho uns dos outros. 

Para a total eliminação de defeitos é preciso adotar a inspeção 100%, o que nem 

sempre é viável dependendo da quantidade produzida. Dessa forma, a melhor maneira de 

impedir a ocorrência de defeitos é utilizar dispositivos à prova de falhas, os quais procuram 

evitar os erros comuns causados pelo homem, também conhecidos como dispositivos poka-
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yoke. Entretanto, o ideal é eliminar totalmente as inspeções, o que só é possível através de um 

processo produtivo extremamente desenvolvido que garanta a qualidade dos produtos 

(SHINGO, 1996). 

2.3.7 Perda por estoque 

É a perda sob a forma de estoque de matéria-prima, estoque em processo ou estoque 

de bens acabados, o que causa obsolescência, mercadorias danificadas, atrasos e custos de 

manutenção e transporte. 

Nos sistemas de produção tradicionais os estoques têm sido utilizados para 

minimizar as descontinuidades do processo produtivo e esconder a falta de confiabilidade em 

alguma operação. Além disso, o alto nível de estoque pode ocultar problemas de qualidade, 

atraso dos fornecedores, falta de disponibilidade do equipamento, longos tempos de setup, 

arranjo físico ruim e demanda instável (SHINGO, 1996). 

Todavia, a redução dos estoques não deve ser feita de maneira radical, pois pode 

causar atrasos na entrega ou queda nas taxas de operação das máquinas. As condições que 

produzem ou que geram a necessidade de estoque é que devem ser corrigidas, de forma a 

reduzir o estoque de maneira racional. Existem várias estratégias que podem ser seguidas a 

fim de se atingir o ideal de produção com estoque zero, algumas são: reduzir os ciclos de 

produção, eliminar as causas de quebras e defeitos, reduzir os tempos de setup, o que permite 

a produção em pequenos lotes e, consequentemente, permite resposta rápida às flutuações da 

demanda (SHINGO, 1996). 

2.4 FERRAMENTAS DA MANUFATURA ENXUTA 

Para que a manufatura enxuta atinja os resultados esperados algumas ferramentas 

devem ser utilizadas para auxiliar no processo de redução de perdas e desperdícios. Devido à 

enorme quantidade de ferramentas, o presente trabalho abordará duas específicas: kanban e 

heijunka. 
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2.4.1 Kanban 

O sistema de produção puxada é uma maneira de conduzir o processo produtivo de 

tal forma que cada operação requisite a operação anterior somente no momento necessário, 

criando, assim, um fluxo contínuo de produção. Esse método choca-se com o tradicional, no 

qual a operação anterior empurra o resultado de sua produção para a operação posterior, 

mesmo que esta não necessite (WOMACK; JONES, 1998). 

No entanto, produzir em fluxo contínuo pode ser extremamente complicado e 

inviável, pois uma completa mudança de mentalidade é necessária. Nesses casos, o kanban 

pode ser utilizado como forma de puxar a produção, diminuindo os estoques de material em 

processo e dando maior autonomia aos trabalhadores através do controle visual. 

Ohno (1997) afirma que “os dois pilares do sistema Toyota de produção são o just-

in-time e a automação com toque humano, ou autonomação. A ferramenta empregada para 

operar o sistema é o kanban”. 

De acordo com Shingo (1996), o kanban foi inspirado na forma de funcionamento 

dos supermercados americanos, onde as prateleiras só eram reabastecidas quando os 

consumidores retiravam algum produto. Dessa forma, o kanban, traduzido do japonês como 

“sinal”, é o sistema de comunicação do just-in-time, é uma forma de organizar o trabalho, 

definindo o que, quanto, quando e como produzir. Ele funciona como um sinalizador entre 

cliente e fornecedor, coordenando a produção de acordo com a demanda através de um 

controle visual dos processos. 

De acordo com Moura (2003), as principais funções do kanban são: 

• Acionar o processo de fabricação apenas quando necessário; 

• Ajudar no balanceamento da produção; 

• Paralisar a linha de produção quando surgem problemas; 

• Permitir o controle visual do andamento do processo; 

• Melhorar a produtividade, minimizando desperdícios; 

• Envolver os trabalhadores no processo; 

• Fornecer informações sobre o inventário, o produto e processo. 

No entanto, de acordo com o Shingo (1996), o sistema kanban possui algumas 

limitações, pois só pode ser aplicado em fábricas que possuem uma produção repetitiva, não 

sendo aplicáveis em empresas com demandas infrequentes e imprevisíveis. Além disso, os 
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tempos médios de setup devem ser baixos, pois não faz sentido implantar tal sistema se o 

ciclo de produção for elevado e se o tamanho dos lotes não for reduzido. 

 

2.4.1.1 Cartão kanban 

 

A forma de funcionamento do kanban pode variar de acordo com o tipo de processo, 

no entanto, no controle do processo comum, três rótulos cumprem as principais funções desse 

sistema: etiqueta de identificação (indica o que é o produto), etiqueta de instrução da tarefa 

(indica o que deve ser feito, em quanto tempo e em que quantidades) e etiqueta de 

transferência (indica de onde e para onde o item deve ser transportado). No sistema Toyota 

duas etiquetas são utilizadas: kanban de produção (serve como etiqueta de identificação e 

instrução da tarefa) e kanban de movimentação ou requisição (serve como etiqueta de 

identificação e de transferência). O kanban de produção destina-se ao centro que fabrica a 

peça e o de movimentação destina-se ao centro usuário, dessa forma, há uma reação em 

cadeia de trocas de kanban de movimentação e produção no sentido inverso da sequência de 

processamento (SHINGO, 1996). 

O kanban de produção é utilizado para autorizar a fabricação ou montagem de um 

determinado lote de itens e, normalmente, apresenta as seguintes informações (TUBINO, 

1997): 

• Detalhamento do processo e do centro de trabalho onde o item é produzido; 

• Descrição do item, com código e especificação; 

• Local onde o lote deve ser armazenado após a produção; 

• Tamanho do lote que será fabricado (capacidade do contenedor); 

• Tipo de contenedor; 

• Número do cartão em relação ao número total de cartões para produção deste item; 

• Relação dos materiais necessários para produção deste item e onde se deve buscá-los. 

A Figura 5 apresenta uma ilustração de um cartão kanban de produção com as 

informações citadas acima: 



30 

 

 
Figura 5 - Cartão kanban de produção 

Fonte: Tubino, 1997 
 

O cartão kanban de movimentação (Figura 6) autoriza o fluxo de materiais entre 

centros de trabalho subsequentes e deve apresentar as seguintes informações (TUBINO, 1997): 

• Descrição do item, com código e especificação; 

• Especificação do centro de trabalho precedente; 

• Especificação do centro de trabalho subsequente; 

• Tamanho do lote que será movimentado (capacidade do contenedor); 

• Tipo de contenedor; 

• Número do cartão em relação ao número total de cartões para requisição deste item. 

 

 
Figura 6 - Cartão kanban de movimentação 

Fonte: Tubino, 1997 
2.4.1.2 Painel porta-kanban 
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O sistema kanban utiliza painéis ou quadros de sinalização, chamados de painéis 

porta-kanban, juntamente aos pontos de armazenagem para sinalizar o fluxo de 

movimentação e consumo dos itens a partir da fixação de cartões kanban nesses quadros. 

Estes pontos de armazenagem são chamados de supermercados e cada supermercado de itens 

possui um painel porta-kanban correspondente (TUBINO, 1997). 

No painel porta-kanban cada coluna representa um item armazenado no respectivo 

supermercado e o número de linhas é projetado de acordo com o número de kanbans do 

sistema. Como forma de sinalizar a prioridade de produção ou requisição o painel é pintado 

nas cores verde, amarelo e vermelho, indicando condições normais de operação, atenção e 

urgência, respectivamente (TUBINO, 1997). A Figura 7 apresenta uma ilustração do painel 

porta-kanban. 

 

 
Figura 7 - Painel porta-kanban 

Fonte: Tubino, 1997 (Adaptado) 
 

2.4.1.3 Funcionamento do sistema kanban 

 

No sistema de cartão duplo (produção e movimentação), o operador do processo 

subsequente vai até ao estoque do processo anterior, de posse do kanban de movimentação, e 

retira a quantidade de produto a ser movimentado e transferido para o processo posterior. O 

kanban de movimentação acompanha o lote de material retirado e o processo anterior recebe 

o sinal para iniciar a produção deste material por meio do kanban de produção que estava 

anexado ao lote retirado (WERKEMA, 2006). O funcionamento deste sistema pode ser visto 

na Figura 8. 



 

 

Figura 

 

O sistema de cartão único

cliente, não sendo necessário o uso do 

do processo subsequente, de posse do

finalizados do processo anterior e retira o material necess

kanban para que o item retirado seja

 

2.4.1.4 Número de cartões 

 

Segundo Tubino (1997), a determinação do número de cartões 

encarada sob dois aspectos: o tamanho do lote do item para cada contenedor e cartão e o 

número total de contenedores e cartões por item, definindo o nível de estoque do item no 

sistema.  

Segundo Vollmann (2006), o cálculo do número de cartões 

realizado através da seguinte fórmula:

 

onde: 

Y = número total de cartões 

Figura 8 - Funcionamento do sistema kanban de cartão duplo

Fonte: Werkema, 2006. 

sistema de cartão único é geralmente utilizado quando o fornecedor está perto do 

não sendo necessário o uso do kanban de movimentação. Neste sistema,

do processo subsequente, de posse do kanban de produção, vai até ao estoque 

do processo anterior e retira o material necessário, deixando ali o 

para que o item retirado seja novamente produzido (TUBINO, 1997).

Número de cartões kanban 

Segundo Tubino (1997), a determinação do número de cartões 

encarada sob dois aspectos: o tamanho do lote do item para cada contenedor e cartão e o 

número total de contenedores e cartões por item, definindo o nível de estoque do item no 

Segundo Vollmann (2006), o cálculo do número de cartões 

realizado através da seguinte fórmula: 

 

Y = número total de cartões kanban; 
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de cartão duplo 

é geralmente utilizado quando o fornecedor está perto do 

de movimentação. Neste sistema, o operador 

vai até ao estoque de itens 

, deixando ali o respectivo 

(TUBINO, 1997). 

Segundo Tubino (1997), a determinação do número de cartões kanban deve ser 

encarada sob dois aspectos: o tamanho do lote do item para cada contenedor e cartão e o 

número total de contenedores e cartões por item, definindo o nível de estoque do item no 

Segundo Vollmann (2006), o cálculo do número de cartões kanban pode ser 
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D = demanda por unidade de tempo; 

L = lead time; 

C = capacidade de armazenamento do contenedor para o item; 

α = fator de segurança. 

 

Para Shingo (1996), a redução gradual no número de cartões kanban em circulação 

indica uma evolução no sistema de produção, pois mostra que o ciclo produtivo foi reduzido 

consideravelmente, ou seja, o fluxo de peças ficou mais rápido e natural. 

 

2.4.1.5 Premissas para utilização do kanban 

 

De acordo com Ohno (1997), a eficiência do sistema kanban está relacionada às 

seguintes regras de utilização: 

• Nenhum item é produzido ou transportado sem kanban; 

• O processo subsequente apanha o número de itens indicados pelo kanban no processo 

precedente; 

• O processo precedente produz itens na quantidade e sequência indicadas pelo kanban; 

• Sempre deve haver um kanban fixado aos itens; 

• Produtos defeituosos não devem ser enviados para o processo seguinte; 

• O número de cartões kanban deve ser reduzido gradativamente. 

Em suma, o sistema kanban é um meio de colocar o sistema de produção enxuta em 

prática, ele é um sistema de controle visual auto-regulador, simples e flexível, que se 

concentra no chão de fábrica e faz com que seja possível responder a mudanças na produção 

de forma rápida. Atualmente, o deixou de ser somente interno, transpondo os limites da 

manufatura e expandiu-se para fornecedores e distribuidores (SHINGO, 1996). 

2.4.2 Nivelamento da produção (heijunka) 

Segundo Liker (2005), muitas empresas não conseguem estabilizar o sistema 

produtivo de forma a criar um fluxo equilibrado de trabalho. Quando a produção é exatamente 

de acordo com os pedidos dos clientes, a produção de alguns dias é muito alta e de outros 

muito baixa. Assim, o nivelamento da produção (heijunka) é fundamental para se evitar 

desperdícios e sobrecarga dos recursos. 
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De acordo com Slack (2002) e Liker (2005), heijunka é o nivelamento da produção 

em combinação (mix) de produtos e em volume. Não são fabricados produtos conforme o 

fluxo real de pedidos, considera-se a demanda total de pedidos em um período e cria-se um 

sequenciamento repetitivo para a produção de forma que a mesma quantidade e combinação 

de produtos sejam produzidas a cada dia. 

A comparação entre um plano de produção totalmente desnivelado, que foi 

programado em função de um aproveitamento máximo de setups, e um plano com lotes 

pequenos e nivelados, sem estar necessariamente na ordem de chegada dos pedidos dos 

clientes, pode ser vista na Figura 9: 

 

 
Figura 9 - Comparação entre um sistema desnivelado e um sistema nivelado de produção 

Fonte: Liker, 2005 (Adaptado) 
 

Para Liker (2005), existem quatro problemas ao se trabalhar num plano desnivelado: 

• A demanda não é perfeitamente previsível: não há garantia da ordem que o cliente 

demandará os diferentes produtos; 

• A venda não é totalmente garantida: produtos produzidos no início do plano de 

produção podem ficar estocados por um longo tempo; 

• O uso de recursos não é equilibrado: como os produtos são diferentes, pode haver 

sobrecarga em alguns dias e ociosidade em outros; 

• Demanda desnivelada dos processos: como produtos diferentes são produzidos em 

diferentes épocas, os fornecedores acabam aumentando seus estoques para atender ao 

cliente de forma imediata frente às variações de demanda. 

Frente aos problemas supracitados, o nivelamento da produção gera quatro 

benefícios imediatos (LIKER, 2005): 

• Flexibilidade: fabricando uma quantidade constante a cada período, a empresa 

aumenta sua flexibilidade e capacidade de atendimento ao cliente, o que acaba 

reduzindo o estoque; 
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• Redução do risco de não vender produtos: o processo está muito mais apto para 

atender à demanda à medida que ela surge; 

• Uso balanceado de mão de obra e máquinas: com o nivelamento a carga de trabalho 

ficará balanceada ao longo do período; 

• Demanda uniformizada para os processos e fornecedores: os pedidos aos fornecedores 

ficarão mais estáveis com o nivelamento da produção. 

Assim, através do nivelamento, é possível criar uma operação mais enxuta sem a 

necessidade de sempre se produzir por pedido, assegurando qualidade e atendimento ao 

cliente (LIKER, 2005). 

No entanto, para o nivelamento da produção, onde o mix e volume devem ser 

constantes ao longo do tempo, os lotes de produção devem ser minimizados, o que necessita 

uma redução significativa dos tempos de setup. Assim, é necessário utilizar a troca rápida de 

ferramentas para os itens produzidos internamente e desenvolver parcerias confiáveis com os 

fornecedores para os itens comprados externamente (TUBINO, 1997). Além disso, apesar de 

ser uma excelente técnica para eliminar desperdícios e sobrecarga, o heijunka não deve ser 

utilizado isoladamente na linha de produção, outras ferramentas da manufatura enxuta, como 

o kanban, devem estar presentes no processo como forma de equilibrar e ordenar o fluxo de 

trabalho. O heijunka também é uma forma de complementar o kanban, pois ele garante que 

algumas premissas para a implantação deste, tais como tempos baixos de setup e tamanho 

reduzido dos lotes, sejam atendidas. 
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3. A MANUFATURA ENXUTA NA PROVEU 

3.1 A EMPRESA 

O estudo de caso será da Proveu Indústria Eletrônica, que é uma organização que 

atua no setor de controle de ponto e acesso, tendo como foco o mercado de gestão de pessoas. 

O início da empresa se deu na Incubadora de Base Tecnológica do CRITT (Centro Regional 

de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Juiz de Fora). O 

CRITT é um órgão institucional da UFJF, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento 

Tecnológico - Sedetec - e criado, em maio de 1995, por resolução do Conselho Superior, com 

o objetivo de contribuir para o desenvolvimento tecnológico da região. Hoje, com pouco mais 

de oito anos de existência, a Proveu tem sede própria ainda na cidade de Juiz de Fora, Minas 

Gerais, sendo que a Gerência de P&D continua dentro da UFJF no condomínio de empresas 

da Universidade. O organograma da empresa pode ser visto na Figura 10. 

 
Figura 10 - Organograma Proveu Indústria Eletrônica 

Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2013 
 

Tendo como valores ética, comprometimento, qualidade de produtos e serviços, 

satisfação dos clientes, satisfação dos colaboradores, inovação tecnológica e responsabilidade 

sócio-ambiental, a Proveu busca desenvolver soluções em automação de processos, 

diferenciado-se pela qualidade, tecnologia e inovação, orientadas pela satisfação de seus 

clientes. 
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Atualmente, a Proveu possui três linhas de produtos: Kurumim, de relógios de ponto 

informatizados; Caaporã, de relógios de ponto mecânicos; e Tupã, de controle de acesso. O 

estudo de caso abordará a utilização das ferramentas kanban e heijunka no sistema de 

produção da linha Kurumim. 

3.2 KURUMIM REP 

No início, a linha Kurumim era composta apenas pelo modelo de relógio de ponto 

chamado convencional, que permitia comunicação via USB, cabo serial ou rede local 

(Ethernet). No entanto, o Ministério do Trabalho e Emprego, a partir da Portaria 1510 de 21 

de Agosto de 2009, estabeleceu novas características obrigatórias para os registradores 

eletrônicos de ponto, tais como mecanismo impressor do comprovante de marcação de ponto 

e meio de armazenamento permanente, denominado memória de registro de ponto (MRP), 

onde os dados não podem ser apagados ou alterados, direta ou indiretamente. Com isso, a 

empresa lançou um novo produto, o Kurumim REP (Registrador Eletrônico de Ponto), que 

além de atender às exigências do Ministério do Trabalho, destaca-se pela simplicidade, alta 

capacidade de memória e variedade de recursos. 

A linha Kurumim REP é composta por seis diferentes modelos: 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. Estes modelos se diferem pelo tipo de marcação de ponto, 

que pode ser por meio de cartão de código de barras ou leitor biométrico, sendo que o 

segundo tipo não exclui o primeiro, e há diferença também no tipo de coleta de informações, 

que pode ser por saída USB ou rede Ethernet, sendo que a saída USB está presente em todos 

os modelos. Os seis diferentes modelos e suas características estão presentes na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Modelos de produtos da linha Kurumim REP 

Modelos 
Memória de 
Registro de 

Ponto (MRP) 

Marcação de Ponto Coleta de Informações 

Leitor de Código 
de Barras 

Leitor Biométrico USB Ethernet 

REP BR 128 Mb Sim Não Sim Não 

REP NT 128 Mb Sim Não Sim Sim 

REP BIO BR 128 Mb Sim Sim (1000 digitais) Sim Não 

REP BIO NT 128 Mb Sim Sim (1000 digitais) Sim Sim 

MAX NT 1 Gb Sim Sim (4000 digitais) Sim Sim 

DEMONSTRAÇÃO 128 Mb Sim Sim (1000 digitais) Sim Sim 

Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2013 
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3.3 O SISTEMA PRODUTIVO 

As etapas do processo produtivo do Kurumim REP são (Figura 11):  

• Submontagem: montagem dos módulos que compõem os produtos. Envolve 

montagem térmica (solda branda e cola de silicone quente), mecânica (parafusos, 

porcas e arruelas) e montagem dos kits de documentação e de acessórios dos produtos; 

• Inspeção e teste: inspeção visual (a olho nu, com lupa ou microscópio digital) dos 

módulos montados, verificando possíveis não conformidades na montagem e 

qualidade das soldas. Testes elétricos e de funcionamento dos módulos montados, 

gravações de firmwares e demais regulagens e parametrizações dos mesmos; 

• Montagem de tampas: montagem dos módulos já montados e testados nas partes 

plásticas do gabinete do produto (chamadas de tampas); 

• Montagem final: montagem dos módulos já montados e testados no chassi do produto; 

união das tampas plásticas e do chassi; gravação das informações do produto na Placa 

Principal e na Memória de Registro de Ponto e fixação da plaqueta de identificação do 

produto; 

• Burn-in: processo no qual os produtos permanecem energizados durante determinada 

quantidade de horas, provocando estresse dos componentes eletrônicos. Componentes 

eletrônicos com defeitos de fabricação possuem como característica a ocorrência de 

falhas de funcionamento logo nas primeiras horas de trabalho. A execução desse 

processo permite, portanto, identificar quase 100% dos defeitos que viriam a ocorrer 

nos produtos devido ao uso de componentes defeituosos; 

• Embalagem: inspeção final dos produtos: inspeção visual para identificação de 

arranhões ou outros danos que possam ter ocorrido durante o processo produtivo, 

conferência de etiquetas e organização de cabeamento; travamento do produto: por 

exigência do Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de evitar fraudes, os produtos 

saem com um lacre eletrônico que "trava" todo o funcionamento do produto caso o 

mesmo seja aberto pelos usuários; limpeza: retirada de sujeiras acumuladas no produto 

ao longo do processo produtivo ou trazidas dos fornecedores e aplicação de 

revitalizador plástico especial nas partes plásticas externas; embalagem: 

acondicionamento dos produtos nas respectivas embalagens, adição dos kits e 

acessórios dos produtos, etiquetagem das caixas; 
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• Estocagem: movimentação e organização dos produtos nos locais adequados ao 

armazenamento; 

• Expedição: processo no qual os produtos finalizados são enviados ao cliente. 

 

 
Figura 11 - Processo produtivo linha Kurumim REP 

Fonte: O Autor, 2013 
 

Na Proveu, o processo produtivo da linha Kurumim REP é híbrido, ou seja, é divido 

em puxado, onde é utilizado o kanban, e empurrado, onde um plano mestre de produção 

programa as compras e a produção dos produtos finais. A etapa que une estes dois processos é 

a montagem final. Do consumo de matéria-prima nos estoques até a montagem final o 

processo é puxado, depois disso o processo é empurrado até o estoque de produtos acabados 

(Figura 12). 

 

 
Figura 12 - Sistema Produtivo Proveu 

Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2013 
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3.4 A UTILIZAÇÃO DO KANBAN NA PROVEU 

3.4.1 A implantação 

A implantação do kanban na Proveu se deu com o início da produção dos 

Registradores Eletrônicos de Ponto (REP), pois, com as novas regras do Ministério do 

Trabalho e Emprego, a demanda por relógios de ponto quadruplicou. Mesmo havendo cinco 

modelos diferentes de REP para venda, o cenário para implantação do kanban era totalmente 

favorável, visto que os produtos eram compostos por um conjunto de módulos comuns, com 

apenas algumas variações nas combinações dos mesmos. Além disso, a participação constante 

de cada modelo no mix da linha de produtos facilitou a migração do sistema empurrado, até 

então em vigor, para o sistema híbrido, já explicado anteriormente. Dessa forma, os pré-

requisitos elencados por Shingo (1996) para implantação do kanban estavam sendo 

cumpridos, pois o volume de produção aumentou, o tempo de setup diminuiu, os lotes de 

produção ficaram menores, a demanda se tornou estável e a produção repetitiva. 

O processo de implantação do kanban na Proveu seguiu alguns passos: 

• Cálculos da quantidade de cartões kanban no sistema: alguns modelos de cálculo para 

dimensionamento das quantidades de cartões no sistema foram modelados em planilha 

eletrônica e avaliados através da geração de valores aleatórios de consumo na planilha. 

Dessa forma, a quantidade de cartões kanban no sistema foi determinada. 

• Compra dos contenedores: tendo como base o lote econômico de produção e os 

tempos de referência para a produção de cada lote, as quantidades mínimas e máximas 

para os lotes foram estabelecidas. Em sequência foram verificadas as quantidades mais 

adequadas, dentro dos parâmetros, para melhor acomodar as peças nos contenedores e 

os mais favoráveis fisicamente foram comprados. 

• Confecção dos painéis porta-kanban: três painéis porta-kanban foram 

confeccionados, dois verticais e um horizontal, cada um deles recebeu um nome de 

acordo com o supermercado a qual pertencia (módulos montados, módulos prontos e 

tampas), pois os painéis foram colocados junto aos supermercados. Como forma de 

sinalizar a prioridade de produção eles foram pintados nas cores verde, amarelo e 

vermelho, indicando condições normais de operação, atenção e urgência, 

respectivamente. 

• Confecção dos cartões kanban: os cartões kanban (Figura 13) foram confeccionados 

de modo a conter as informações mais relevantes para o sistema produtivo da Proveu: 
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código do item, descrição do item, operação a ser realizada, tamanho do lote, 

especificação do contenedor (caixa) e nome do painel ao qual o kanban pertence 

(supermercado). 

 

 
Figura 13 - Cartão kanban da Proveu 

Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2013 
 

• Implantação do sistema: a implantação do sistema kanban ocorreu em Setembro de 

2010 e contou com a ajuda de funcionários para a confecção e implantação dos painéis 

e cartões. 

• Treinamento dos colaboradores: primeiramente foi realizada a capacitação do 

supervisor de produção e da assistente de PCP. No dia da implantação, foi feita uma 

apresentação do sistema de manufatura enxuta para os montadores e foram realizados 

treinamentos “on the job” pelo supervisor. 

 

3.4.2 O sistema kanban 

No sistema kanban de cartão único, o operador do processo posterior, de posse do 

kanban de produção, vai até ao estoque de itens finalizados do processo anterior, retira o 

material necessário, produz o que está solicitado no cartão kanban e armazena os itens 

produzidos no devido supermercado (Figura 14). 
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Figura 14 - Sistema kanban 

Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2013 
 

Na Proveu, o kanban é utilizado entre o estoque de matéria-prima e a montagem final, 

parte puxada do processo produtivo. No sistema, apenas o kanban de produção é utilizado, 

pois os processos se encontram próximos uns dos outros.  

Seguindo a lógica da produção puxada, o processo produtivo do Registrador de 

Ponto Eletrônico tem início com o operador da montagem de tampas. Este dirige-se ao painel 

porta-kanban 3 (que é horizontal e contém as caixas com as tampas montadas que funcionam 

como uma espécie de cartão kanban) e observa a prioridade de produção através das cores 

para dar início à operação. O operador da montagem de tampas vai até ao supermercado de 

módulos prontos, retira os itens necessários à produção, coloca o cartão kanban que estava 

junto a estes itens no painel porta-kanban 2, realiza a montagem dos módulos já montados e 

testados nas partes plásticas do gabinete do produto e, depois de finalizar o processo, 

armazena os itens produzidos no supermercado de tampas. Em sequência, o operador da 

inspeção e teste dirige-se ao painel porta-kanban 2, observa a prioridade de produção através 

das cores e retira o cartão kanban 2 para dar início à operação descrita no mesmo. O operador 

da inspeção e teste vai até ao supermercado de módulos montados, retira os itens necessários 

à produção, coloca o cartão kanban 1 que estava junto a estes itens no painel porta-kanban 1, 

realiza a inspeção dos módulos montados e, depois de finalizar o processo, armazena os itens 

produzidos no supermercado de módulos prontos juntamente com o respectivo cartão kanban 

2. Subsequentemente, o operador da submontagem dirige-se ao painel porta-kanban 1, 

observa a prioridade de produção através das cores e retira o cartão kanban 1 para dar início à 

operação descrita no mesmo. O operador da submontagem vai até ao estoque de matéria-

prima, retira os itens necessários à produção, realiza a montagem dos módulos e, depois de 



 

finalizar o processo, armazena os itens produzidos no supermercado de módulos montados 

juntamente com o respectivo cartão 

 

 

Como já descrito, no sistem

16): o de módulos montados, o de módulos prontos e o de tampas e três 

os dois primeiros são verticais (Figura 17

 

 

o, armazena os itens produzidos no supermercado de módulos montados 

juntamente com o respectivo cartão kanban 1 (Figura 15). 

Figura 15 - Sistema kanban Proveu 

Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2013 

Como já descrito, no sistema kanban da Proveu existem três supermercados (Figura 

): o de módulos montados, o de módulos prontos e o de tampas e três 

imeiros são verticais (Figura 17) e o terceiro é horizontal (Figura 18

Figura 16 - Supermercado e contenedores 

Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2013 
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o, armazena os itens produzidos no supermercado de módulos montados 

 

em três supermercados (Figura 

): o de módulos montados, o de módulos prontos e o de tampas e três painéis porta-kanban, 

(Figura 18). 
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Figura 17 - Painel kanban vertical 

Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2013 
 

 
Figura 18 - Painel kanban horizontal 

Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2013 
 

3.4.3 Vantagens da utilização do kanban na Proveu 

A utilização do kanban na Proveu trouxe vantagens significativas à empresa e ao 

processo produtivo do Kurumim REP: 
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• Simplificação do PCP de curto prazo: com a utilização do kanban a equipe de PCP 

(Planejamento e Controle da Produção) deixou de ter a incumbência de determinar a 

sequência de produção, sinalizar seu início e efetuar o controle dos processos, pois 

todas as informações necessárias à produção, como descrição do produto, quantidade a 

ser produzida e tipo de operação, se encontram no cartão kanban. Além disso, a equipe 

de PCP deixou de revisar as programações e controlar o fluxo das peças pela planta, 

passando a se atentar mais com a estabilidade dos processos produtivos; 

• Menor quantidade de estoque em processo: no antigo sistema os itens eram 

empurrados para a área seguinte sem levar em conta as reais necessidades da próxima 

etapa, o que ocasionava uma alta quantidade de estoque em processo. Com a utilização 

do kanban, a linha de produção se tornou mais balanceada, o fluxo de produção 

contínuo e os processos mais controlados, o que diminuiu significativamente o estoque 

em processo; 

• Flexibilidade da produção: a manutenção de estoques baixos tornou possível a 

alteração do mix de produtos com uma maior facilidade, pois o risco da obsolescência 

dos componentes ficou menor. Além disso, a diminuição do tempo de setup e a 

utilização de lotes menores de produção diminuiu o tempo de resposta do sistema 

através da redução dos tempos envolvidos no processo; 

• Maior autonomia da produção: com a utilização do kanban a equipe de produção 

passou a ser a maior responsável pelas atividades do chão de fábrica, o que aumentou 

a responsabilidade e moral dos trabalhadores, que se tornaram mais envolvidos e 

comprometidos com o processo produtivo, pois passaram a ter mais autonomia e a se 

ver como parte fundamental do sistema; 

• Sistema visual: com a utilização do cartão kanban e, principalmente, dos painéis 

porta-kanban as informações acerca do processo se tornaram mais simples e visuais, 

possibilitando uma maior compreensão dos colaboradores sobre o fluxo produtivo e as 

prioridades de produção. Além disso, os problemas passaram a ser identificados com 

mais facilidade, permitindo sua imediata resolução e uma maior confiabilidade do 

sistema. A maior visibilidade também aumentou o envolvimento dos colaboradores 

com o processo, pois estes passaram a saber com antecedência o que deveria ser 

produzido, diminuindo as paradas da linha produtiva. 
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3.5 A UTILIZAÇÃO DO  HEIJUNKA NA PROVEU 

Na Proveu, a utilização da ferramenta heijunka surgiu da necessidade de um processo 

mais estável, onde a produção dos seis modelos de REP fosse nivelada através da combinação 

dos diferentes produtos em um mesmo lote, evitando picos de demanda para algumas peças e 

ociosidade para a produção de outras (Figura 19). O nivelamento da produção com a demanda 

confirmada no curto prazo possibilitou a fabricação de pequenos lotes, o que viabilizou ainda 

mais a produção puxada que já existia através da utilização do kanban (Figura 20). 

 
Figura 19 - Sistema de produção desnivelado 

Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2013 
 

 
Figura 20 - Sistema de produção nivelado 

Fonte: Proveu Indústria Eletrônica, 2013 
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No início, antes da implantação do heijunka, haviam muitos pedidos em carteira e, 

para atendê-los da melhor maneira possível, os programas para a montagem final eram 

frequentemente carregados com um ou dois modelos de REP apenas, o que gerava sobrecarga 

de alguns recursos e ociosidade em outros. Com isso, a flutuação do estoque era alta e o fluxo 

de materiais inconstante. Assim, a determinação da quantidade a ser produzida e do 

sequenciamento de produção, criando uma demanda nivelada dos recursos produtivos, tornou-

se o novo desafio da empresa. 

Na Proveu, o tamanho dos lotes é fixo e a composição dos lotes varia, sendo 

realizada semanalmente ou quinzenalmente, para isso o PCP da empresa busca determinar a 

demanda total de cada produto no período e, quando a carteira de pedidos não está formada, a 

participação de cada modelo na demanda histórica passa a ser utilizada. Com a demanda 

determinada, é realizada a divisão da quantidade a ser produzida de cada produto pelo período. 

 

3.5.1 Vantagens da utilização do heijunka na Proveu 

A utilização do heijunka trouxe vantagens significativas à empresa e ao processo 

produtivo do Kurumim REP: 

• Melhor ambiente para os trabalhadores: com o nivelamento da produção a sobrecarga 

de trabalho em alguns períodos e ociosidade em outros diminuiu, o que aumentou a 

satisfação dos colaboradores, visto que a alta variabilidade não permitia que estes 

soubessem se estavam desempenhando suas tarefas de forma satisfatória, pois seu 

ritmo e carga de trabalho eram sempre incertos; 

• Utilização dos recursos produtivos de forma balanceada: a distribuição da produção 

total de maneira uniforme diminuiu a sobrecarga nos recursos e a instabilidade no 

programa de produção, o que aumentou a eficiência do sistema produtivo da Proveu; 

• Diminuição dos estoques: a distribuição melhor do mix acumulou menores 

quantidades de um mesmo item no estoque de produtos acabados; 

• Maior flexibilidade: a distribuição mais frequente dos itens ao longo do período de 

planejamento e a diminuição dos tempos de setup, necessária para produção de um 

mix variado, aumentou a flexibilidade do equipamento, bem como a flexibilidade de 

mix e de entrega dos pedidos; 

• Fluxo de produção estabilizado: o programa de produção se tornou mais estável ao 

longo do período, pois a demanda do cliente passou a ser trabalhada no médio prazo; 
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• Maior rotatividade dos kanbans: a produção mais frequente dos itens aumentou a 

rotatividade dos kanbans que alimentam a montagem final; 

• Demanda constante para fornecedores: a estabilidade advinda da produção nivelada 

foi transmitida para os fornecedores dos componentes, diminuindo a produção 

excessiva destes através de um maior alinhamento; 

• Redução da superprodução e do tempo de espera: com a utilização do kanban e do 

heijunka, não houve superprodução, pois apenas o realmente necessário passou a ser 

produzido. Além disso, a perda por tempo de espera diminuiu, pois a equalização dos 

processos não possibilitou que as máquinas e operadores utilizados na produção dos 

REP ficassem ociosos indevidamente. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Proveu, aproveitando-se de um mercado extremamente favorável e aquecido, 

buscou um método de produção que estivesse alinhado com seus objetivos e que garantisse 

sua participação e sobrevivência no mercado. Dessa forma, a utilização do sistema puxado em 

parte do processo trouxe ganhos significativos ao sistema produtivo da linha Kurumim REP. 

A utilização das ferramentas de manufatura enxuta kanban e heijunka veio como forma de 

implantação do sistema puxado e gerou inúmeros benefícios tendo como fundamento 

principal a eliminação de desperdícios. 

Dentre as vantagens advindas da implantação das ferramentas kanban e heijunka 

destacam-se: 

• Diminuição da quantidade de estoque: o kanban diminui a quantidade de estoque em 

processo e a distribuição uniforme do mix de produção obtida com o heijunka 

acumulou menores quantidades de um mesmo item no estoque de produtos acabados; 

• Maior valorização do trabalhador: a utilização do kanban deu mais autonomia aos 

trabalhadores, pois estes passaram a compreender melhor o processo e a serem mais 

responsáveis pelas atividades do chão de fábrica. O heijunka diminuiu a variabilidade 

da carga de trabalho e aumentou a satisfação dos trabalhadores. 

• Maior flexibilidade da produção: a manutenção de estoques baixos, a diminuição dos 

tempos de setup e a utilização de pequenos lotes de produção aumentou a flexibilidade 

dos equipamentos e do sistema produtivo como um todo. 

Hoje, dois anos após implantação do sistema kanban e da ferramenta heijunka, as 

características do mercado consumidor mudaram e todas as vantagens advindas da 

implantação do sistema enxuto não se destacam mais frente aos problemas que começam a 

surgir. O lote de produção, calculado com base em grandes volumes, passou a não fazer 

sentido frente à queda e à instabilidade da demanda. Por conseguinte, muitas peças passaram 

a ficar em estoque por períodos elevados e a produção se tornou mais espaçada, deixando de 

ser contínua. Reduzir o tamanho dos lotes seria uma solução imediata para a empresa, porém, 

no momento atual, uma reestruturação do sistema produtivo se faz necessária e poderá trazer 

resultados mais significativos ao processo. 

Muitas são as possibilidades de reestruturação do sistema produtivo, no entanto, a 

alta variação da demanda ainda não permitiu a implantação de um novo sistema. Dentre as 

possibilidades mais cogitadas está a troca do layout em linha pelo layout celular, o que 
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possibilitará a utilização de lotes menores, sem descarte do sistema kanban e da ferramenta 

heijunka. No entanto, a redução dos lotes necessitará de uma queda brusca nos tempos de 

setup, com isso, a implantação da troca rápida de ferramentas pode vir a se tornar o novo 

desafio da empresa. 
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5. CONCLUSÕES 

Tendo como base os conceitos da manufatura enxuta apresentados neste trabalho, foi 

possível elucidar o funcionamento desta filosofia através da análise das ferramentas kanban e 

heijunka no contexto de uma indústria de equipamentos eletrônicos. Nesta abordagem foi 

possível detalhar as principais vantagens proporcionadas pela utilização destas duas 

ferramentas, evidenciando como o sistema lean manufacturing é fundamental, sobretudo, para 

a eliminação de desperdícios. Além disso, o estudo de caso mostrou que algumas premissas, 

tais como demanda estável e produção repetitiva, são fundamentais para o sucesso da 

implantação das ferramentas de um sistema enxuto. 

Sendo este trabalho de natureza essencialmente qualitativa, os benefícios advindos da 

implantação do sistema enxuto na empresa Proveu não podem ser generalizados. No entanto, 

através de um completo entendimento das bases teóricas deste sistema, é possível a sua 

aplicação em qualquer empresa, desde que os objetivos e particularidades de cada uma 

estejam alinhados com o sistema. 

 O trabalho, muito além da explanação dos benefícios de um sistema enxuto, mostra 

que, frente a alta competitividade e instabilidade do mercado atual, é fundamental a escolha 

de um sistema de manufatura que viabilize as estratégias da organização e garanta seu 

desenvolvimento e sobrevivência. 
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