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Resumo: É crescente e constante a busca por parte das organizações de adaptar seus 
sistemas de produção de forma a atender as novas exigências do mercado atingindo, ao 
mesmo tempo, eficiência em suas operações. A manufatura enxuta tem despontado dentro do 
âmbito da produção como uma das abordagens que promete, como resultado da adoção de 
suas ferramentas, a conquista destes desafios. No entanto alguns trabalhos vêm afirmando 
que a manufatura enxuta com programação puxada não se aplica à  sistemas com muitos 
itens e/ou com demandas irregulares. O presente trabalho tem como foco discutir esta 
afirmação partindo da consideração de que, muitas vezes, uma análise mais detalhada da 
concentração da demanda e da flexibilidade do processo pode expandir os limites da adoção 
da manufatura enxuta em ambientes considerados inadequados. O artigo ainda apresenta 
dois estudos de casos onde empresas que estavam limitadas à programação empurrada em 
função da grande variedade de itens administrados, e que, a partir de um estudo mais 
detalhado do comportamento desta variedade de itens, via classificação ABC, puderam 
implantar com sucesso a ME com programação puxada. 
Palavras – chave: Manufatura enxuta, Programação puxada de produção, Kanban.  

1. Introdução  

O termo manufatura enxuta (ME), ou lean manufacturing, foi criado no livro “A 
máquina que mudou o mundo”, escrito a partir de uma pesquisa de benchmarking em 
empresas do ramo automobilístico, para denominar o sistema produtivo daquelas empresas 
que no desempenho de suas atividades procuravam sempre “fazer cada vez mais com cada 
vez menos” (WOMACK et.al, 1992). Esta pesquisa fez um levantamento das técnicas e 
performances encontradas nas organizações automobilísticas japonesas, inclusive nas 
instaladas em parcerias nos Estados Unidos, que vinham apresentando um grande 
desempenho no mercado mundial, comparando-as com as técnicas e performances do modelo 
ocidental de gerenciamento. A este conjunto de técnicas os autores chamaram manufatura 
enxuta (ME), termo que se generalizou como referencial, e às empresas que as aplicavam 
plenamente de empresas enxutas. A organização tida como referência neste trabalho, pioneira 
no uso desta abordagem e criadora de grande parte das práticas estudadas foi a Toyota Motors 
Company, cuja lógica de operacionalização já era conhecida no meio acadêmico como 
Sistema Toyota de Produção (STP), a partir do livro pioneiro de Monden (1984).  

As bases para a concepção do STP e sua posterior implementação na fábrica da 
Toyota japonesa, se deram em meados da década de 40, logo após o fim da segunda guerra 
mundial, mas foi somente na década de 70, que o STP chamou a atenção do ocidente. Isto se 
deu pelo fato de que, embora o mundo estivesse passando por uma forte crise do petróleo, e 
levando a falência inúmeras empresas ligadas ao setor automobilístico, a Toyota escapava da 
crise apresentando resultados positivos para a conjuntura desfavorável da época. Este foi o 
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momento de mudança do paradigma vigente desde a revolução industrial de produção em 
grande escala de itens padronizados para a produção em escala menor de itens variados. 
Como as empresas necessitavam saber como deveriam reestruturar seus sistemas produtivos 
para esta nova realidade, nada mais lógico do que desmembrar o funcionamento daquela 
empresa que já parecia estar adaptada para esta mudança: o sistema de produção da Toyota.  

A maior responsabilidade pela criação do STP é atribuída á Taiichi Ohno, que ao 
longo de 30 anos desenvolveu uma série de inovações que consolidou o sistema produtivo da 
Toyota como um dos mais eficientes no ramo automobilístico. Porém, foi o termo manufatura 
enxuta que ganhou aceitação pela comunidade acadêmica e empresarial como denominação 
de consenso para a generalização dos conceitos do STP, sendo composta por um conjunto de 
técnicas que as empresas devem seguir com o intuito de se tornarem mais enxutas e ágeis. 

Além da redução de custos via eliminação de desperdícios, a adoção da manufatura 
enxuta resulta em flexibilidade do sistema para adaptar-se as variações da demanda, com 
atendimento rápido e confiável aos clientes decorrente da redução dos lead times, bem como 
na produção de produtos de qualidade. Uma vez que estes requisitos (custo, qualidade, 
flexibilidade e desempenho de entrega) são os critérios competitivos qualificadores no 
mercado globalizado, são crescentes o número de empresas que vêm buscando a adoção da 
ME em seus ambientes produtivos. 

Embora os precursores da manufatura enxuta (WOMACK et al; 1998) considerarem a 
filosofia de aplicabilidade universal, muitos autores questionam esta afirmação dizendo que 
ela depende de requisitos específicos, nem sempre encontrados em todos os sistemas de 
produção (COONEY, 2002; KRISHNAMURTHY, SURNI e VERNON, 2004). 

As principais críticas recaem sobre a lógica de programar e controlar a produção que é 
executada pela lógica de puxar e operacionalizada por um sistema de controle visual, o 
kanban.  A utilização da programação puxada via kanban pede além requisitos operacionais e 
estruturais, características específicas da demanda e de mix de produtos, que muitas vezes são 
considerados empecilhos para a adoção de tal sistemática. De acordo com os críticos, o 
sistema puxado de produção via kanban só é viável em situações específicas não sendo 
indicado para todos os tipos de sistemas produtivos.  

Estas afirmações têm afastado inúmeras organizações de procurar por soluções 
simples e práticas como as encontradas na filosofia enxuta de produção por acreditarem que 
as características de suas operações não se encaixam nesta abordagem (ANDRADE, 2002).  

No entanto, encontram-se trabalhos que relatam implantações de sucesso de princípios 
e ferramentas da manufatura enxuta em sistemas de produção considerados inadequados 
(JINA et al, 1997; FULLERTON e MCWATTERS, 2000; LINDLEY e STOCKTON, 1994; 
e, ARGOUD et al.,2004; ANDRADE, 2002) embora, como destacado por Hendry (1997) a 
literatura é ainda escassa quando se trata de aplicar conceitos de fabricação classe universal, 
como a filosofia enxuta, em sistemas produtivos incapazes de tornarem seus processos ideais, 
como por exemplo operar com layout celular, produzir para estoque, nivelar a produção com a 
demanda etc.   

Na intenção de contribuir para diminuir esta lacuna teórica, o presente artigo tem 
como foco discutir estas características e requisitos do sistema puxado de produção, mais 
especificamente a questão da demanda e da variedade de produtos, procurando demonstrar 
que muitas vezes eles são prematuramente vistos como obstáculos; e que, através de uma 
abordagem adequada, é possível expandir a adoção da manufatura enxuta nestes ambientes. 

Para conclusão de tal proposta será primeiramente exposta a teoria acerca do sistema 
puxado de produção via kanban e a relevância da demanda e da variedade de produtos para a 
operacionalização de tal método. Na seqüência o artigo traz dois exemplos de empresas que 
ao adotarem a abordagem correta para a análise de sua demanda e mix, viabilizaram a 
utilização da programação puxada de produção via kanban. 
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2. O Sistema Puxado de Produção.   

Tanto o desenvolvimento quanto a funcionamento do sistema de produção enxuto está 
voltado para identificação e eliminação das perdas, isto é, atividades que não agregam valor 
ao produto. Segundo Shingo (1996), Ohno (1997) os desperdícios classificam-se em sete 
categorias: desperdícios por superprodução, desperdícios por espera, desperdícios por 
transporte, desperdícios por processamento, desperdícios por movimentação, desperdícios de 
produtos defeituosos, desperdícios de estoques. 

Na busca por evitar estes desperdícios, a manufatura enxuta busca operar de tal forma 
que os produtos finais sejam produzidos apenas na quantidade e no momento demandado bem 
como que os itens componentes cheguem às estações de trabalho na quantidade e no momento 
em que são necessários. Evita-se desta forma não só a superprodução como também a 
formação de estoque e o tempo de espera na fila (SEIBEL, 2004). 

Esta forma de produzir apenas no momento e na quantidade certa (Just in Time) é 
conseguida pela operacionalização do sistema puxado de produção cujo funcionamento está 
baseado na seguinte lógica: o processo subseqüente vai a o processo precedente buscar apenas 
os itens que necessitam ser processados e apenas no momento exato. Este sistema é regulado 
por um método de controle de estoque e da produção chamado Kanban que na sua forma 
básica funciona por um controle visual por meio de cartões, que se sustenta em “kanbans” 
(cartão ou bilhete em japonês) reutilizáveis, os quais autorizam a realimentação de material 
das estações de trabalho ou supermercados precedentes.  

Os supermercados procuram garantir o fornecimento de toda a cadeia produtiva, sendo 
posicionados estrategicamente em diferentes etapas de produção, abastecendo o processo 
subseqüente (cliente interno), com os itens necessários e armazenando a produção do 
processo precedente (fornecedor interno). Os supermercados são também chamados de 
buffers, pulmões ou estoques intermediários.  

O princípio básico é o de se repor exatamente aquilo que foi consumido das 
“prateleiras”, e somente no momento em que o consumo efetivamente existiu. A sinalização 
ao processo precedente, via cartão, é o que autoriza a produção do item e, assim, requisita a 
reposição do supermercado consumido.  

Assim como os cartões, os quadros ou painéis porta-kanbans são peças fundamentais 
na comunicação visual do sistema, executando a função de sinalização das necessidades de 
produção e movimentação. É no quadro que os cartões são lançados quando existe o consumo 
de um item ou lote de itens. Sendo assim, é o quadro kanban que orienta diretamente os 
operadores de chão de fábrica em relação ao que deve ser produzido, montado, requisitado ou 
movimentado. Através do quadro também é possível se fazer um acompanhamento do nível 
de estoque atual e um correto monitoramento fornece valiosas informações para uma 
otimização do sistema produtivo como um todo. 

Além destes elementos necessários para o funcionamento do sistema puxado via 
kanban (cartões, supermercado, quadro), mudanças estruturais e operacionais devem baseá-lo. 
Monden (1984) lista a produção nivelada, a redução do tempo de preparação, o layout de 
máquinas, a padronização do trabalho, o aperfeiçoamento das atividades e a autonomação. 

Discorrendo sobre o assunto Andrade (2002) explica que os rápidos e poucos 
freqüentes ajustes de máquinas permitem trabalhar com lotes menores, o que confere maior 
flexibilidade ao sistema. Um alto nível de manutenção preventiva é necessário para evitar 
paradas não programadas que prejudicariam a produção just in time e os itens devem chegar 
às estações de trabalho livres de defeitos, ou seja, com qualidade assegurada. 

Adiciona-se à estes elementos a requisição, por parte do sistema puxado via kanban, 
de uma demanda estável que, se possível, seja convertida em uma produção repetitiva e em 
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grande volume. Isto é decorrente da dinâmica que se estabelece no planejamento e controle da 
produção dos sistemas produtivos que operam na lógica da manufatura enxuta. Nesta lógica o 
planejamento mestre da produção não é utilizado para gerar um programa de produção e sim 
para organizar as variáveis estruturais do sistema como o tempo de ciclo e os níveis de 
estoques necessários para atender a demanda (número de kanbas), preservando-se no médio 
prazo, a flexibilidade de se alterar o volume e o mix do programa de produção, uma vez que 
nenhuma ordem foi expedida.  

A partir dos pedidos de curto prazo, o PMP elabora um plano com lotes diários mistos, 
podendo distribuir a produção mensal em pequenos lotes de cada modelo de produto, a cada 
dia ao longo do mês. A partir da elaboração do programa misto e da seqüência de montagem, 
todas as demais etapas do sistema produtivo, como submontagem, fabricação de componentes 
e fornecimento de materiais externos são acionadas de acordo com a lógica de puxar a 
produção, mediante o uso do kanban. Nesse sentido, os recursos serão solicitados à medida 
que a demanda por itens se efetivar, fornecendo ao sistema uma flexibilidade de mix. 

Um aumento de demanda irá gerar um aumento nos supermercado, bem como, no 
sentido inverso, uma redução na demanda irá dar a oportunidade de se reduzir os 
supermercados. O sistema kanban só irá nivelar corretamente a produção com a demanda se 
estiver bem dimensionado para tal. Isto significa que oscilações bruscas e freqüentes na 
demanda não são bem vindas uma vez que isto significa volumes de produção variados que 
requerem uma reestruturação constante do sistema em termos de tamanho de lote, de 
supermercado, balanceamento de linhas, e etc. É altamente desejável portanto evitar-se as 
mudanças de curto prazo pois, somente com a estabilidade, será possível alcançar todo 
potencial que o sistema pode oferecer. 

Raramente todas estas condições estão presentes, quando os princípios do Kanban 
estão sendo considerados. Nestes casos, uma versão sob medida deste flexível conceito, para 
cada sistema produtivo especificamente, sintoniza as exigências e características especiais da 
produção que devem ser postas em prática.  

Por isso, segundo Tubino (1999), deve-se iniciar a implementação do sistema puxado 
juntamente com as demais técnicas da Manufatura Enxuta em setores em que seu potencial de 
sucesso seja maior. Toda empresa possui algum setor, onde o fornecedor e o cliente de uma 
gama restrita de itens estejam próximos e as demandas sejam regulares.  

Na seqüência será discutido o conceito de “demandas regulares”, e como se podem 
expandir os limites da aplicação da ME em empresas onde as demandas não são, à primeira 
vista, regulares e cujo mix a ser manufaturado é amplo.  

  
 

3. Influências da demanda e do mix no sistema puxado 

Como analisado anteriormente as principais limitações do sistema puxado estão 
ligadas à flexibilidade do sistema produtivo, no que se refere à variedade dos produtos 
oferecidos ao mercado e à variação da procura a curto prazo, uma vez que é necessário um 
balanceamento adequado dos recursos, possibilitando um fluxo de materiais contínuo e suave. 
Caso a procura seja muito instável, há a necessidade de manutenção de estoques de produtos 
acabados a um nível tal que permita que a procura efetivamente sentida pelo sistema 
produtivo tenha certa estabilidade. 

Além disso o método Kanban prevê a manutenção de supermercados de componentes 
entre os centros de produção. Ocorrendo uma grande variedade de produtos e componentes o 
fluxo de cada um não será contínuo mas sim intermitente, gerando estoques elevados no 
processo produtivo para cada item e, como bem observado por Argoud et al.(2004), 
contrariando uma série de princípios da manufatura enxuta e comprometendo a sua aplicação. 
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Outro problema resultante da grande variedade de produtos seria a conseqüente 
complexidade do mix de produção. O princípio geral de transformação do processo produtivo 
numa linha contínua de fabricação e montagem de produtos fica prejudicado se um conjunto 
de mix de produção não poder ser estabelecido. 

Estas limitações porém não podem ser julgadas prematuramente, ou seja, quando se 
coloca que a ME com programação puxada não se aplica aos sistemas com muitos itens com 
demandas irregulares, devem-se proceder com análises complementares, pois como colocado 
por Shonberger (1992) a maioria dos sistemas produtivos apresentam a possibilidade de se 
trabalhar, pelo menos em alguma etapa, com um fluxo contínuo de produção pelo sistema 
puxado.  

Uma análise pode contemplar as seguintes questões: 
a) Apesar de se ter muitos itens, qual a concentração de demanda deles? 
b) Tem-se muitos itens, mas qual a velocidade (lead time) de reposição destes itens? 
A primeira questão pode ser respondida fazendo-se uma classificação ABC da 

demanda destes itens. Ao se encontrar concentração de demanda em determinados itens, o que 
é normal em se tratando de uma variedade grande de itens, pode-se analisar a adequação do 
sistema puxado não a todos os itens mas, pelo menos, a uma pequena percentagem deles com 
grande representatividade na demanda, ou seja na programação da produção. É a lógica 
descoberta por Paretto: ganha-se muito em poucos e perde-se pouco em muitos. De acordo 
com Silva et al (2004) muitas empresas não fazem discriminação entre os diferentes tipos de 
itens que compõe sua gama de produtos e acabam por utilizar o mesmo sistema de controle 
para monitorar seus estoques.  “Utilizar a mesma política de gerenciamento para itens classe 
A e C, além de gerar desperdícios pode fazer com que muita energia seja dissipada com itens 
sem grande valor” (Silva et al, p. 01, 2004). 

A classificação ABC irá separar por importância relativa de volume demandado e dirá 
se existe concentração de volume nos itens que justifiquem o uso do sistema puxado para sua 
programação e controle. Se houver, este pequeno número de itens, que representa um grande 
valor de demanda, pode ser focalizado a grupos de recursos, eliminando-se praticamente os 
setups demorados que se tem quando ocorrem mudanças de produção para itens com 
estruturas muito diferentes. Setups menores levam a lotes econômicos menores, que levam a 
estoques médios menores, em um ciclo de melhorias contínuas. 

A lógica neste caso é controlar de forma simples e eficiente via sistema puxado em 
torno de 80% de toda a produção, fazendo com que seus lotes de produção girem rapidamente 
focados a grupos de recursos, e não em grandes lotes empurrados semanais gerados pelo 
sistema MRP. Já os 20% restantes, classificados como itens C, por possuírem demandas 
pequenas, ocupam um pequeno tempo de produção dos recursos. Neste caso se irá privilegiar 
a redução dos setups pelo aumento do número e/ou tamanho de lotes destes itens a serem 
feitos de cada vez, fazendo com que seus giros sejam baixos, em períodos semanais, 
quinzenais, ou até mesmo mensais. Desta forma, cada recurso para este grupo irá se dedicar a 
um conjunto de itens da classe C e irá proceder aos setups, geralmente demorados, em tempos 
maiores do que a cada programação semanal empurrada pelo MRP. 

A segunda questão quando se coloca que um controle puxado não se aplica a sistemas 
com uma grande variedade de itens se refere a análise de qual seria a velocidade (lead time) 
de reposição desta variedade de itens no supermercado pelo sistema produtivo. Se a 
velocidade de reposição for alta, ou seja, se o sistema é flexível em fazer o item A ou B, não 
há problema em se montar um supermercado com estes itens desde que seja viável trabalhar 
com lotes pequenos e giro de estoque alto, com baixo capital investido em estoque. 

É claro que para um sistema produtivo com uma variedade grande de itens produzidos 
em máquinas com setups altos, com decorrentes lotes econômicos grandes de produção, o que 
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geraria altos lead times na conclusão destes lotes, não seria recomendado colocar estes itens 
em um supermercado.  

Contudo, na maioria dos sistemas produtivos pode-se aplicar o conceito de focalização 
da produção podendo-se reduzir (itens classe C) ou até eliminar (itens classe A e B) os setups, 
permitindo o emprego do conceito de produção em fluxo da ME, reduzindo em muito o lead 
time dos lotes. 

Quando a flexibilidade de um sistema de produçao é determinada por um grande 
número de setups em função da pouca variedade disponível de recursos é possível que neste a 
focalização da produção seja inviável. Ou seja, a competição por recursos é tamanha que é 
impossível dedicá-los para um grupo específico de itens. 

Se o quadro apresentado é o descrito anteriormente, ainda assim é possível implantar a 
produção puxada de produção via kanban, necessitando para tal um intensivo trabalho de 
redução dos lotes conquistado por uma ação conjunta de redução de setups e análises de 
sequenciamento. Como destacado por Dupernex e Relph (1996) ao se tratarem juntas 
questões de tamanho de lote e seqüenciamento das ordens, ganhos consideráveis podem ser 
conquistados, pois ao se planejar uma seqüência de produção considerando-se setups 
parecidos, os tamanhos do lote podem ser redimensionados para tamanhos menores.  “Os 
tempos de setups irão diferir de acordo com o relacionamento do lote predecessor como o lote 
sucessor. Onde lotes dentro de uma família de ferramentas podem ser programadas na 
seqüência, redução nos tempos de setups podem ser obtidas” (DUPERNEX e RELPH, p.218,  
1996).  

Desta forma, o fato de se ter muitos itens não gera, a priori, uma limitação para a 
introdução da ME com sistemas puxados de programação da produção como muitos colocam. 

Perguntas complementares devem ser feitas: 
- Todos estes itens são iguais? Posso focalizá-los à grupo de máquinas? 
- Qual a velocidade (lead time) de reposição destes itens? 
- Podemos melhorar o sequenciamento para reduzir os setups? 
E, uma vez identificada a possibilidade de focalização da produção e de respostas 

rápidas do sistema produtivo, pode-se afirmar que a ME é aplicável, com ganhos 
consideráveis em relação ao sistema empurrado de programação da produção semanal via 
MRP, como será apresentado nos estudos de caso a seguir. 

 
 

4. Estudo de Caso 1 

Este caso relata o estudo da demanda para implantação da ME em uma Malharia de 
uma empresa líder no setor de vestuário infantil, situada no estado de Santa Catarina. A 
empresa lança, em média, seis coleções por ano, onde praticamente todas as malhas das 
referências são substituídas por outras. Em função disto, a empresa utilizava um sistema 
empurrado de programação para a malharia via MRP onde, a partir de uma necessidade de 
referências a serem produzidas na semana, se chegava a uma necessidade de malhas cruas 
como programação semanal para a malharia. 

Ao ser aplicada uma classificação ABC com o objetivo de identificar a existência de 
concentração de demanda em alguns itens principais, se obteve que do total das 573 malhas 
que compunham a coleção analisada, as 16 primeiras malhas concentravam aproximadamente 
76% de toda a demanda, já os 24% da demanda restante estavam distribuídos entre as 557 
malhas que completavam a coleção, conforme pode ser visto na Figura 1. Desta forma, optou-
se por definir estas 16 primeiras malhas como as malhas classe A. Como malhas classe B 
identificaram-se as 23 malhas seguintes, que juntas somavam mais 14% da demanda, e, por 
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último, as 534 malhas restantes, que somavam os 10% finais da demanda, foram classificadas 
como malhas classe C. 

 

 
 FIGURA 1: Classificação ABC da malharia. 

 
 
Com o sistema empurrado de programação, os mais de 100 teares disponíveis eram 

programados semanalmente com tamanhos de lotes variáveis, em função de variações de 
curto prazo na demanda, gerando muitos setups, principalmente ao chegar ao final da semana 
e ver que a programação estava em atraso.  

Neste caso estudado a flexibilidade do sistema produtivo era em grande parte 
decorrente da disponibilidade de recursos (maquinários) sendo possível adotar a estratégia da 
ME de focalização da produção. As malhas da classe A passaram a ter vários teares 
focalizados a sua disposição, as malhas da classe B a ter pelo menos um, enquanto as malhas 
da classe C passaram a ser reunidas em grupos com familiaridade de setups para ocuparem 
um tear. Esta focalização ajudou no controle de capacidade, de forma que problemas de 
carregamento eram ajustados com antecedência. 

Os lotes de produção (kanbans) passaram a ser rolos de malhas unitários, que podiam 
ser produzidos, em média, em duas horas, caso não houvesse necessidade de setup. Como 
90% da demanda (classes A e B) estavam programadas em teares cativos, não havia 
necessidade de setup para estes itens. Desta forma, pôde-se dimensionar o tamanho dos 
supermercados de cada uma das classes de malhas com base em coeficientes de giro em dias 
de 1,2 para as malhas da classe A, 7,5 para as malhas da classe B e 12 dias para as da classe 
C. 

Para a malha 151 da classe A, por exemplo, com uma demanda diária de 3.800 Kg, 
foram reservados 9 teares e dimensionados 285 cartões que deveriam ser renovados no 
supermercado em 1,2 dias. Para a malha 1074 da classe B, com uma demanda diária de 400 
Kg e um tear fixo, eram necessários 86 cartões para se ter um giro de 7,5 dias. Enquanto que 
para a malha 1745 da classe C, com uma demanda diária de 50 Kg, eram necessários 38 
cartões para se manter um giro de 12 dias. 

Para dar suporte a este sistema puxado foi desenvolvido um conjunto de planilhas que 
semanalmente recebiam as previsões de demanda das próximas quatro semanas, do sistema 
corporativo (MRP) e redimensionavam os parâmetros do sistema puxado em função da 
demanda média esperada: número de teares focalizados e número de cartões kanban. 
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A pontualidade da Malharia, que estava abaixo de 70% no início da implantação, foi 
subindo gradualmente com o processo de implantação até chegar a índices excelentes, muito 
perto da meta de 100%. Os estoques médios de malhas cruas, que chegaram a patamares de 
150 toneladas, gradativamente foram se reduzindo para o nível de 80 toneladas para o mesmo 
nível de demanda.  

Um terceiro indicador de desempenho da implantação da ME com o sistema kanban, 
não menos importante, está relacionado ao nível de estoques “que sobram” ao final de uma 
coleção. Antes da implantação do sistema sobravam em média 25 toneladas de malhas cruas 
que tinham que ser descartadas, já com todas as malhas controladas via kanban e a dinâmica 
de acompanhamento de mudança de coleções implantada, com a redução gradativa dos 
estoques à medida que a demanda diminuía, chegou-se a cinco toneladas. 

 
5. Estudo de Caso 2  

O segundo caso aqui estudado procura relatar a análise realizada para a adoção do 
sistema puxado em uma empresa de revestimentos cerâmicos. O trabalho esta ainda no 
projeto piloto sendo os resultados aqui apresentados obtidos via simulação, uma vez que os 
dados reais ainda não foram gerados dado o curto tempo transcorrido após a implantação. 

A empresa em questão opera com cerca de três processos principais (prensa, forno, 
esmaltação) que configurados em diferentes seqüências são responsáveis pela produção de um 
portfólio de cerca de 2000 itens. 

A programação é feita de forma empurrada utilizando-se como parâmetros o estoque 
atual, os pedidos em carteira e a previsão da demanda obtida pela média dos três últimos 
meses. Uma vez que os pedidos em carteira são maiores que a previsão da demanda e 
menores que os estoques, programa-se a produção baseada na diferença (pedidos – estoque), 
do contrário, programava-se baseado na demanda (previsão – estoque). Através da 
programação empurrada via MRP, uma série de ordens intermediárias é gerada para a 
produção dos componentes intermediários e para a aquisição de matéria primas. 

Dada a característica extremamente irregular da demanda, este tipo de metodologia 
estava gerando excessivos estoques de produtos acabados e semi-acabados, levando a 
organização a estudar a possibilidade de aplicação do sistema puxado de produção via kanban 
em seu contexto.  

Inicialmente os 2000 itens foram divididos em 34 famílias na quais foi aplicada a 
classificação ABC para averiguar aquelas que apresentavam maiores demanda.  Três famílias 
responderam por cerca 70% da produção, sendo classificados como itens A. A classificação B 
ficou formada por 8 famílias que responderam por cerca de 20% da produção. Os 10% da 
produção restante correspondem a 26 famílias que formam a família C . 

Para a elaboração do teste piloto foi escolhido a primeira família da classificação A 
que respondia por cerca de 42% da produção total e 37% da demanda faturada, sendo aqui 
denominado de família AA. Esta família por sua vez ramificava-se em cerca de 153 itens que 
se diferenciavam pelo tipo de esmalte que recebiam.  

Para validar o sistema kanban como proposta de melhoria, foram realizadas 
simulações de como seria a produção e a formação dos estoques utilizando as demandas 
faturadas e os resultados comparados entre a dinâmica atual de produção e a proposta.  

Primeiramente definiu-se os lotes mínimos de produção dos itens da família AA em 
função da demanda média para depois, dimensionar o supermercado base de cada item, de 
forma a ser múltiplo do respectivo lote mínimo de produção. 

Com esses parâmetros definidos, e as demandas ocorridas, formulou-se uma planilha 
que simularia a produção e os estoques gerados. 
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O gráfico abaixo representa um resumo da produção resultante da simulação para a 
totalidade dos itens componentes da família AA . Nota-se que a produção é sempre muito 
próxima da demanda do mês, isto devido ao sistema puxado de produção resultante do 
sistema kanban, cuja produção se dá somente quando existe demanda. 

Outro ponto importante que pode ser visualizado no gráfico é o nivelamento dos 
estoques que se mantêm constantes no decorrer do período, com uma média de 607.161 
unidades/mês. 
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FIGURA 2: Simulação da produção puxada para itens da família AA. 

 
Comparando-se os resultados obtidos da simulação do sistema kanban com os 

números obtidos da situação atual de programação, observa-se a significante redução dos 
níveis de estoques em média 48%. 

 
TABELA 1: Comparação da situação atual de produção e da situação simulada – Família AA 

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Média

Histórico Estoque (und.) 1.018.755 1.043.218 975.068 1.286.531 1.311.404 1.099.111 1.223.337 1.456.649 1.176.760

Estoque Simulado (und.) 557.207 585.334 615.543 608.708 624.197 627.001 609.793 629.508 607.161

Redução (%) 45% 44% 37% 53% 52% 43% 50% 57% 48%  
 
 

A grande variedade de produtos que conseqüentemente acarretava um grande número 
de setups também se apresentou como um crítico problema da organização. A questão 
concentrava-se na complexidade envolvida na troca de esmalte (tinta) que diferenciava as 
famílias em linhas de produtos. Para a família AA, por exemplo, existiam cerca de 85 tipos 
possíveis de esmaltes (linhas) a serem aplicados. O recurso responsável pela aplicação eram 
as denominadas “linhas” de esmaltação que, podendo ser configuradas das mais diferentes 
formas, proviam uma grande flexibilidade ao sistema. Os setups por sua vez poderiam ser 
rápidos (adicionar um tonalizante para mudar de cor, por exemplo) ou bem demorados (troca 
de família e de esmalte). 

Diferente do estudo de caso 1, em que a quantidade de recursos permitia a focalização 
da produção, nesta situação, a disponibilidade é de apenas duas linhas para esmaltação, não 
sendo possível dedicá-las paras os itens mais demandados.  

Neste caso portanto, para um melhor aproveitamento dos recursos envolvidos no 
processo e uma maior produtividade da fábrica, o ideal é que ao entrar em produção um item 
da família AA com um determinado esmalte, os demais itens (famílias B ou C) que 
necessitam ser fabricados entrassem junto para aproveitar a mistura de tintas e esmalte 
utilizado, reduzindo desta forma o tamanho dos lotes de produção.  
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Procurou-se então, contemplar no projeto piloto do sistema puxado de produção 
também os itens que receberiam o mesmo esmalte. Desta forma ao se apontar a necessidade 
de reposição de um item com determinado esmalte, se correria toda a lista de itens daquela 
mesma linha verificando a necessidade de produção. Como estes itens estarão dispostos em 
um quadro kanban será extremamente simples para o chão de fábrica proceder esta 
verificação, otimizando desta forma o setup das máquinas.  

Utilizando-se como exemplos os dados da família AA com o respectivo esmalte mais 
demandado verifica-se que além dos ganhos de setup, os ganhos referentes aos estoques 
desses itens (B e C) seriam extraordinários, com uma redução média 75% através da 
implementação dessa dinâmica. 
 
TABELA 2: Comparação da situação atual de produção e da situação simulada – Família AA e respectivas 
famílias B e C. 

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Média

Histórico Estoque (und.) 115.820 64.424 149.960 127.806 123.848 155.750 155.750 146.750 130.014

Estoque Simulado (und.) 24.844 32.448 27.648 35.494 30.326 30.818 30.818 31.818 30.527

Redução (%) 79% 50% 82% 72% 76% 80% 80% 78% 75%  
 

 
6. Conclusões 

A adoção da ME promove mudanças não só no sistema produtivo mas em toda a 
estrutura organizacional sendo considerado por seu arquiteto como um novo “sistema 
gerencial” (ONHO, 1997), uma vez que abrange a reorganização de todos os processos de 
negócio de modo a oferecer produtos com grande variedade e superior qualidade usando 
menos recursos e em um tempo menor. (JINA et al;1997). 

A aplicabilidade desta sistemática requer, entre outros elementos, um sistema de 
produção discreta e repetitiva, ou seja, de produtos e de procura relativamente estável. 

Os exemplos mostram que a ocorrência de concentração de demanda nas empresas é 
uma característica freqüente e importante a ser levada em conta para a análise de viabilidade 
de implantação da ME com programação puxada. Esta concentração permite, por um lado, 
aplicar o conceito de focalização dos recursos (com conseqüente redução do tamanho dos 
setups e dos lotes de produção), e, por outro, centrar esforços em implantar o sistema em 
poucos itens importantes, aumentando o giro dos mesmos. Com os ganhos significativos dos 
itens das classes A e B, pode-se reduzir o giro dos itens da classe C, incluindo-os também no 
sistema puxado, mas com uma margem de segurança maior. 

Para sistemas onde a disponibilidade de recursos limita a adoção da focalização da 
produção, aponta-se ainda como alternativa para redução dos lotes uma análise do 
seqüenciamento buscando identificar combinações que minimizam os tempos despendidos 
com máquinas paradas para setups.   

Desta forma a afirmação de que a ME só pode ser aplicada em situações de “demandas 
regulares”, com uma pequena variedade de itens com demandas freqüentes, não é de todo 
verdadeira. É importante identificar como esta variedade de itens se comporta dentro de uma 
classificação ABC da demanda bem como analisar a flexibilidade do sistema (se em função 
da quantidade de recursos ou número de setups). Muito provavelmente o resultado verificado 
apontará a oportunidade de se adotar o sistema puxado via kanban como método de 
programar e controlar a produção, como bem demonstrados pelos exemplos empíricos 
descritos neste artigo. 
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