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RESUMO 
 
 

O Lean Manufacturing se constitui em reduzir o tempo entre a solicitação do cliente 
e o início da manufatura deste pedido, utiliza-se principalmente a eliminação dos 
desperdícios sem agregar gastos no processo produtivo. Os impactos causados na 
manufatura das empresas que buscam a implementação das técnicas e ferramentas 
guiadas pelos conceitos de Lean manufacturing (produção enxuta) não se limitam às 
questões técnicas. É importante o envolvimento de toda a empresa, a começar da 
direção, gerência, supervisores, líderes e operadores.  
 
 
Palavras-chave: Produção enxuta, lotes, desperdícios 
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ABSTRACT 
 
 

Lean manufacturing is a systematic approach to identifying and eliminating waste 
through continuous improvement by flowing the product at the demand f the 
customer. The impacts caused in the manufacturing in companies that look for the 
implementation of techniques and tolls driven by Lean Manufacturing concept are not 
restricted to technical aspects.It is important to involve all people of the company, 
starting with the directors, managers, supervisors, leaders and employees. 
 
 
Key-words: Lean Manufacturing, Production Batches, Waste 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento da Produção enxuta (do Inglês 1Lean Manufacturing) 

alterou significativamente os princípios e técnicas tradicionais de fabricação e 

pressupôs a necessidade de grandes mudanças nos valores e comportamentos 

vigentes. Muitas práticas tradicionais passaram a ser consideradas como 

desperdícios. 

Com o atual processo de globalização e a competitividade entre as empresas 

do ramo de fabricação para máquinas florestais se tornou mais acirrada, exigindo o 

maior aproveitamento da capacidade de produção com redução dos custos e 

melhoria da qualidade no tripé: Homens, Máquinas e Métodos. 

Como a maioria das empresas parte do dinheiro investido em seu processo 

produtivo deriva de empréstimos obtidos pelos bancos, seja para financiar a compra 

de matéria-prima ou maquinários. 

O maior desafio das empresas do século vinte é enfrentar a concorrência em 

todo o mundo, os juros desleais e varias taxas impostas pelo governo. 

Com relação a situação em que muitas empresas se encontram, onde a única 

ajuda financeira que podem obter seria dos bancos com seus juros e taxas. 

As empresas começaram a abrir oportunidade de começar a olhar para os 

processos internos e buscar uma melhor forma de gerenciá-lo, para obter maior 

eficiência, produtividade, qualidade e baixo desperdício. 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

 

Toda empresa existe por um único propósito, obter lucro. O objetivo final se 

resume em tirar o dinheiro do caixa, transformá-lo em produto e gerar um valor 

sobre ele. Assim surge o principal questionamento, o processo é rentável ou não? 

Em meio a esse processo onde começa pelo pedido de venda, compra de matéria-

                                                 
1 Manufatura enxuta. 
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prima e programação para a produção começamos a ver que parte do dinheiro retido 

em estoque matéria-prima, produtos acabados ou ambos ao mesmo tempo, 

deslocamentos desnecessários e 2set-up longos.  

Desta forma, um dos fenômenos mais pronunciados dos últimos anos tem 

sido a tendência das empresas reduzirem seus estoques. As empresas que o 

fizeram obtiveram vantagens em termos de maior flexibilidade e tempo de resposta 

aos seus clientes. 

Nessa questão que entra o sistema de produção enxuta – Lean Manufacturing 

que propõem alguns questionamentos sobre o processo produtivo, focando 

principalmente em desperdícios que ocorrem na empresa e que será relacionado 

nos próximos capítulos.  

Esse é um assunto bem extenso e que existem alguns “longos” livros que 

falam sobre o assunto, mas o foco desse trabalho é dimensionamento de lotes. 

Mostrar de forma clara alguns acertos e erros que tivemos ao dimensionar os lotes 

de produção. 

Uma das fases críticas que relacionaremos é dimensionar os lotes de 

produção desde a parte de cálculos estáticos, como também a mudança cultural 

principalmente da gerencia da empresa e dos operadores do 3chão de fábrica. 

A empresa Cia. Olsen sentiu essa necessidade interna de mudança em seu 

processo produtivo onde concentravam grande parte do capital da empresa em 

produtos para reposição de estoque. Um estoque que não correspondia a demanda 

da empresa fazendo com que os produtos ficassem alguns anos em estoque. E com 

a constante mudança de projetos e carteira de cliente fazia com que algumas peças 

ficassem obsoletos em estoque. 

O foco era atuar desde a forma de controle de vendas, estoque, 

armazenamento, venda e produção. Para gerenciar todas as áreas foi implantado o 
4ERP, para fazer a automação do processo.  

 

 
 
 
 

                                                 
2 É o tempo decorrido para a troca de ferramenta e programa 
3 Termo usado para mão de obra diretamente ligado à produção. 
4 ERP – é uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma 
empresa. 
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1.2 PROBLEMA 

 

 

Dimensionar os lotes de produção sem prejudicar o abastecimento estoque 

de produtos acabados, capital de giro e atendimento ao cliente. Trilhar processo de 

mudança de cultura para implantação de lotes menores de produção, controle de 

estoque e qualidade afim de beneficiar  ambas as partes, vendedor e comprador. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

O tema desenvolvido tem importância tanto pelo aspecto acadêmico como 

também pelo empresarial. 

Sob o enfoque acadêmico, o desenvolvimento de estudos relacionados à 

aplicação da Manufatura Enxuta tem de um modo geral, desde a parte de 

conhecimento de materiais prima, processos, programação de máquina e sistema, 

abordando conhecimentos técnicos e de gestão em todo o processo de implantação.

 A importância atribuída a este estudo foi pela necessidade da Implementação 

do Sistema de Manufatura Enxuta (Lean Manufacturing) na Cia. Olsen, com alta 

variedade de produtos intermediário e acabado. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o impacto da implementação de 

ferramentas do Lean Manufacturing focado em dimensionamento de estoque, nos 
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principais processos envolvidos em uma linha de 5usinagem e disseminar 

conhecimentos aplicados à melhoria do processo produtivo. 

.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 A partir do objetivo geral proposto, os seguintes objetivos específicos foram 

estabelecidos: 

- Apresentar a evolução dos conceitos de manufatura enxuta e as principais 

ferramentas para dimensionamento de lotes; 

- Selecionar uma peça para o desenvolvimento de um projeto piloto e analisar 

todo o processo da linha de usinagem e solda; 

-.Implementar o Projeto piloto; 

- Avaliar os resultados obtidos. 

 

 

1.5 ESTRUTURA CAPITULAR 

 

 

Este trabalho está organizado em 4 capítulos. 

No Capítulo 2 apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre aspectos 

relacionados à lean manufacturing: o seu surgimento, criação de valores, tipos de 

estoque, desperdícios e dimensionamento de lotes de produção. 

Em seguida, no Capítulo 3, todos os passos metodológicos empregados no 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do Curso, a apresentação dos 

resultados obtidos com a aplicação de alguns métodos relacionados a desperdício 

de produção e dimensionamento de lotes de produção aplicados na empresa Cia. 

Olsen, seguido das conclusões no Capítulo 4. 

 

 

 

 

                                                 
5 Compreende todo processo mecânico onde a peça é o resultado de um processo de remoça de 
material. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 SURGIMENTO DO SISTEMA LEAN MANUFACTURING 

     

 

Entende-se por produção o conjunto de atividades para transformar um bem 

tangível em outro com maior utilidade. Desde a origem do homem encontramos 

relados sobre produção de algum bem, como a confecção da polia de pedra, e os 

instrumentos para a sua fabricação também eram desenvolvidos pelo mesmo. 

Nesse estágio inexistia o comércio, mesmo que de troca ou escambo (MARTINS, 

2005). 

Segundo Seleme (2008, p.17) 

 

Produzir é realizar um determinado processo que converte a matéria-prima 
em produto acabados, os quais há valor de mercado. Esses produtos 
podem ser uma combinação do trabalho manual, da utilização das 
máquinas, ferramentas e energia. 

.  
Figura 01 – Processo de manufatura  
Fonte: Seleme (2008, p.24) 

 

 Um pouco mais a frente na história encontramos pessoas extremamente 

habilidosas na produção de certos bens, nessa época se produzia conforme 

solicitação. Eles são a primeira forma de produção organizada, chamados de 

Artesão (MARTINS, 2005). 
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 Sua decadência ocorre com a Revolução Industrial em 1764. Os artesões 

deixam suas oficinas para se juntar as primeiras fábricas. Nesse tempo vemos 

alguns conceitos importantes sejam agregados a indústria como a padronização de 

componentes. Teve início o registro através de desenhos e croquis de produtos e 

processos industriais, surgindo à função de projeto de produto, de processos, 

instalações e equipamentos (MARTINS, 2005). 

 No século XIX surgiram os trabalhos de Frederick W. Taylor, considerado o 

pai da Administração Científica. Surge a sistematização do conceito de 

produtividade, isto é, uma busca incessante por melhores métodos de trabalho e 

processos de produtividade, com o objetivo de se obter melhoria da produtividade 

com o menor custo possível (MARTINS, 2005). 

 Em 1910, ocorre a criação da primeira linha seriada por Henry Ford. Surgem 

os conceitos de produção em massa, com produtos padronizados e baixíssima 

variação de produtos finais. Novos conceitos foram introduzidos como: a linha de 

montagem, posto de trabalho, estoques intermediários, monotonia do trabalho, 

arranjo físico, balanceamento de linha, produtos em processos, motivação, 

sindicatos, manutenção preventiva, controle estatístico de qualidade e fluxograma de 

processos (MARTINS, 2005). 

 Segundo Martins (2005, p.3), “[...], em fins de 1996, já tínhamos no Brasil 

fábricas que montagem 1.800 automóveis em um dia, ou seja, uma média de 1,25 

automóveis por minuto.” 

 Até 1960 essas técnicas de administração da produção predominaram nas 

fábricas, quando surgiram novas técnicas produtivas, caracterizando a denominada 

produção enxuta. A produção enxuta trás vários conceitos muito difundidos nos dias 

de hoje, como: 6Just-in-time, 7engenharia simultânea, tecnologia de grupo, 
8consórcio modular, 9células de produção, desdobramento da função qualidade, 

                                                 
6 Termo usado para indicar que um processo é capaz de responder instantaneamente à demanda, 
sem necessidade de qualquer estoque adicional. 
7 É uma abordagem sistemática para o desenvolvimento integrado e paralelo do projeto de um 
produto e os processos relacionados, incluindo manufatura e suporte. 
8 É a busca na redução nos custo de produção, investimento, estoque e tempo de produção. 
9 É constituída por um agrupamento de máquinas e/ou equipamentos capazes de processar uma 
dada família de peças. 
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10comakership, sistemas flexíveis de manufatura, manufatura integrada por 

computador, 11benchmarking (MARTINS, 2005). 

A Produção Enxuta, ou Lean Manufacturing, é um sistema que foi 

desenvolvido no Japão após a Segunda Guerra Mundial.  

 Segundo Liker (2005, p.29) 

 
[...] a Toyota desenvolveu seu sistema de produção [...] em uma época em 
que enfrentava condições empresariais muito diferentes das da Ford e GM. 
Enquanto estas se utilizavam da produção em massa, economias de escala 
e grandes equipamentos para produzir o máximo possível de peças com o 
menor custo possível de peças, a Toyota no Japão pós-guerra tinha um 
mercado reduzido. A Toyota também deve que produzir uma variedade de 
veículos na mesma de linha de montagem para satisfazer seus clientes. 
Assim, a chave para suas operações era a flexibilidade. 

 
 Nessa época o mercado de veículos no Japão era pequen0, de forma que as 

características e necessidade da produção em massa não faziam sentido, o que 

passou a exigir da empresa um sistema de produção diferenciado. Dessa forma a 

empresa iniciou a criação dessa nova forma de produção com a identificação dos 

desperdícios e uma criação de varias ferramentas para combatê-los. 

 A criação do sistema surgiu na fábrica de automóvel Toyota e objetivava 

aumentar a eficiência da produção pela eliminação contínua de desperdícios. 

 

 

2.2 CRIAÇÃO DE VALOR 

 

 

O sistema de produção Lean Manufacturing é um sistema com criação de 

valor, voltada para as necessidades do cliente. 

Descobrir os valores que são importantes para o cliente e oferecê-lo a frente 

de seus principais concorrentes é o grande desafio para as indústrias para se 

manterem competitivas. 

Mapear esses valores é importante para a gestão do sistema de produção; é 

focada nesses princípios que conseguiremos mapear os desperdícios e os 

processos a serem melhorados.   

                                                 
10 É a forma mais desenvolvida de relacionamento entre clientes e fornecedores. Estabelece-se uma 
parceria entre eles de forma a gerenciar os produtos, processos, qualidade, pesquisas e 
desenvolvimentos. 
11 O processo de comparação do desempenho entre dois ou mais sistemas.  
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 Segundo Paranhos Filho (2007, p.86) 

A exigência do cliente deve ser feita de forma constante e rotineira e não 
esporádica e acidental. Devemos, nessa atividade, perceber, o mais rápido 
possível, qualquer insatisfação e /ou alteração do mercado, da concorrência 
e do ambiente, para mais rapidamente reagirmos a elas. A capitação das 
informações do mercado normalmente segue esta sequência: estabelecer 
processos para descobrir as necessidades do cliente, traduzir as 
necessidade dos clientes e internalizar as informações nas organizações, 
conforme especificaremos. 

 

As informações geradas pelos sensores externos vindas de diversas partes 

exigem uma classificação para que o setor responsável tome as devidas 

providencias (PARANHOS FILHO, 2010). 

Assim, o mau funcionamento ou o excesso de uma das partes afeta o sistema 

como um todo, que precisa, portanto ter mecanismo de autocontroladores que 

proporcionem 12feedback (realimentação) entre as partes, para que seja possível a 

correção do rumo. 

Esse feedback tem a função de fazer um vinculo de comunicação sobre as 

informações fornecidas entre os clientes, processos produtivos e fornecedores.  

Como mostra na figura abaixo: 

 

 
     Figura 02 – Feedback Cliente  
     Fonte: Paranhos Filho (2007, p.32) 
  

Através de alguns pontos relatados pelo autor Paranhos Filho (2007) 

podemos resumir as exigências que geralmente os clientes esperam em: 

 - O produto funcione de acordo com o especificado; 

 - O projeto seja esteticamente agradável; 

                                                 
12 Retorno de informação. 
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 - O produto seja entregue no prazo estabelecido; 

 - As alteração de demanda por diferentes modelos sejam atendidas; 

 - Possua o menor custo possível;  

- A fabricação conforme as especificações; 

 - O acabamento de acordo com as especificações; 

 - A alta produtividade na produção; 

 - A rapidez na entrega. 

 

 
Figura 03 – Exigências do cliente  
Fonte: Paranhos Filho (2007, p.89) 
. 

 

2.3 ESTOQUE 

 

 

Em processo de produção, a formação de estoque é muito importante. Tendo 

como definição, o armazenamento de recursos materiais em um sistema de 

produção. Dentro de um processo, otimiza-se níveis de estoque, tanto para o 

consumo interno como para o consumidor final (BEZERRA, 2011). 
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Justifica-se a criação de estoques pelos seguintes aspectos (BEZERRA, 

2011). 

- independência entre as etapas do processo de produção;  

- garantia contra flutuação na demanda de produtos, dentro do processo 

produtivo pode se prevenir a falta de determinado item, relacionado à matéria prima; 

vantagens de preço, possibilitando entre as indústrias, a prevenção do aumento de 

preço na matéria-prima, através da elevação de seus níveis de estoque. 

Os estoques não agregam valor aos produtos, pois quanto menor for o nível, 

o sistema será mais eficiente. Contudo é necessário analisar os custos relacionados 

ao estoque, conforme a seguinte orientação (BEZERRA, 2011): 

- Custos de manuseio e manutenção estão relacionados à armazenagem, 

custos de capital e obsolescência, referentes ao descarte de produtos estocados, 

por terem perdido o prazo de validade;  

- Custos de preparação ou de pedidos, estão relacionados aos esforços em 

ajustes de equipamentos para a produção de itens. Porém os custos de pedidos 

estão ligados às tarifas telefônicas e taxas de entrega;  

- Custos de falta de estoque, considerando lucro perdido, quando o cliente faz 

pedido de um produto e a empresa não possui estoque para atendê-lo e custos de 

compra, envolvem custos diretos dos materiais comprados. 

 

 
    Figura 04 – Estoque x necessidade de capital de  giro  
    Fonte: Paranhos Filho (2007, p.282) 
 

A existência de estoque é necessária, devido ao descompasso entre o ritmo 

de produção e demanda. 
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2.3.1 Tipos de Estocagem 

 

 

 Os diversos produtos obedecem a diferentes critérios de estocagem, ou seja, 

permanente e temporária. 

 Segundo Viana (2000, p.60),  

 
• Estocagem permanente: Materiais os quais foram aprovados níveis de 
estoque com parâmetros de ressuprimento estabelecidos para renovação 
automática do estoque, devendo sempre existir saldo no almoxarifado. 
• Estocagem temporária; materiais que necessitam ficar estocados no 
almoxarifado durante determinado tempo até sua utilização tempo até sua 
utilização. 

 

 

2.3.2 Fundamentos 

 

 

 Segundo Viana (2000, p.17) 

 
Gestão é um conjunto de atividades que visa, por meio das respectivas 
políticas de estoque, ao pleno atendimento das necessidades da empresa, 
com a máxima eficiência e ao menos custo, através de do maior giro 
possível para o capital de investimento em materiais. 
 

As políticas de estocagem devem estar relacionadas a trazer benefícios a 

empresa e clientes, ou seja, a necessidade de se estocar deve levar em conta 

alguns critérios: 

a) Impedir a entrada de materiais desnecessários, mantendo em estoque 

somente os de real necessidade da empresa; 

b) Centralizar as informações que possibilitem o permanente 

acompanhamento e planejamento das atividades de gestão; 

c) Definir os parâmetros de cada material incorporado ao sistema de 

estoques, determinado níveis de estoque respectivos (máximo, mínimo e 

segurança); 
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Figura 05 – Níveis de Estoque 
Fonte: Paranhos Filho (2007, p.285) 

 

a) Analisar e acompanhar a evolução dos estoques da empresa, 
desenvolvendo estudos estatísticos a respeito; 
b) Realizar frequentemente estudos, propondo alienação, para os materiais 
obsoletos e inservíveis sejam retirados do estoque (VIANA, 2000, p. 111). 

 

 

2.4 TIPOS DE PRODUÇÃO 

 

 

Os sistemas de produção são caracterizados de acordo o processos: 

empurrado, puxado e gargalos (BEZERRA, 2011). 

Nos sistemas empurrados, a produção geralmente ocorre com base na 

previsão da demanda, ocorre no processo produtivo, onde a quantidade de produtos 

é fabricada e lançada à disposição dos clientes. Esses sistemas apresentam 

características como: tempos de processamento já estabelecidos; aumento do 

estoque de itens em processo e prazos longos de entrega (BEZERRA, 2011). 

A ideia desses sistemas empurrados está relacionada na eficiência e aumento 

do processo produtivo, produzindo o máximo em um menor prazo. As críticas 

desses sistemas são na grande maioria acarretadas pelo fato de que, na procura 

pelo aumento da produção, tais processos acabam enviando produtos aos 

processos subsequentes, mesmo não necessitando, ocasionando aumento no 

estoque de produtos (BEZERRA, 2011). 
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Nos sistemas puxados, ocorre a partir da real aquisição dos produtos 

colocados à disposição dos clientes. Ao consumir determinada quantidade do 

estoque, a produção trabalha com a finalidade de repor aquela quantidade; 

produzindo o que o cliente realmente precisa em quantidade e no momento 

adequado. Apresentam as seguintes características: estoque reduzido, tempo de 

entrega mais curto e instrução visual de produção (BEZERRA, 2011). 

 
       Figura 06 – Produção puxada  
       Fonte: Paranhos Filho (2007, p.290) 

 

 
        Figura 07- Diferença entre produção puxada e produção empurrada  
        Fonte: Freire (2010) 

 

A próxima categoria abrange os sistemas, por meio de identificação e 

tratamento de gargalos. Considerando que um gargalo é um fator que restringe o 

processo de produção; entretanto fatores podem atuar como um gargalo na 

produção, tais como (BEZERRA, 2011):  

- restrições em recursos internos, são utilizadas de forma interna no processo 

de produção;  
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- restrições de mercado são quando a demanda é menor do que a capacidade 

de processamento da fábrica e restrições políticas, onde limitam a capacidade de 

produção, como exemplo a indústria não pode realizar turnos extras. 

 

 

2.5 DESPERDÍCIOS DENTRO DAS EMPRESAS 

 

 

Conforme Liker (2005), a empresa Toyota identificou sete tipos de perdas 

sem agregação de valor em processos administrativos ou de produção, as quais 

estão descritas abaixo: 

 
Figura 08 – Tipos de Desperdícios  
Fonte: Paranhos Filho (2007, p.180) 

 

1) Desperdício de superprodução: provém, em geral de problemas e 
restrições do processo produtivo, tais como altos tempos de preparação de 
equipamentos, induzindo à produção de grandes lotes; incerteza da 
ocorrência de problemas de qualidade e confiabilidade de equipamentos, 
levando a produzir mais do que o necessário; falta de coordenação entre as 
necessidades (demanda) e a produção, em termos de quantidades e 
momentos; grandes distâncias a percorrer com o material, em função de um 
arranjo físico inadequado, levando à formação de lotes para movimentação, 
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entre outros. Desse modo, a filosofia Enxuta sugere que se produza 
somente o que é necessário no momento e, para isso, que se reduzam os 
tempos de 13set up, que se sincronize a produção com a demanda, que se 
compacte o 14layout da fábrica, e assim por diante.  
 
2) Desperdício de material esperando no processo: resulta na formação de 
filas que visam garantir altas taxas de utilização dos equipamentos. A 
sincronização do fluxo de trabalho e o balanceamento das linhas de 
produção contribuem para a eliminação deste tipo de desperdício.  
 
3) Desperdício de transporte: encaradas como desperdícios de tempo e 
recursos, as atividades de transporte e movimentação devem ser 
eliminadas ou reduzidas ao máximo, através da elaboração de um arranjo 
físico adequado, que minimize as distâncias a serem percorridas. Além 
disso, custos de transporte podem ser reduzidos se o material for entregue 
no local de uso.  
 
4) Desperdício de processamento: é comum que os gerentes se preocupem 
em como fazer algo mais rápido, sem antes questionar se aquilo deve 
realmente ser feito. Nesse sentido, torna-se importante a aplicação das 
metodologias de engenharia e análise de valor, que consistem na 
simplificação ou redução do número de componentes ou operações 
necessários para produzir determinado produto. Qualquer elemento que 
adicione custo e não valor ao produto é candidato a investigação e 
eliminação.  
 
5) Desperdício de movimentação nas operações: aqui, justifica-se a 
importância das técnicas de estudo de tempos e métodos, pois a Produção 
mais Limpa é um enfoque essencialmente de "baixa tecnologia", apoiando-
se em soluções simples e de baixo custo, ao invés de grandes 
investimentos em automação, ainda que se decida pela automação, devem-
se aprimorar os movimentos para, somente então, mecanizar e automatizar. 
Caso contrário, corre-se o risco de automatizar o desperdício.  
 
6) Desperdício de produzir produtos defeituosos: produzir produtos 
defeituosos significa desperdiçar materiais, disponibilidade de mão de obra, 
disponibilidade de equipamentos, movimentação de materiais defeituosos, 
armazenagem de materiais defeituosos, inspeção de produtos, entre outros.  
 
7) Desperdícios de estoque: significam desperdícios de investimento e 
espaço. A redução dos desperdícios de estoque deve ser feita através da 
eliminação das causas geradoras da necessidade de manter estoques. 
Eliminando-se todos os outros desperdícios, reduz-se, por consequência, os 
desperdícios de estoque. Isto pode ser feito reduzindo-se os tempos de 
preparação de máquinas e os tempos de produção, sincronizando-se os 
fluxos de trabalho, reduzindo-se as flutuações de demanda, tornando as 
máquinas confiáveis e garantindo a qualidade dos processos. Para 
eliminação destes desperdícios e alcance das metas estabelecidas a 
Produção mais limpa lança mão de um conjunto de técnicas e ferramentas 
(LIKER, 2005, p. 47-48). 

 

Os desperdícios nas empresas são matérias-primas, insumos como água e 

energia, aumentando o custo do seu produto, estes desperdícios são solucionados 

na fonte, ou seja, no inicio dos processos.  

                                                 
13 É o tempo decorrido para a troca de ferramenta, programa, equipamento.  
14 Desenho de localização das máquinas. 



26 
 

 

 

 

2.5.1 Desperdício de Superprodução 

 

 

De todas as sete perdas, a perda por superprodução é a mais danosa. Ela 

tem a propriedade de esconder as outras perdas e é a mais difícil de ser eliminada.  

Existem dois tipos de perdas por superprodução:  

• Perda por produzir demais (superprodução por quantidade)  

• Perda por produzir antecipadamente (superprodução por antecipação)  

 

Perda por Superprodução por Quantidade: é a perda por produzir além do 

volume programado ou requerido (sobram peças/produtos).   

Por exemplo, o cliente solicita um lote de 200 peças e a empresa decide 

produzir 230 peças para compensar possíveis perdas da produção ou outras 

anomalias de processo. No final do processo, se a produção ocorrer sem problemas, 

o excedente ficará em estoque (COSTA JUNIOR, 2008) 

Este tipo de perda está fora de questão quando se aborda a superprodução 

no Sistema Toyota de Produção. É um tipo de perda inadmissível sob qualquer 

hipótese e está completamente superada na Toyota.  

Perda por Superprodução por Antecipação: Significa fabricar o produto antes 

que ele seja solicitado, isto é, preparar o material antes da data de despacho. Por 

exemplo, se uma empresa decide antecipar a produção em 15 dias, o impacto será 

o consumo antecipado de matéria-prima, energia, carga de máquinas e 

equipamentos (COSTA JUNIOR, 2008). 

Ela é a perda decorrente de uma produção realizada antes do momento 

necessário, ou seja, as peças/produtos fabricadas ficarão estocadas aguardando a 

ocasião de serem consumidas ou processadas por etapas posteriores. Esta é a 

perda mais perseguida no Sistema Toyota de Produção.  

 Segundo Paranhos Filho (2007, p.180) 

 
Tipicamente ocorre esses desperdícios por produzirmos antecipadamente o 
lote de peças e estocá-lo de forma a prever a utilização futura. Essas 
decisões normalmente ocorrem em três situações (e em todas é possível 
agir corretivamente), que são, quando; 
- o componente é produzido em uma máquina de capacidade inferior á 
demanda (gargalos) e o produtor precisa antecipar lotes; 
- o tempo de preparação é muito alto e o produtor quer ratear esse tempo 
em um número grande de peças; 
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- o supervisor é pressionado a manter a máquina em funcionamento 
(principalmente se for uma máquina de alto custo de investimento), mesmo 
quando não há necessidade de produzir componentes; 

 

As principais ações desencadeadas para eliminar as fontes geradoras de 

superprodução: 

- Introdução de uma filosofia ou de um sistema de troca rápida de ferramenta. 

A meta é que os tempos de troca de ferramenta não sejam superiores a um dígito 

(de acordo com a metodologia Single Minute Exchange of Die – Smed), pois quanto 

mais reduzido for o tempo de troca, menor será o tempo de máquina parda e 

igualmente menor será o número dos lotes fabricados; 

- Melhoria do nível de qualidade nos processos, para aprimorar e capacitar o 

operador que realiza o autocontrole, de modo a introduzir sistemáticas de liberação 

de processo, implantar documentos de suporte, melhorar e padronizar as matérias-

primas utilizadas.  

- Melhoria da performance e da confiabilidade dos equipamentos através da 

implantação de programas de manutenção preventiva, de manutenção preditiva e 
15Total Productive Maintenance (TPM). 

- Melhoria da qualidade da informação a respeito das análises de mercado e 

de consumo, transformando-as em ordens precisas de produção (COSTA JUNIOR, 

2008). 

 

  

2.6 DIMENSIONAMENTO DE LOTES DE PRODUÇÃO 

 

2.6.1 Previsão da Demanda 

 

 

A previsão da demanda é a base para o planejamento estratégico da 

produção, vendas e finanças de qualquer empresa. 

As previsões são usadas pelo 16PCP em dois momentos distintos: para 

planejar o sistema produtivo (longo prazo) e para planejar o uso (curto prazo) deste 

sistema produtivo: 

                                                 
15 Manutenção Total na Produção. 
16 Programação e controle da produção. 
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 - Longo prazo: produtos/serviços, instalação, equipamentos. 

 - Curto prazo: planos de produção, armazenagem e compras, 

 - sequenciamento. 

 

Os sistemas de produção são responsáveis por atender a demanda, a qual é 

considerada a quantidade de um bem que os consumidores pretendem adquirir ao 

longo do tempo. No entanto se a indústria consegue estabelecer e ter noção da 

demanda futura poderá de forma ágil ajustar seu sistema de produção em tempo 

hábil, conseguindo assim atender toda a demanda quando esta, se concretizar 

(BEZERRA, 2011). 

 

 
Figura 09 – Previsão da Demanda  
Fonte: Paranhos Filho (2007, p.200) 

 

Segundo Bezerra (2011), a demanda pode ser dividida em dois tipos: 

dependente e independente. No qual a diferença entre os tipos, está relacionada no 

tipo do produto. Sendo que este é utilizado na forma final, caracterizando a demanda 

independente; já quando é usado como parte de outro produto, caracteriza-se como 

demanda dependente.  

Entretanto a dificuldade maior está em saber qual será a demanda dos 

produtos para os próximos períodos. O objetivo é produzir uma quantidade que 

atenda toda a demanda, sem sobras e nem faltas. Como maneira preventiva, 

consiste em aplicações de modelos estatísticos, onde buscam padrões na série 

histórica da demanda (BEZERRA, 2011). 
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A quantidade de produtos exigidos para o atendimento, com a determinada 

unidade de tempo e conforme o ritmo em que se processa a utilização pode se 

classificar os materiais em diferentes níveis de consumo (VIANA, 2000). 

Os diferentes aspectos iram determinar o consumo regular, crescente e 

irregular. 

 Consumo regular: São materiais que possuem utilização, contento uma 

pequena variação entre sucessivos intervalos de tempo constantes (VIANA, 2000). 

 Consumo com tendência crescente: Como o próprio título explica, são 

materiais que nos meses de consumo apresenta uma utilização crescente.  

 Consumo Irregular: sua utilização é caracterizada em quantidades aleatórias, 

por meio de grande variação entre sucessivos intervalos de tempo (VIANA, 2000). 

Segundo Martins e Laugeni (2005, p.226, grifo nosso) 

Para que se possa realizar uma previsão de vendas adequada deve-se ter 
informações a respeito da demanda dos produtos. Os padrões de demanda 
mais comuns são: 
- Média:  em que as flutuações da demanda estão em torno de um valor 
constante; 
- Tendência Linear:  em que a demanda cresce ou decresce linearmente; 
- Tendência não linear: em que a demanda cresce ou decresce não 
linearmente, conforme uma equação do 2º grau. 
- Estacional (sazonal):  em que a demanda cresce ou decresce, em certos 
períodos, por exemplos, um dia da semana, do mês, ou em meses 
específicos do ano. 

 

 

Figura 10 – Padrões para calculo de demanda  
Fonte: Martins e Laugeni (2005, p.226) 
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2.6.1.1 Média móvel simples (MMS) 

 

 

A média móvel usa dados de um número já determinado de períodos, 

normalmente os mais recentes, para gerar sua previsão. A cada novo período de 

previsão se substitui o dado mais antigo pelo mais recente. 

 

média	móvel =
∑ .		Di
n

i�1

n
 

Di= demanda ocorrida no período I; 

n = número de períodos; 

i = índice do período; 

 

 

2.6.1.2 Média móvel com ajustamento exponencial 

 

 

Diferente da média móvel simples que atribui o mesmo peso a todos os 

meses. Já no método da média móvel ponderada, coloca-se um peso a cada um dos 

dados (MARTINS; LAUGENI, 2005). 

O coeficiente de ponderação (α) é fixado pelo analista dentro de uma faixa 

que varia de 0 a 1. Quanto maior seu valor, mais rapidamente o modelo de previsão 

reagirá a uma variação real da demanda. Os valores normalmente usados para α 

variam de 0,05 a 0,50 (MARTINS; LAUGENI, 2005). 

 

médio	movel = 	��� + 	�	(���� −���)	 

 
� = previsão para o período t; 

��� = previsão para o período t -1; 

� = coeficiente de ponderação; 

���� = demanda do período t-1. 
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Tabela 01 – Cálculo com média móvel 

Período D atual 
∝	= �, �� ∝	= �, �� 

D prevista Erro D prevista Erro 

1 90 - - - - 
2 95 90,00 5,00 90 5 
3 98 90,5 7,5 92,5 5,50 
4 90 91,25 -1,25 95,25 - 5,25 
5 92 91,12 0,88 92,62 - 0,62 
6 95 91,58 3,80 93,65 2,69 
7 90 91,58 -1,58 93,65 -3,65 
8 100 91,42 8,58 91,82 8,18 
9 92 92,27 -0,27 95,91 -3,91 
10 95 92,25 2,75 93,95 1,05 
11  92,52  94,47  

               Fonte: Martins e Laugeni (2005) 

 

 

2.6.1.3 Ajustamento sazonal (para fenômenos sem tendências) 

 

 

Existem vários métodos para fazer previsões, o mais utilizado é o método do 

coeficiente sazonal. 

Determina-se a média de consumo em cada trimestre e depois cada ano e os 

coeficientes de sazonalidade para cada período. 

O coeficiente de sazonalidade é calculado pela média do trimestre divida pela 

média do ano, após calcular a média dos primeiros trimestre em cada ano 

(MARTINS; LAUGENI, 2005). 

Como mostra no exemplo da tabela abaixo: 

 

Tabela 02 – Consumo no trimestre  

Trimestre  Ano1  Ano 2  Ano 3  Ano 4  
1 45 70 100 100 
2 335 370 585 725 
3 520 590 830 1160 
4 100 170 285 215 
Total 1000 1200 1800 2200 
Média 250 300 450 550 

      Fonte: Martins e Laugeni (2005) 
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Tabela 03 – Coeficiente de sazonalidade  

Trimestre Ano1 Ano2 Ano3 Ano4 Média 

1 45/250= 0,18 70/300=0,23 100/450=0,22 100/550 = 0,18 0,20 

2 335/250=1,34 370/300=1,2 585/450=1,3 725/550=1,32 1,3 

3 520/250=2,08 590/300=1,9 830 /450=1,84 1160/550=2,11 2,00 

4 100/250 = 0,4 170/300=0,6 285/450=0,63 215/550 =0,39 0,5 

      Fonte: Martins e Laugeni (2005) 

 

Como o consumo anual aumentou de 1000 para 2200, com um incremento 

médio de 300 unidades ao ano, a previsão para o próximo ano é de 2500 unidades. 

A média trimestral é: 2500 / 4 = 625  

 

Tabela 04 – Previsão para o próximo ano 

Trimestre Previsão 

1 625 x (0,20) = 125 unidades 

2 625 x (1,30) = 813 unidades 

3 625 x (2,00) = 1250 unidades 

4 625 x (0,50) = 313 unidades 

Fonte: Martins e Laugeni (2005) 

 

 

2.6.1.4 Método da regressão linear 

 

 

A tendência é o movimento gradual de longo prazo de demanda. O cálculo da 

estimativa da tendência é realizado pela identificação de uma equação que descreva 

este movimento (TURBINO, 2000).  

Esse método consiste na função de uma reta Y=a + Bx: 

 

Y= previsão da demanda para o período X; 

� = ordenada à origem, ou intercepção no eixo dos Y; 

b = coeficiente angular; 

X = período (partindo de X = 0) para previsão. 
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2.6.2 Manutenção e Monitorização do Modelo 

 

 

Uma vez decidida a técnica de previsão e implantado o modelo, há 

necessidade de acompanhar o desempenho das previsões e confirmar a sua 

validade perante a dinâmica atual dos dados. Esta monitorização é realizada através 

do cálculo e acompanhamento do erro da previsão, que é a diferença que ocorre 

entre o valor real da demanda e o valor previsto pelo modelo para um dado período. 

O objetivo da manutenção e monitorização de um modelo de previsão confiável 

busca: 

• Verificar a acuracidade dos valores previstos; 

• Identificar, isolar e corrigir variações anormais; 

• Permitir a escolha de técnicas, ou parâmetros, mais eficientes     

(MARINS, 2009). 

Um dos modos de acompanhar o desempenho do modelo consiste em 

verificar o comportamento do erro acumulado, que deve tender a zero, pois espera-

se que o modelo de previsão gere, aleatoriamente, valores acima e abaixo dos reais, 

devendo assim se anular (TURBINO, 2000). 

 

MAD = 
∑ |	��� �!	�	�"#$%&'��	|

(
 

 

D*+,*-	= demanda ocorrida no período; 

D./0123+*	= demanda prevista no período; 

n = número de períodos. 

 

Como pode ser calculado no exemplo que segue: 
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Tabela 05 – Manutenção 

Fonte: Martins e Laugeni (2005) 

 

 

2.6.3 Sistemas de Reposição Continua 

 

 

Para a determinação de um sistema de gestão de materiais, devem ser 

respondidas duas perguntas: quando e quanto repor? 

Existem dois sistemas para repor estoque o sistema de reposição contínua e 

o sistema de reposição periódica. 

O sistema de reposição contínua, conhecido também como sistemas do ponto 

de reposição. Funciona basicamente em: calcular-se um nível de estoque R, quando 

o estoque do material alcança esse valor é emitida uma ordem para reposição do 

estoque na quantidade Q. Fixa ao longo do tempo, recomeçando o ciclo (MARTINS; 

LAUGENI, 2005). 

Período D atual 

∝	= 0,10 ∝	= 0,50 

D prevista Erro 
D 

prevista 
Erro 

1 90 - - - - 
2 95 90,00 5,00 90 5 
3 98 90,5 7,5 92,5 5,50 
4 90 91,25 -1,25 95,25 - 5,25 
5 92 91,12 0,88 92,62 - 0,62 
6 95 91,58 3,80 93,65 2,69 
7 90 91,58 -1,58 93,65 -3,65 
8 100 91,42 8,58 91,82 8,18 
9 92 92,27 -0,27 95,91 -3,91 

10 95 92,25 2,75 93,95 1,05 
  ∑ Erro = 25,41 ∑ Erro = 8,99 

  MAD = 31,61 / 9 = 3,51 MAD = 35,85 / 9 = 3,98 
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      Figura 11 – Estoque de Reposição Continua  

                                Fonte: Martins e Laugeni (2005) 

 

Para itens com a demanda e o tempo de reposição são variáveis, o cálculo do 

ponto R é: 

R = demanda média no período de reposição + estoque de segurança 

 

 

2.6.4 Estoques de Segurança  

 

 

 Os estoques de segurança têm como função proteger o sistema quando a 

demanda (D) e o tempo de reposição (L) variam ao longo do tempo. Seu 

dimensionamento é função da variação da demanda que pode ser representada pelo 

desvio padrão e pela variação do tempo de reposição que pode ser representada 

pelo desvio Padrão. 

 

Es = Z	x	σ	x	√L 

 

Em que:  

Es = Estoque de segurança 

Z = Coeficiente da distribuição normal em função do nível de serviço desejado. 

σ = Desvio padrão da demanda 

L = Tempo de reposição 
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Para o valor de Z selecionar o nível de serviço que a empresa deseja manter. 

 

   Tabela 06 – Nível de serviço 

Classe do item  A B C 
Nível de serviço mínimo 70% 80% 90% 
Valor de z mínimo 0,53 0,84 1,28 
Nível de serviço máximo 80% 90%  95% 
Valor de Z máximo 0,84 1,28 1,65 

     Fonte: Martins e Laugeni (2005) 

 

 

2.6.5 Sistema de Reposição Periódica 

 

 

 No sistema de reposição periódica, também conhecido como sistema de 

reposição em períodos fixos ou sistema de estoque máximo, faz-se basicamente a 

revisão do sistema, ou seja, a verificação do nível de estoque do item em intervalos 

fixos. Calcula-se a quantidade necessária para completar um nível de estoque 

máximo previamente calculado. 

 

 
             Figura 12 – Estoque de Reposição Periódica 

                          Fonte: Martins e Laugeni (2005, p.274) 

  

 Após o período I, denominado intervalo de revisão, verifica-se que a falta a 

quantidade Q1 para completar o estoque máximo M. Pede-se a reposição dessa 
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quantidade Q1, que é entregue depois de decorrido i tempo de reposição L1, 

ocasião que o estoque aumenta. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Para a elaboração deste trabalho foi necessária a realização de um estudo de 

caso para entender melhor o processo e identificar suas variáveis, a partir disso 

torna-se possível determinar o dimensionamento de lotes de produção. Os dados 

para o estudo abaixo foram fornecidos através do sistema da empresa, manual de 

máquina, desenhos e lideres de setor. 

O objetivo do trabalho desenvolvido era mudar o sistema de produção de 

empurrada para puxada, fabricar somente a quantidade necessária, no tempo 

correto. 

 

 

3.1 ESTRUTURA DE PRODUTO 

 

 

Partindo dos princípios da figura abaixo foi detalhada inicialmente a estrutura 

de todas as maquinas na Cia. Olsen com todos os níveis de montagens (conjunto e 

subconjuntos). Partindo da prima até o produto final sendo assim sendo possível 

conhecer todas as particularidades entre as máquinas e todos os componentes.  

 
 

Figura 13 – Sistema de apoio 
Fonte: Neves (2009, p.207) 

 



39 
 

 

 

 

Varias máquinas não possuem toda a documentação de projeto e nem os 

desenhos de todos os seus processos, foram envolvidas as respectivas áreas de 

manual de máquina e montagem para fornecer dados para a criação da estrutura de 

máquina. 

A estrutura inicial foi feita em Excel e depois castrado no sistema. 

 

Tabela 07 – Estrutura do produto 

  MÁQUINA C550 C560 C760 C770 C780 C980 

  PEDIDO 1 3 5   1 

DESCRIÇÃO   CÓDIGO       
SAPATA          
Separador  254016 2 6 0 0 0 0 
Separador  254023 0 0 10 0 0 0 
Separador  254075 0 0 0 0 0 0 
Bucha  213018 0 0 0 0 0 0 
Bucha  213032 4 12 0 0 0 0 
Bucha  213035 0 0 20 0 0 0 
Corpo   223042 0 0 10 0 0 0 
Corpo   223065 2 6 0 0 0 0 
Corpo   223139 0 0 0 0 0 0 
Corpo   223256 0 0 0 0 0 0 
Proteção   251007 0 6 10 0 0 0 
Proteção   251018 2 0 0 0 0 0 
Proteção   251021 0 0 0 0 0 0 
Arruela  206007 2 6 10 0 0 0 
Pino   247023 2 6 0 0 0 0 
Pino   247085 0 0 10 0 0 0 
Fonte: Santos (2011) 

 

Para a criação da estrutura do sistema foi usado o modelo abaixo: 
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      Figura 14 - Estrutura do sistema 
      Fonte: Cia Olsen (2011) 

 

Neste modelo foi cadastrada a origem, família, produtos, centro de recursos, 

operações para cada componente da estrutura do produto. Fornecendo assim todos 

os dados necessários para criação da ficha técnica e dados para a geração de 

ordem de produção. 

Neste processo foram encontradas varias oportunidades de melhorias em 

relação aos desenhos e manuais. 

  

 

3.2 ESTOQUE 

 

 

Localizar os componentes e saber como esta sendo realizada a entrada e 

saída de componentes do estoque foram os principais requisitos para realizar o 

dimensionamento de lotes. 

Neste levantamento foram encontrados os seguintes dados: 

Os itens em estoque são mais de 2500 itens e desses 271 estavam parados 

em estoque com um total de 4.183 peças que agregando custos de:  

- Oportunidade; 
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- Estocagem; 

- Impostos; 

- Obsolescência manuseio;  

- Deterioração. 

 

Conhecendo o processo de controle do estoque, mapeamos algumas 

dificuldades: 

• Prateleiras sem identificação, dificultando a procura das peças; 

• Grande quantidade de peças que não estão sendo utilizadas; 

• Requisições de compras ou de produção são manuais; 

• Falta catálogo com os itens existentes no almoxarifado;  

• Não existem depósitos definidos e organizados; 

• As matérias primas estão espalhadas pela fábrica causando transtornos 

para funcionários e para a imagem da empresa; 

• Não se sabe a quantidade exata de matérias primas; 

• Dificuldade de localização dos materiais; 

• Deslocamento desnecessário do pessoal e empilhadeira dentro da 

empresa, podendo causar acidentes e transtornos.  

 

Os itens obsoletos no almoxarifado foram retirados trazendo disponibilidades 

para controle de outros produtos.  Itens que possuíam uma demanda de venda, a 

cada um ou dois anos, foram armazenados em outro lugar. 

Foram Identificados todos os produtos com seu endereçamento, tornado 

assim, mais ágil e dinâmico a procura dos materiais.  

Criado catálogo de peças com especificação técnica e sua aplicação.  

A empresa possuía vários depósitos espalhados pela sua planta. 
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        Figura 15 – Depósito 
        Fonte: Cia. Olsen (2011) 

 

Os depósitos foram agrupados para evitar que as peças estivessem na 

fábrica sem controle. 

As implantações de rotinas do almoxarifado levaram outras áreas a terem 

procedimento para não furar o estoque, sendo as áreas foram vendas e assistência 

técnica. 

Na parte de vendas foram revisadas as transações para que ao emitir a nota 

fiscal fizesse a movimentação correta do estoque. 

Para a assistência técnica foram elaborados planos para movimentação de 

peças. Na pratica o cliente ligava reclamando de um problema em seu equipamento, 

após a constatação é feita a separação de peças do conjunto que apresentará o 

problema. As peças eram levadas para o cliente parte eram trocadas e outras 

retornavam para o estoque. 



43 
 

 

 

 

Foi elaborado um processo dentro do sistema para conferir as peças que 

retornaram do cliente irão entrar novamente no estoque, as demais peças que não 

retornaram é emitido uma nota fiscal para cobrança. 

 

 

3.3 PREVISÃO DA DEMANDA 

 

 

 Através de informações fornecidas pelo sistema e métodos de previsão da 

demanda (média móvel, ponderada e absoluta). 

 Foram relacionados diversos tipos de demanda para diferentes produtos. As 

mais comuns foram média, tendência linear e sazonal. 

Um exemplo são as engrenagens mostra uma previsão do tipo sazonal, seu 

consumo aumenta no inverno. 

 Itens como pino e bucha foram identificados uma tendência linear e média 

justificado pelo aumento das vendas de máquinas nos últimos anos.   

 Através do consumo mensal descobrimos que as quantidades em estoque 

estavam acumuladas no consumo para mais de um ano. 

Tais informações justificaram o trabalho de lean manufacturing com o foco 

redução de estoque e dimensionamento de lotes de produção. 

 Foram adotados diferentes critérios, levando em consideração a 

disponibilidade da máquina, matéria-prima e tempo de fabricação. 

Os critérios usados para a criação do estoque de reposição foram a soma do 

consumo para venda, assistência técnica e produção. 

 Foram feitos os levantamentos por família de produtos e dentro da família os 

produtos que possuem processos exclusivos como tratamento térmico. 

Baseado na quantidade de dias para a chegada da matéria prima, fabricação, 

serviço terceiro de tratamento térmico, retorno e término da fabricação. 

O exemplo abaixo se refere ao pino usado na máquina. 
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 Tabela 08 – 17Lead Time 

Lead Time Pinos 

O.C. 
(dias) 

Entrega Mat. 
Prima 
(dias) 

Produção  
(dias) 

Tratamento 
Térmico 

(dias) 

Margem de 
Segurança 

(dias) 

Meses de 
Estoque 

7 15 20 10 10 3 

    Fonte: Cia. Olsen (2011) 

 

 Foi levantado o consumo existente em 3 meses de estoque para esse tipo de 

pino e colocado como estoque de reposição, ou seja, quando a quantidade em 

estoque for igual ao consumo em 3 meses será gerada a ordem de produção para 

reposição. 

Para itens como chaparia foi retirado o estoque porque a máquina tem 

capacidade para corte. 

 

 

3.4 MUDANÇA DE CULTURA 

 

 

 Umas das maiores justificativas para grandes lotes de produção era pelo 

tempo de set-up dos produtos, alta variedade de produto, grande número de 

máquinas vendidas e a necessidade de manter peças de reposição em estoque. 

 Com base nesse problema, foi chegada a conclusão de fazer pequenos lotes 

de produção que agrupem o mesmo tipo de set-up de máquina. 

 A área de produção, por exemplo, aproveitará para reavaliar os lotes 

mínimos de fabricação e a necessidade de set-up em seus maquinários; o setor de 

compras, por sua vez, utilizará a oportunidade para negociar volumes adicionais 

com seus fornecedores e antecipar pedidos para aumentar seu poder negocial. 

 

 

3.5 MONITORAMENTO DE PRODUTOS 

 

 

                                                 
17 Tempo Associado ao período entre o início de uma atividade produtiva até o seu termino. 



45 
 

 

 

 

 A Cia. Olsen de tratores possui uma grande quantidade de produtos a serem 

controladas e monitoradas. Para monitorar a tendência dos itens na reposição 

automática são relacionados os meses anteriores para fazer o comparativo na hora 

da geração da reposição de estoque. Impedindo que alguns itens sejam gerados 

com a quantidade maior ou menor que o necessário. 

 

 Para monitoramento foram implantadas ordens de produção com códigos de 

barras para apontamentos nos terminais instalados na fábrica. O objetivo é auxiliar a 

programação dos produtos para estoque ou não. 

 

  Figura16 - Ordem de produção 
              Fonte: Cia Olsen (2011) 
 

 Totalizando todos os itens chegamos perto de cinco mil itens os 

apontamentos disponíveis para ordem de produção em serviço passam informação 

para a disponibilidade de material para solda, montagem e venda.  
 

    

Figura 17 - Apontamento nos terminais 
Fonte: Cia Olsen (2011) 
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 Já temos um banco de dados com mais de um ano que vão nos dar dados 

sobre a capacidade da fábrica.  

 

 

3.6 ESTUDO DE CASO 

 

 

 Para a implantação da Produção enxuta foi escolhido a haste de cilindro, um 

produto com grande complexidade em todo o seu processo de fabricação. O item é 

formado por duas partes cada uma delas é fabricada individualmente tendo sua 

montagem na 18caldeiraria e concretizando-se na brunidora. 

 Para a previsão da demanda foram selecionados nos dados abaixo para 

dimensionamento do estoque de reposição 

Tempos de produção unitário para a fabricação da haste da sapata: 

Tabela 09 – Tempo de produção da Barra  

Barra da haste 
Operação Set up Tempo(min.) 
Serra  3,41 
Torno convencional  21,8 
Torno CNC 81,4 8,5 
Fonte: Cia Olsen (2011) 
 

Tabela 10 – Tempo Olhal da haste 

Olhal da haste 
Operação Set up Tempo(min.) 
Serra  4,31 
Torno CNC 25,57 2,4 
Fonte: Cia Olsen (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Junção de duas peças através de um ponto de solda. 



47 
 

 

 

 

Tabela 11 – Tempo Haste 
Haste 
Operação Set up Tempo(min.) 
Calderaria  2,03 
Solda  6,42 
Torno convencional  7,34 
Centro de usinagem 42,3 7,18 
Retifica 97,17 25,4 
Brunidora 26,1 12,15 
Serviço cromo  5 dias 
Brunidora 32,11 26,5 
Fonte: Cia Olsen (2011) 

Tempo em dias para a fabricação da haste. 

Tabela 12 – Lead Time da haste 

Lead Time Haste 

O.C. 
(dias) 

Entrega Mat. 
Prima 
(dias) 

Produção  
(dias) 

Serviço de 
Cromo 
(dias) 

Margem de Segurança 
(dias) Meses de Estoque 

3 10 20 5 10 2 

Fonte: Cia Olsen (2011) 
 

Para a previsão da demanda será usada a média móvel 

 

Tabela 13 – Consumo 

Maio Jun. Jul. Agost. Set. out. 
18 10 23 28 14 18 

Fonte: Cia Olsen (2011) 

 

 

Média móvel = 28*0,2 + 51*0,3 + 32*0,5 

Média móvel= 37 

Consumo diário = 1 peça dia 

Estoque de reposição em 37 peças 

 

 Nosso layout esta formado através de grupos de máquinas. 
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Figura 18 - Layout 
Fonte: Cia Olsen (2011) 

 

 Os itens intermediários para a fabricação da haste terão inicio nas serras      

(SR2, SR3, SR4). O olhal da haste vai para o torno CNC (TC2) e a barra da haste 

para o torno convencional e depois para o Torno CNC (TC1). Somente quando as 

duas partes estiverem usinadas o responsável pelos tornos CNC fará a liberação a 

calderaria. 

Seguindo conforme o fluxograma abaixo: 
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        Figura 19 - Fluxograma do processo da haste  
        Fonte: Cia Olsen (2011) 

 

Abaixo pode ser observado o 19mapofluxograma do trajeto da haste na 

fábrica. 

                                                 
19 Fluxograma elaborado sobre a planta onde se realiza a atividade estudada. 
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       Figura 20 - Mapofluxograma 
       Fonte: Cia Olsen (2011) 

 

Esse foi um dos produtos onde mais foi alterado o estoque de reposição.  

 

 A primeira causa da alteração deu-se em razão do fornecedor que realizava o 

serviço de cromo não cumprir o prazo de 10 dias. Em relação limitação na entrega 

no nosso fornecedor foi alterado a quantidade de dias para o serviço de cromo 

aumentando assim o estoque de reposição do produto. 

 Uma estratégia foi conhecer o processo do fornecedor para entender o prazo 

de entregar. Nesse feedback com o fornecedor melhoramos o processo da haste, 

um exemplo disso é o brunimento que estava sendo realizado pela Cia. Olsen e 

fornecedor.  
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 Outra melhoria foram que as haste que eram riscadas no processo de 

fabricação ou na montagem do cilindro, para aproveitamento eram cortadas para a 

fabricação de outros itens. Após a visita descobrimos que nosso fornecedor fazia a 

recuperação através de uma camada mais grossa de cromo duro.  

 Ocorriam constantes trocas de haste em garantia, foi constado que o olhal 

não estava ficando centrando na haste. Foi alterado o processo ficando da seguinte 

forma: 

Caldeireiro – Solda –Torno convencional – Centro de usinagem 

 Somente depois de torneada a haste segue para o centro de usinagem para 

fazer a furação do olhal. No processo anterior o olhal era furado nos tornos CNC.  

 Foi mudado o fornecedor de cromo duro para um existente na cidade, tento 

maiores ganhos em relação a frete e tempo de entrega, porque o antigo fornecedor 

estava situado na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Com o menor tempo 

de entrega dos produtos e envolvimento de todas as áreas para não deixar esse 

produto barato em processo, foi possível diminuir os lotes de produção. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Todos os princípios adotados são simples e básicas para qualquer sistema 

produtivo, o retorno é garantido para a empresas que implementarão. 

Não é um sistema estático e sim dinâmico onde a melhoria continua é o 

coração do sistema, é uma busca continua pela redução de desperdícios, nunca 

acaba. 

O livro que me inspirou bastante no começo da implantação foi o livro a Meta, 

relata a historia de uma empresa dos Estados Unidos com uma excelente estrutura 

contanto com no seu parque fabril, máquinas modernas e processos automatizados. 

A empresa conta com uma grande carteira de clientes, produto reconhecido no 

mercado, ótimos profissionais. Ocorre que essa fábrica estava preste a fechar as 

portas porque não estava dando lucro para o grupo. 

A causa raiz era seus barracões que estavam cheios de produtos, ou seja, 

peças paradas nos estoques. Todo o trabalho da fábrica não estava voltado em 

trazer lucro e sim abastecer o estoque, comprometendo todo o dinheiro da empresa. 

E a grande razão do sucesso desse trabalho esta em formar pessoas com o 

pensamento enxuto, a parte de dimensionamento de lotes talvez seja a mais fácil, 

mas mudança de cultura da empresa envolve muito treinamento. 

A redução de lotes mostra vários outros problemas ocultos no processo como 

a falta de qualidade, operadores mal treinados para realizar set-up de máquinas, 

atraso de matéria-prima e serviços. 

Resumindo a formação de equipes focadas em resolver os problemas será o 

grande ganho. É impossível uma pessoa ou equipe resolver todos os problemas, por 

isso o envolvimento é tão importante para que a implantação seja bem sucedida. 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BEZERRA, Cicero Aparecido. Técnicas de planejamento, programação e 
controle da produção: aplicações em planilhas eletrônicas. Curitiba: Ibpex, 2011. 
 

COSTA JUNIOR, Eudes Luiz. Gestão em processos produtivos.  Curitiba: Ibpex, 
2008. 
 

FREIRE, Luiz Extraído de.  Disponível em: <http://ensino.univates.br/~stollbrs/ 
PCP2/Trabalho.Eng.Prod..htm>. Acesso em: 26 set. 2011. 
 

IMAGENS fornecidas por Sênior Sistemas na implantação do Sistema na Empresa 
Cia Olsen, em agosto 2009. 
 

LIKER, Jeffrey K. O modelo Toyota: 14 princípios de gestão do maior fabricante do 
mundo. Tradução de Lene Belon Ribeiro. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 

MARINS, Fernando Augusto Silva. Disponível em: <http://www.feg.unesp.br/ 
dpd/cegp /2009/LogisticaEmpresarial/Tecnicas>. Acesso em: 03 nov. 2011. 
 

MARTINS, Petrônio Garcia; LAUGENI, Fernando P. Administração da produção. 
2.ed. ver. aum. e atual . São Paulo: Saraiva, 2005. 
 

PARANHOS FILHO, Moacyr. Gestão da produção Industrial.  Curitiba: Ibpex, 2007. 
 

SELEME, Robson; SELEME, Roberto Bohlen. Automação da produção: 
abordagem gerencial. Curitiba: Ibpex, 2008. 
 

TURBINO, Dalvio Ferrari. Manual de planejamento e controle da produção.  2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2000. 
 

VIANA, São José. Administração de materiais:  um enfoque prático. São Paulo: 
Atlas, 2000. 
 
NEVES, Marco Antonio Oliveira. Planejamento, Programação e Controle de 
Produção (PPCP) Teoria e Prática . Apostila, São Paulo: Tigerlog, 2009. 
 

 

 
 


