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Resumo: Cada vez mais, os paradigmas das práticas de gestão de operações clássicas, como 
layout funcional e grandes linhas de montagens, vêm sendo substituídos pela Manufatura 
Celular (MC), que tem demonstrado benefícios satisfatórios em diferentes critérios 
competitivos. Entretanto, pode-se ainda observar uma discordância entre trabalhos a 
respeito das diferenças entre layout celular e MC, bem como sobre os critérios qualificadores 
de uma célula. O presente trabalho considera que, na MC, o fluxo das tarefas e dos 
operadores deve estar intimamente conectado em termos de Tempo, Espaço e Informação. 
Partindo deste pressuposto, o objetivo deste estudo foi propor um método de avaliação de 
células de manufatura visando sugerir melhorias. O método divide-se em quatro etapas: 
Identificação da Família de Produtos; Avaliação de Fatores Críticos; Classificação da MC; e 
Análise e Proposição de Melhorias. Foi realizado um estudo de caso a fim de levantar 
questões acerca de sua aplicabilidade e coerência, onde o método se mostrou eficaz como 
ferramenta de análise de células de manufatura e sugestão de melhorias. Entretanto, é 
necessário um maior número de aplicações em diferentes tipos de processos, com intuito de 
validar a sua eficiência.  
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1. Introdução 
O crescente número de implantações de células de manufatura durante a última década 

foi resultado principalmente da disseminação do Sistema Toyota de Produção. Inúmeras 
empresas ocidentais buscaram organizar o fluxo produtivo em relação à manufatura celular 
(MC) para competir em critérios como flexibilidade, tempo de resposta, custo e qualidade. 
Entretanto, ainda é freqüente em ambientes organizacionais observar a dificuldade de 
conceituação de MC, geralmente confundido com um layout celular, que leva em 
consideração apenas a organização física de máquinas e processos. Os problemas relativos ao 
conceito de MC refletiram em uma alta variedade de aplicações de células, onde, muitas 
vezes, os benefícios dessa forma de organização da produção correm o risco de serem mal 
interpretados. Ou seja, os problemas de conceituação podem aumentar o risco das empresas 
obterem apenas benefícios parciais da implantação de MC, por não levar em consideração 
todos os aspectos importantes destes arranjos produtivos. 

Em linhas gerais, a dificuldade de encontrar conceitos que englobem os diferentes 
tipos de layout celulares que difundiram-se pela realidade organizacional e a carência de 
trabalhos com ênfase qualitativa para analisar layouts celulares resultam nas dificuldades das 
empresas de obterem os benefícios reais de uma MC. Estes aspectos abrem espaço para o 
presente trabalho, que teve como objetivo propor um método análise da aderência de arranjos 
físicos aos princípios da manufatura células visando sugerir melhorias. 

A literatura nos mostra diferenças entre autores em relação aos conceitos de uma MC, 
onde a definição usual refere-se à diferentes máquinas agrupadas que permitiam a produção 
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de um conjunto de peças similares em pequenos ou médios lotes (DROLET et al., 1996). Para 
Selim et al., (1998), a MC como a criação de um conjunto de operações que serão dedicadas à 
produção de um grupo ou família de produtos. Entretanto, a simplicidade destas definições 
nos remete ao fato do layout celular ser um simples arranjo físico de processos, que não estão 
necessariamente ligados aos benefícios ou vantagens de uma MC. Buscando aprimorar esta 
definição e compreender a dinâmica das células de manufatura, Hyer e Brown (1999) 
enfatizam que a MC se utiliza da maior parte dos benefícios trazidos por um fluxo de 
operação e operadores conectados intimamente aos elementos Tempo, Espaço e Informação. 

Dessa forma, para que esse arranjo seja capaz de produzir em menor tempo, com 
maior qualidade e um menor custo, como é sugerido por Hyer e Wemmerlöv (2003), são 
necessárias diversas outras ações que superam apenas o emprego de um layout. A interação 
entre esses elementos influencia no desempenho da célula e, conseqüentemente, nos 
benefícios trazidos por ela.  

No que se refere ao elemento Tempo, uma célula real deve ter pouco atraso entre o 
final de uma tarefa e o início da próxima, além do baixo tempo de transferência e espera. O 
elemento Espaço relaciona a proximidade dos equipamentos, família de produtos e  
operadores, a fim de facilitar a transferência de materiais, troca de informações e resolução 
rápida de problemas. No caso do elemento Informação, essas devem ser completas, precisas e 
acessíveis a todos, indicando metas, pedidos, especificações, procedimentos e disponibilidade 
de componentes (HYER e BROWN, 1999). 

Pode-se afirmar que a relação entre Tempo e Informação é a mais dinâmica dentre 
todas as referentes a estes três elementos. Na realização de tarefas é necessário precisão no 
Tempo, Informações completas e disponíveis que podem ser utilizadas para diminuir os 
tempos operacionais. O Espaço também influencia na Informação da célula. A proximidade 
de pessoas, máquinas e processos aumenta o potencial de comunicação, natural e/ou contínua 
entre os operadores na célula. Essa troca de informações permite que os operadores tomem 
conhecimento sobre o nível de estoque, problemas de qualidade, postos gargalo, falta de 
componentes e outros fatores-chave do desempenho da célula. A redução de atrasos no 
transporte entre tarefas, faz da relação espaço-tempo mais uma importante relação da 
manufatura celular. Quanto maior a distância que um componente precisa percorrer dentro da 
empresa, maior a probabilidade de atraso na produção por espera de material, envio a um 
local errado ou sofrer danos relativos ao manuseio (HYER e BROWN, 1999).  

A literatura mostra diversos exemplos de benefícios decorrentes da aplicação da 
manufatura celular nos mais diferentes setores, mas devemos salientar que a MC apresenta 
maiores vantagens quando aplicada em ambientes de volumes médios e variabilidade média 
de produção (SLACK et al., 2002). Visando o melhor entendimento da dinâmica de 
funcionamento das células de manufatura, nesse item, os benefícios foram divididos em três 
grupos: melhor controle da produção (CO); maior flexibilidade (FL) e enriquecimento do 
trabalho (ET). 

O Melhor Controle, ou seja, garantir que a produção ocorra de acordo com o planejado 
(SLACK et al., 2002), pode ser considerado como a principal vantagem da MC por estar 
relacionado com uma maior quantidade de benefícios. Em linhas gerais, as características de 
uma organização do trabalho conforme a MC reflete em fluxos simplificados de materiais, 
informação e atividades. A maior facilidade de controle implica em diversos benefícios 
(SUZAKI, 1987; HYER E WEMMERLOV, 1989): melhoria na qualidade dos produtos, 
melhora na utilização do operador, redução de setups, menor lead time, menor tempo de 
resposta, diminuição de produtos entre processos (WIP) e, conseqüentemente, redução de 
custos.  
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A Flexibilidade é a capacidade de variar mix e volume de produção de acordo com a 
demanda necessária em um período de tempo (DUGGAN, 1998). A MC busca atingir esta 
flexibilidade através da criação de um ambiente que possibilite variar mix e volume de 
produção a partir da alteração do número de operadores. Para atender a esta necessidade, os 
trabalhadores e os postos de trabalho devem ser facilmente ajustáveis à variações, de onde 
emerge a necessidade de multifuncionalidade, máquinas e arranjo físico flexível (SUZAKI, 
1987).  

Através da multifuncionalidade e do trabalho em grupo, a MC proporciona o 
Enriquecimento do Trabalho. Pode-se constatar exemplos na redução da fadiga muscular 
(HUNTER et al., 2005), na redução de números de acidentes, na melhora das relações entre 
operadores, na melhora do aprendizado e no respeito pelo processo como um todo 
(MONDEN, 1983). Segundo Hyer e Wemmerlov (1989), a motivação para o trabalho, 
derivada do trabalho em grupo, emerge naturalmente em uma MC. Um estudo em 32 
empresas americanas que aplicaram a MC mostrou que 26,7 % delas consideravam o ET 
como um dos principais benefícios (HYER e WEMMERLOV, 1989). 

O método proposto foi construído a partir de uma revisão referente à manufatura 
celular, seus principais benefícios e características. Foram levantadas as principais 
características de uma manufatura celular, em seguida, foi elaborado um quadro contendo os 
fatores que serão considerados críticos para análise da aderência dos arranjos físicos segundo 
os princípios da MC. A próxima etapa foi especificar o modo de análise dos resultados e das 
proposições de melhorias. Por fim, foi escolhida uma empresa para a aplicação do método, 
cujos resultados são apresentados na seqüência da explicação das classificações de células de 
manufatura proposta e do método. 

 

2. Classificação de MC 

Uma classificação quanto ao elemento deficiente é sugerido por Hyer e Brown (1999), 
onde uma célula física real está localizada no centro e possuí os principais benefícios da 
manufatura celular por oferecerer uma harmonia entre os elementos Tempo, Espaço e 
Informação. Entretanto existem células que funcionam de maneira eficaz mesmo sem aderir à 
disciplina das células reais. Estas células são classificadas conforme os cinco tipos contidos 
na figura 1, cada uma situada em contraponto ao elemento deficiente. 

FIGURA 1 - Classificação de células de manufatura  

FONTE: Adaptado de Hyer e Brown (1999) 

A fim de exemplificar melhor as características presentes nos demais arranjos físicos, 
a figura 2 descreve cada uma das classificações de layout celular de acordo com suas 
respectivas deficiências.  
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FIGURA 2 - Elementos deficientes e características da manufatura celular 
FONTE: Adaptado de Hyer e Brown (1999)  

3. Métodologia de Pesquisa 
O método proposto foi construído a partir de uma revisão teórica sobre manufatura 

celular, seus principais benefícios e características. Logo após, foram levantados requisitos 
característicos de manufatura celular para que houvesse objetividade em relação à 
classificação. Um quadro contendo os fatores críticos foi elaborado para facilitar o 
entendimento do funcionamento e da organização da célula. Na próxima etapa especificou-se 
o modo de análise dos resultados e das proposições de melhorias.  

Para a aplicação do método, foi escolhida uma empresa de serviços que utiliza a 
manufatura celular como base de sua produção. Os principais motivos para a escolha desta 
empresa foram relativos à viabilidade de visita à empresa e semelhanças entre a forma de 
organizar a produção deste setor em relação à indústria, como evidenciadas em Zawislak et 
al., (2003). 

A coleta de dados foi feita através de uma visita à empresa, onde uma entrevista com o 
gerente da loja foi realizada com perguntas abertas, referentes aos assuntos de produção e 
organização de materiais e pessoas. Após, visitou-se o chão de fábrica durante um turno, com 
o objetivo de entender o funcionamento da célula, de avaliar os fatores críticos e desenhar o 
layout produtivo. Os dados obtidos na observação foram analisados e discutidos em conjunto 
com o gerente, gerando as sugestões de melhorias. Os resultados da aplicação do método são 
apresentados em seqüência à explicação do método proposto. 
 

4. O Método 
O método de análise proposto utiliza os conceitos de análise de MC segundo a relação 

de interação entre os elementos Tempo, Espaço e Informação propostos por Hyer e Brown 
(1999). Essa classificação busca conceituar as diferenças entre uma célula física real, que 
possuí as principais vantagens da MC e outros tipos de MC, que não se beneficiariam 
satisfatoriamente de todas estas vantagens.  

Assim, o método é composto de quatro etapas. A primeira faz a identificação de uma 
célula de tecnologia de grupo, eliminando outros tipos de arranjos de layout celular. A 
segunda etapa avalia os fatores críticos na célula objeto de estudo. A terceira etapa classifica 
estes fatores críticos de acordo com os três elementos Tempo, Espaço e Informação. Enfim, a 
quarta etapa explica como identificar problemas e propor melhorias.  

 

4.1 Primeira Etapa: Identificar Família de Produtos 

Tipo de célula Deficiência Descrição

Virtual Espaço
Pessoas e equipamentos dedicados à uma família de produtos e o
fluxo de trabalho está ligado apenas ao tempo e  informação.

Virtual latente Tempo e espaço
Tarefas realizadas seqüencialmente em locais separados e com
atrasos de movimentação do produto.

Física latente Tempo
Maquinário agrupado e informações disponíveis, mas com atrasos
devido aos fatores relacionados ao tempo.

Física latente Informação
Maquinário agrupado e tarefas seguindo o fluxo sem atrasos. Mas
com pouco ou nenhum fluxo de informação entre os postos.

Física latente
Tempo e 
informação

Pessoas, equipamentos e tarefas agrupados mas com o tempo
entre tarefas é longo e o fluxo de informações é pobre.
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Uma das ferramentas mais utilizadas para verificar se o arranjo físico está organizado 
de acordo com os princípios de tecnologia de grupo é a Production Flow Analysis (PFA). Para 
Burbidge (1996) esta técnica é de fácil aplicação, rápida e econômica. A PFA é capaz de 
analisar simultaneamente os requisitos do produto e o agrupamento de processo, sendo 
provavelmente a abordagem mais conhecida para alocar tarefas e máquinas em células 
(SLACK et al., 2002). 

A matriz PFA deve relacionar em suas colunas os produtos fabricados pela célula e 
nas linhas os processos produtivos e ou equipamentos. A partir desta matriz, marcam-se os 
processos necessários para cada produto e agrupam-se os produtos em famílias de acordo com 
as suas semelhanças em relação aos processos. A matriz permite identificar as famílias de 
produtos, sendo que os produtos que compõem uma família devem ter uma semelhança de   
75% em seus processos (DUGGAN, 1998). Existem outros métodos derivados da PFA que 
utilizam algoritmos mais complexos para composição de famílias.  

 

4.2 Segunda Etapa: Avaliação dos Fatores Críticos 

Partindo do pressuposto que esta interação entre os elementos pode ser usada para 
classificar os diferentes tipos de manufatura celular existentes no ambiente industrial, o 
objetivo desta etapa foi desenvolver uma ferramenta de análise destas interações. Os fatores 
críticos, os quais norteiam essa etapa, são, na realidade, um conjunto de técnicas e práticas 
que permitem que postos e trabalhadores estejam conectados em termos de Tempo, Espaço e 
Informação. Usando como base os facilitadores apresentados por Hyer e Brown (1999), os 
fatores críticos (figura 3) relacionam-se com os elementos de forma harmônica, sendo que 
cada elemento possui cinco fatores críticos. Escolheu-se levar em consideração apenas as 
interações de caráter mais significativo, desconsiderando as relações fracas que os fatores 
possam ter com os elementos. 

 

Fatores Críticos Tempo espaço informação 

01. Tempos de setup reduzido X     
02. Mínimo estoque entre processo X X   
03. Tempos dos processos da família balanceados X     
04. Tempo de movimentação / Tempo de tarefas X X   
05. Célula em tamanho reduzido   X X 
06. Equipamentos móveis (flexíveis)   X   
07. Ocorre troca de informações entre operadores/maquinas (incluindo visuais)     X 
08. Visibilidade de toda a célula     X 
09. Sistema de controle perceptível X   X 
10. Multifuncionalidade e Rodízio     X 
11. Organização física da célula conforme fluxo dominante   X   

FIGURA 3 - Relação Fatores Críticos x Elementos  

 Em linhas gerais, a ferramenta proposta consiste em avaliar na célula objeto do estudo 
a intensidade de cada um destes fatores críticos, levando em consideração uma escala de zero 
à três (0–inexistente; 1–fraco; 2–médio; 3–forte). Após o preenchimento da tabela, deve-se 
contar os pontos em relação a cada um dos três elementos em separado, resultando, assim, em 
um total de pontos em cada um dos elementos.  
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Fatores Críticos Descrição Dimensões Benefícios 

01. Tempos de setup reduzido 
Tempos de setup entre os produtos da célula, 
em relação aos produtos grupo A, no processo 
gargalo. 

CO e FL Maior flexibilidade e mais capacidade de 
manter o fluxo de produção. 

02. Mínimo estoque entre processo Comparação entre estoque entre os processo 
da célula e produção diária. CO Redução de perdas por estoque, menor tempo 

de ciclo. 

03. Tempos dos processos da família 
balanceados Indicador de eficiência do balanceamento CO e FL 

Otimização da utilização de recursos 
homem/máquina, minimizar os efeitos do 
restrição do gargalo. 

04. Tempo de movimentação/Tempo 
de tarefas isso já é a própria variável 

Relação entre a perda por movimentação dos 
operadores sobre o tempo de processamento. CO Redução de perdas de movimentação, 

otimização das tarefas. 

05. Célula em tamanho reduzido, 
forma compacta (U, V, L, circular, por 
exemplo) 

Dimensões da célula e número de operadores 
em relação a capacidade do layout em 
viabilizar a troca de materiais entre todos os 
operadores. 

CO e ET 
Facilita o controle das tarefas, a troca de 
informações entre operadores e assegura o 
fluxo de materiais/informações. 

06. Equipamentos móveis  Possibilidade de rearranjo da maior parte dos 
equipamentos de acordo com a demanda. FL Aumenta flexibilidade de adaptação a 

flutuações de mix e volume de produção. 
07. Ocorre troca de informações 
entre operadores/máquinas 
(incluindo visuais)  

Grau de utilização de comunicação (sonora e 
visual) entre operadores e ou máquinas. CO e ET Viabiliza um maior controle dos processos, 

propicia troca de informações entre operadores 

08. Visibilidade de toda a célula 
Viabilidade de visualização dos fluxos de 
produtos, processos e operações por todos os 
operadores. 

CO e ET Melhora o controle dos processos e possibilita o 
troca de informações entre os operadores. 

09. Sistema de controle perceptível 

Grau de aplicação de sistemas de controle que 
proporcionem rápido feedback aos operadores 
disponibilize rapidamente a informação aos 
operadores. 

CO Permite melhora na qualidade e diminuição de 
perdas no processo. 

10. Multifuncionalidade e Rodízio 
Capacidade dos operadores de realizar 
múltiplas tarefas. Grau de rotatividade dos 
operadores pelos diversos postos de trabalho. 

ET e FL 
Aumento da flexibilidade, do conhecimento do 
operador em relação as tarefas e facilita o fluxo 
de informações. 

11. Organização física da célula 
conforme fluxo dominante 

Grau de acomodação do layout conforme o 
fluxo dominante dos produtos. CO 

Facilita o controle e reduz interferências entre 
fluxos a operação, aumentando a capacidade 
de detecção e perdas. 

FL-Flexibilidade/CO-Controle/ET-Enriquecimento do Trabalho    

FIGURA 4 - Relação entre Fatores Críticos x Variáveis Analisadas x Vantagens x Benefícios 
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 Além disso, buscou-se relacionar os fatores críticos principais com os benefícios da 
MC citados na literatura. a partir de estudos como os de Hunter et al., (2005), Monden (1983), 
Guimarães et al., (2005), Suzaki, (1983), Ghosh (1990), Wemmerlöv e Hyer (1989) e Kannan 
e Ghosh (1995). Visando desenvolver um método de fácil aplicação, a figura 2, na página 
seguinte, apresenta a relação entre os fatores críticos, sua descrição, suas vantagens e os 
benefícios.  

 Para uma melhor aplicação deste método, é sugerido que se faça um desenho do layout 
da célula analisada, que poderá auxiliar na resposta e conferência de alguns dos fatores 
críticos, como as questões quatro, cinco, oito e onze. Além disso, o layout poderá ser utilizado 
como base para futura aplicação em processos contínuos de melhoria. 

 

4.3 Terceira Etapa: Classificar de acordo com a tríade Tempo/Espaço/Informação 
A partir da avaliação dos fatores críticos, as células de manufatura podem ser 

classificadas de acordo com a relação entre os três elementos. Cabe enfatizar que não basta 
apenas um equilíbrio na avaliação dos elementos, sendo que para uma célula ser considerada 
como física real, deve também existir um fluxo de trabalho onde tarefas e operadores estejam 
conectados em termos de Tempo, Espaço e Informação.  

Nesta etapa do método é feita a classificação da célula de acordo com a nomenclatura 
apresentada na Figura 1, podendo ser um arranjo: Virtual Latente (deficiente em Tempo e 
Espaço); Virtual (deficiente em Espaço); Física Latente (deficiente em Informação e ou 
Tempo); ou uma Célula Física Real. Os pontos atribuídos aos elementos em relação aos 
fatores críticos da Etapa 2 são somados e analisados. Uma célula física real deve possuir 
valores significativos e semelhantes no total de cada elemento. O desequilíbrio no somatório 
dos elementos indica a deficiência em relação a um dos elementos na célula.  

 

4.4 Quarta Etapa: Identificar e Propor oportunidades de Melhorias 
A quarta e última etapa prima por analisar quais fatores críticos apresentaram-se 

deficentes na célula, com objetivo de propor melhorias. Assim, foca-se uma análise detalhada 
nos fatores críticos da Etapa 2 que não atingiram um nível satisfatório, ou seja, aqueles que 
tiverem menos de três pontos. 

De posse do layout da célula, deve-se designar ou treinar uma equipe para sugerir, 
planejar e implementar as melhorias. Caso a empresa não tenha uma forma de organizar o 
processo de melhorias, sugere-se que esta equipe seja formada por operadores da célula, 
lideres e supervisores. Os chamados grupos kaizen, utilizados por empresas enxutas, possuem 
exatamente estas características, são grupos de funcionários treinados para identificar, propor 
e implementar melhorias, e serão considerados como ideais para guiar a aplicação deste 
método.  

 

5. Estudo de caso de aplicação do método 
Para a aplicação do método, foi escolhida a empresa McDonald’s, pois esta necessita 

de um processo de organização de produção que garanta o pronto atendimento e 
conformidade às exigências dos seus clientes (flexibidade, qualidade e facilidade de controle 
da produção). 

A seguir é apresentada uma breve caracterização da empresa e do seu fluxo produtivo. 
Em seguida, é aplicado o método proposto, incluindo as quatro etapas: identificação de 
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famílias de produtos, fatores críticos, classificação conforme Tempo, Informação e Espaço e 
por fim, a proposição de melhorias. 

5.1 Caracterização da Empresa 

O McDonald's é uma empresa multinacional de serviço rápido de alimentação que atua 
em 118 países, empregando em média 1,5 milhão de funcionários e atendendo em média 47 
milhões de clientes por dia, em 2005. Em 26 anos de história no Brasil, o McDonald's tornou-
se líder em seu segmento em número de clientes atendidos, volume de vendas, quantidade de 
restaurantes e número de cidades em que está presente (MCDONALDS, 2006). No ano de 
2006, o McDonald's Brasil conta com 34 mil funcionários e cerca de 1146 pontos-de-venda, 
distribuídos por 128 cidades em 21 Estados brasileiros e no Distrito Federal. De 2000 a 2002 
o faturamento passou de R$ 1,46 bilhão por ano para R$ 1,70 bilhão por ano (MCDONALDS, 
2003). 

O efetivo sucesso da marca em solo brasileiro pode ser entendido principalmente por 
desenvolver um diferencial competitivo através de um forte alinhamento de suas estratégias 
com a forma de organização da produção (ZAWISLAK et al., 2003). Este alinhamento é 
questão fundamental, segundo Miltenburg (2005), para obter ganhos significativos em gestão 
de operações, sendo que o McDonalds focou em três das seis dimensões competitivas 
principais: a entrega, com tempo de entrega menor que os concorrentes e grande 
confiabilidade de entrega; qualidade, com alta conformidade às especificações dos clientes; e 
a flexibilidade, com possibilidade de alterar mix e volume de produção de acordo com a 
demanda. A organização de produção em células de manufatura pode propiciar em nível 
satisfatório todas estas vantagens e, por isto, a empresa utiliza estes conceitos que serão 
apresentados a seguir. 

 

5.2 Processo Produtivo 

A variedade dos produtos do McDonald´s inclui sanduíches, empanados, batatas fritas, 
sobremesas e bebidas. Os produtos do grupo de sobremesas e bebidas seguem um fluxo 
relativamente simples de produção, sendo apenas colocados em uma máquina (de sorvete ou 
de refrigerante) e retirados quando há necessidade de consumo. A produção de batatas fritas, 
apesar de ter um maior número de processos, também segue um fluxo relativamente simples 
Devido a esses fatores, o estudo se ateve em maior detalhe ao fluxo de produção de 
sanduíches e empanados.  

Na figura 5, pode ser observado o layout do setor produtivo da loja em questão. Os 
ingredientes dos sanduíches são retirados de câmaras frias, as carnes enviadas para chapas e 
os pães para as tostadeiras. Neste momento ocorre uma divisão de fluxo, onde os sanduíches 
com carnes mais finas (Big Mac, Cheddar, Cheese e Hamburger) são encaminhados para a 
célula A, e os sanduíches de carnes mais grossas (Tasty e Quarteirão) são encaminhados para 
a célula B. Nas células, é feita a montagem dos sanduíches, complementados com molhos, 
saladas e queijos específicos, de acordo com as receitas. A seguir, os sanduíches são 
embalados e dispostos na estufa. De acordo com a demanda, as ordens de produção são dadas 
por um operador que se posiciona entre as duas células e a estufa. Esse operador fica 
responsável por passar a programação de trabalho das células tendo como base uma previsão 
de consumo para cada hora de cada turno de produção.  

Os empanados e os sanduíches de frango percorrem um fluxo semelhante de produção, 
entretanto são montados na célula C, como mostra a figura 5 na página seguinte. Havendo um 
estoque intermediário de empanados de frango localizado na parte central da célula, os 
operadores recebem a ordem de produção do mesmo chamador de produção das demais 
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células. Os empanados e os sanduíches de frango são montados e encaminhados para a estufa 
central. 

 

FIGURA 5: layout produtivo da loja – colocar letra nas células 

Depois de examinado o fluxo de produção da empresa, a etapa seguinte é a 
identificação das características das células em relação à Tecnologia de Grupo. 

 

5.3 Etapa 1: Família de Produtos 
Com base no método Production Flow Analysis (BURBIDGE, 1996), foi desenvolvida 

a figura 6, que contêm os principais produtos da empresa em suas colunas e os processos 
produtivos em suas linhas. No caso do Mc Donalds, devido à reduzida quantidade de 
produtos, se optou por identificar todos que passam pelas três células, A, B ,C,. A partir da 
tabela foram identificadas três famílias diferentes. 

 
Processos/Produtos BigMac Cheddar Hamburger Cheese Quarteirão Tasty Chicken Nuggets 

Freezer X X X X X X X X 
Balcão de Montagem X X X X X X X X 
Chapa (temp 1) X X X X         
Chapa (temp 2)         X X     
Tostadeira dupla   X X X X X X   
Tostadeira tripla X               
Fritura particionada             X X 
Célula A Célula B Célula C 

FIGURA 6: Matriz PFA dos produtos Mc Donalds 

Analisando a matriz PFA, pode-se concluir que essas estão realmente organizadas de 
acordo com a Tecnologia de Grupo, pois tanto os produtos das famílias de carnes finas (A), 
carnes grossas (B) e frangos e empanados (C) possuem 75% de seus processos iguais. Neste 
caso, satisfeita a primeira etapa do método, seguimos para a segunda etapa do método de 
análise, a aplicação dos fatores críticos. Para prosseguir a análise, foi selecionada a célula A, 
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de sanduíches de carnes finas, que devido ao seu maior volume é a mais significativa para a 
empresa. 

5.4 Etapa 2: Fatores Críticos 

 A observação do funcionamento da célula foi feita durante um turno de trabalho, cada 
fator crítico sendo analisado a fim de avaliar o seu desempenho. Os pontos foram atribuídos 
em uma escala de zero a três para cada fator crítico, gerando a figura 7, sendo destacados os 
fatores que não foram considerados como plenamente satisfeitos. 
 

FIGURA 7: Resultado de avaliação dos fatores críticos na célula A 

 

5.5 Etapa 3: Classificação 
 A partir da atribuição da pontuação em cada fator crítico, a Etapa 2, fez-se a soma dos 
resultados relacionados a cada elemento. No caso analisado, o desempenho alcançou um 
equilíbrio a nível satisfatório entre os três elementos (11/12/12), sendo o grau máximo 15 
pontos.  

Pode-se concluir que o arranjo físico estudado possui a relação forte entre tempo, 
espaço e informação nas operações e entre operadores. Isto deve-se ao fato de que este arranjo 
alcançou graus acima de 70 % em todos os elementos (tempo = 73%, espaço = 80% e 
informação = 80%), caracterizando a célula A como uma célula física real.   

 

5.6 Etapa 4: Análise e Proposição de Melhorias  
Sugere-se a implementação das melhorias descritas abaixo a partir da análise dos 

fatores críticos que não atingiram a pontuação máxima. Essas melhorias buscam aprimorar a 
célula estudada, para um patamar mais próximo de célula física real, vislumbrando a 
pontuação máxima nos três elementos. 

No caso estudado, o fator crítico Sistema de Controle Perceptível atingiu o 
desempenho mais baixo(1),  devido ao fato de que uma programação de produção passada 
verbalmente dificulta o controle de produção, além de demonstrar uma deficiência em relação 
aos padrões de qualidade e processos. Como proposta de melhoria, se sugere desenvolver um 
sistema de controle de produção visual, como por exemplo um quadro de produção, capaz de 
coordenar as operações na célula e, além disto, tornar visível padrões de qualidade e 
processos. 

Outros fatores críticos obtiveram uma avaliação melhor (2), porém não atingiram o 
desempenho máximo e podem sofrer melhorias: 

Fatores Críticos tempo espaço informação
01. Tempos de setup reduzido 3
02. Mínimo estoque entre processo 2 2
03. Tempos dos processos da familia balanceados 3
04. Tempo de movimentação / Tempo de tarefas 2 2
05. Célula em tamanho reduzido 3 3
06. Equipamentos móveis (flexíveis) 2
07. Ocorre troca de informações entre operadores/maquinas (incluindo visuais) 3
08. Visibilidade de toda a célula 2
09. Sistema de controle perceptível 1 1
10. Multifuncionalidade / Rodízio 3
11. Organização física da célula conforme fluxo dominante 3

Total 11 12 12
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a)  Mínimo Estoque em Processo: esta perda se relaciona principalmente ao elevado 
estoque de matérias primas na entrada da célula, relativo a cerca de um turno de 
trabalho. Neste caso, se sugere uma alimentação freqüente da célula, que seja  
capaz de evitar o acúmulo de pães sobre a tostadeira. Esta melhoria também 
influenciaria positivamente no fator crítico visibilidade de toda a célula, visto que 
o estoque de pães obstrui o alcance da visão do operador. 

b)  Tempo de Movimentação / Tempo de Tarefas: existe uma considerável perda de 
movimentação dos operadores em relação ao fluxo dos materiais ser feito de forma 
manual. Uma sugestão é a reorganização do layout para um formato de “L”, por 
exemplo, que reduz a movimentação, e, até, um sistema de calhas ou esteiras que 
colabore para o melhor fluxo de materiais internamente na célula. 

c)  Equipamentos Móveis (flexíveis): Alguns equipamentos não apresentam mobilidade, 
como as chapas, e outros possuem limitações em relação a pontos elétricos. Um 
aumento da quantidade de pontos elétricos tornaria a célula mais capaz de atender 
a oscilações da demanda. 

d)  Visibilidade de toda a Célula: Presença de barreiras visuais que impedem a 
visualização dos processos por todos os operadores, como o estoque de pães sobre 
a tostadeira e a utilização de alimentação elétrica distribuída pelo forro. A 
diminuição ou realocação do estoque e a alimentação elétrica pelo piso podem 
oferecer um melhor ambiente de trabalho e facilidade de controle. 

 

6. Conclusões 
Através da aplicação em uma empresa de lanches rápidos, o método proposto 

comprovou seu potencial como ferramenta de análise da manufatura celular, cumprindo sua 
proposição de elucidar as deficiências da célula analisada. O método mostrou, também, que 
pode ser utilizado para apoiar os processos contínuos de melhoria. 

Entretanto, deve-se levar em consideração que é necessário um maior número de 
aplicações em diferentes tipos de processos a fim de validar a sua eficiência e levantar as 
possíveis limitações. Assim, pode ser possível a identificação de um padrão de desempenho 
da manufatura celular relacionado a cada tipo de processo, em cada setor de atividade, o que 
viabilizará um método de comparação entre empresas e até de benchmarking. 

As principais dificuldades apresentadas na concepção do método envolveram a 
avaliação e a delimitação dos fatores críticos. Isso ocorreu principalmente devido à falta de 
referenciais teóricos relativos à abordagens qualitativas de avaliação de células de 
manufatura. 

Por fim, levanta-se a possibilidade de ampliação do método com o intuito de abranger 
os conceitos de produção enxuta. Sendo assim, deve-se levar em consideração quais dos 
fatores críticos referem-se à produção enxuta, ou até mesmo aumentar o número de fatores 
analisados para contemplar esta nova perspectiva. Alguns dos principais benefícios e 
vantagens da MC estão intimamente ligados aos princípios defendidos pela produção enxuta, 
tais como fluxo de valor, fluxo contínuo e Just-in-time. 
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