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Sobre Ombros de Gigantes 
Conceitos de produção versus 
aplicações na produção. O exemplo 
da Hitachi Tool Engineering 
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INTRODUÇÃO 



Falta 
conhecimento 

sobre Lean 

Uma Inconsistência 

Toyota é a porta-
bandeira da Indústria 

Japonesa (e muito 
disso vem do TPS) 

Lean é 
implementado em 
menos de 20% das 

indústrias 

Industrias não 
tentaram 

implementar 

Muitas industrias 
tentaram implementar 
Lean (ex. Hitachi Tool) 

Toyota compartilha 
todo seu 

conhecimento e 
muitos especialistas 

estão disponíveis 

Existe uma diferença 
fundamental entre 

muitas produções e da 
Toyota (ex.: Hitachi) 



Ohno criando o TPS 

 Criou especificamente para a Toyota 
 Mas: pode ser usado em outros 

lugares 
  Baseado no Ford, Ohno percebeu 

que : conceitos <> aplicações 
 Desenvolveu uma aplicação dos 

conceitos: TPS 
 Vamos seguir os passos de Ohno 



Nesta Apresentação 

 Os Conceitos Fundamentais de 
Cadeias de Suprimento (Produção) 

 Uma Aplicação Genérica destes 
 Os resultados de seu uso na Hitachi 

Tool Engineering 



PERSPECTIVA HISTÓRICA 



Ford 
  Introduziu as linhas de montagem 
 Chave do método: se concentrar em 

melhorar o fluxo 
 O Lead time em 

1926 para  
montar um  
carro (a partir  
do minério de  
ferro) era? 



Fluxo para Ford 

Significa que: 
  Estoque se move 
 Quando não se move: acumula! 
 Acúmulo ocupa espaço 
  Portanto: para melhorar o fluxo limitou 

o espaço onde o estoque se acumula 
  (antes das esteiras/correias etc.) 



Consequências 

Limitando o espaço: 
 Quando o espaço alocado está 

cheio: o centro de trabalho anterior 
pára! 

  Eficiências locais: abolidas! 
 Quebra o paradigma: “um recurso 

ocioso é um grande desperdício” 



Consequências 2 

  Somente limitar o espaço e deixar 
centros pararem de trabalhar pode 
reduzir o fluxo 

  Ford usou o acúmulo de estoque para 
detectar bloqueios/problemas 

  Foco às melhorias locais 
  Balanceou o fluxo (e não a 

capacidade)! 



Resumindo 
 Os conceitos usados por Ford: 

• Melhorar o fluxo (ou equivalentemente o lead time) é o 
principal objetivo de operações 1 

• Este objetivo deve ser transformado em um mecanismo 
prático que oriente a operação quando não produzir (evitar 
produzir em excesso). 

2 

• Eficiências locais devem ser eliminadas. 3 

• Deve existir um processo de focalização para balancear o 
fluxo.  4 



Taiichi Ohno 

“Tudo o que estamos fazendo é olhar o 
tempo desde momento que o cliente 

nos faz um pedido até o ponto em que 
recebemos o dinheiro. E estamos 

reduzindo este tempo...”   



Um grande problema! 

Demanda de carros 
no Japão dos 50 era 

de pequenas 
quantidades de 

muitos tipos 

Não é possível 
(economicamente) 

dedicar 
equipamentos para 
cada componente 

Cada Centro de 
trabalho produz uma 

variedade de 
componentes 

Impasses! 
(deadlocks) 

Limitar o 
espaço entre 
cada centro 



Centro 2 

Espaço e Impasses 

Centro 1 



Espaço e Impasses 



Supermercado + Ford = ? 

 Ohno percebeu a solução quando 
ouviu falar nos supermercados e viu 
que eles enfrentavam a mesma 
situação 

 Nasce o Kanban 



Kanban 

  Placa, sinal, 
cartão 

  Típico da 
classe 
comerciante 
no Japão 
medieval 

Disponível 

Indisponível 



Kanban = desafio 

No sistema Kanban 
peças em recipientes 
são processadas por 

um centro de 
trabalho 

Cada recipiente tem 
poucas peças e 
existem poucos 

recipientes de cada 
uma 

Capacidade 
perdida 

Os centros de 
trabalho alternam 

frequentemente de 
um tipo de peça a 

outra 

Alternar requer setups 

Setups levam tempo 
SMED 

Capacidade 
restaurada com 

flexibilidade 



Tanto Trabalho 

  Porque tanto trabalho para Balancear 
o Fluxo (e não a capacidade)? 

  Forma tradicional de lidar com setups 
longos é: aumentar os lotes (EOQ, ou 
lote econômico) 

  Porque Ohno ignorou isso? 
  E as eficiências locais? 



E não é só isso... 

  Balancear o Fluxo requer mais que 
reduzir os setups. 

 Como aplicamos o 4º princípio? 





Desperdício = Custos? 
 Ohno não se preocupou em reduzir 

custos 
  P.ex. Quando reduzia os tempos de 

setups, aumentava a quantidade! 
 Não despediu pessoas por eliminar 

bloqueios (pedras) 
  Etc. 
  E os custos da Toyota? 



Resumindo 
 Os conceitos usados por Ford  e  Ohno: 

• Melhorar o fluxo (ou equivalentemente 
o lead time) é o principal objetivo de 
operações 

1 

• Este objetivo deve ser transformado em 
um mecanismo prático que oriente a 
operação quando não produzir (evitar 
produzir em excesso). 

2 

• Eficiências locais devem ser eliminadas. 3 

• Deve existir um processo de focalização 
para balancear o fluxo.  4 

Espaço Estoque 

Observa
ção 

Redução 
estoque 

✔ ✔ 

✔ ✔ 



LIMITES DO SISTEMA TOYOTA DE 
PRODUÇÃO (TPS) 



Genéricos Específicas a um 
tipo de ambiente 

Ohno nos ensina: 

Conceitos 

Aplicação 

Aplicação 

... 
Aplicação 

Premissas 
(ocultas) 



Premissas do SPT 
O sistema é estável: 
  Processos e produtos não mudam muito 

rápido (>6-8 meses) 
  Demanda suave (sem picos esporádicos) 
  Mix e carga variam pouco (nos recursos 

produtivos) 
Obs: 

(todas estas estão fora da influência da produção) 



Implementar Lean/SPT 
Em sistemas nos quais uma ou mais premissas 

não são válidas: 
  Algumas ferramentas podem funcionar 

(células, SMED, etc.) 
  Mas os resultados não são tão significativos 
  E isso não pode ser considerado 

implementar Lean 
  (sem contar com a tentação de cair em 

cortes de custos...) 



Diferentes ambientes 

Estabilidade Toyota Hitachi Tool 
Vida dos 
produtos 

12 meses  
(mud. parcial) 

 6 meses  
(mud. total) 

Demanda Suave  
(poucas dezenas 
de SKUs) 

Esporádica 
(20.000 SKUs) 

Mix Varia Pouco 
(sincronizado com 
revendas) 

Oscila muito 
(efeito chicote) 



IMPORTÂNCIA DO FLUXO EM 
AMBIENTES INSTÁVEIS 



Impactos: 

Ambientes 
estáveis 

Impacto muito 
grande 

Fluxo otimizado 

Ambientes 
instáveis 

Impacto = ? 

Ford e 
Ohno 



Tempo de vida curto 

Vida de 
produtos curta 
(ex. 6 meses) 

Obsolescência 

Lead time 
longo (ex. 2 

meses) 

Algumas vezes 
a demanda é 
menor que o 

esperado 

Menos vendas 
& margens 

Descontos 

Canibalização 
de novos 
produtos 

Atraso na 
introdução de 
novos produtos 

Algumas vezes 
a demanda é 
maior que o 

esperado 

Produção demora 
a satisfazer a 

demanda Muitos clientes não 
esperam muito 



Demanda esporádica 

Demanda 
esporádica 

Lead time 
longo (ex. 2 

meses) 

Algumas vezes 
a demanda é 
menor que o 

esperado 

Menos vendas 
& margens 

Algumas vezes a 
demanda é maior 
que o esperado 

Procura-se produzir 
para estoque e 

servir os clientes daí 

Clientes não 
esperam muito 

Altos 
estoques 

Caixa e espaço 
não são infinitos 

Rupturas 
(faltas) 



Mix instável 
Mix Instável 

A carga em diversos 
centros de trabalho 

varia bastante 

Frequentemente a 
carga excede a 
capacidade do 

centro (Sobrecargas 
temporárias) 

Menos vendas & 
margens 

A capacidade nem 
sempre é suficiente 

para atender a 
demanda 

Lead time longo WIP alto 

Algumas sobrecargas 
temporárias são 

confundidas com 
gargalos reais 

Buscar altas 
eficiências 

Prioridades são 
embaralhadas 

O Desempenho 
de Entrega é 

ruim 

A pressão faz com 
que a capacidade 

seja ampliada 



Resumindo 
  SPT (Lean) é restrito a ambientes estáveis 
  A maioria dos ambientes sofre de 

instabilidade 
  O impacto de melhorar o fluxo em 

ambientes instáveis é muito grande 
Que tal: 
  Seguir os passos de Ohno e desenvolver 

uma aplicação para ambientes instáveis 



UMA APLICAÇÃO DOS 
CONCEITOS DE PRODUÇÃO 
BASEADA NO TEMPO 



Intuitivamente 

Reduzir lead 
time 

Evitar excesso 
de produção 

É natural 
pensar no 

tempo como 
limitação 

Limitar o tempo global 
 de produção é o mais 

adequado 

Limitar o 
tempo em 

cada centro 
de trabalho 

Um centro 
de trabalho 
pode parar 

Capacidade é 
consumida deste, 
dos anteriores e 

posteriores 

Limitar o 
tempo 

globalmente 
(lead time) 

Duas 
possibilidades 
para limitar o 

tempo: 
localmente e 
globalmente 

No pior caso 
só se perde 

capacidade 
deste 



Como calcular o limite? 
  Como calcular o tempo adequado para 

limitar a liberação de material? 
  A via sofisticada foi tentada nos 70-80 e 

falhou: 
 MRP de loop fechado 

  Ovo e galinha (paradoxo de Tostines): 
 Para calcular o tempo de liberação precisamos 

dos tempos de filas 
 Para calcular os tempos de filas precisamos do 

tempo de liberação... 



Estabelecendo um limite 

 Aproximadamente correto é muito 
melhor que um precisamente errado 

 Um fator fundamental, que fica de 
fora da discussão tradicional 

  Tempo de atenção e intervenção 
gerencial 

  E a relação do tempo com este 



A
te

n
çã

o
 G

e
re

n
ci

a
l 

Tempo de liberação 

Tempo de 
reação  
insuficiente 

Tempos longos, 
engarrafamentos, 

prioridades 
erradas 

Variação  
normal 

Estabelecendo um limite 



Lado direito: Porque? 

Tentar ativar 
todos recursos 

(altas 
eficiências 
locais, ou 

“manter todo 
mundo 

ocupado) 

Liberamos mais 
material (pedidos 
remotos, previsões 

etc.) 

Filas 
maiores 

Fluxo nem sempre 
é linear 

Prioridades são embaralhadas 

Alguns pedidos 
atrasam  

(DDE < 100%) 

A impressão é que não 
liberamos com 

antecedência suficiente 



Estabelecendo um limite 

Um bom ponto de partida para 
ambientes no lado direito da curva: 

  Estabelecer um Pulmão de tempo 
igual a metade do lead time atual 
 Pulmão: dá o fôlego para nos proteger 

contra a variabilidade 

Mas não é suficiente: 
  Pedidos ainda podem sair da ordem 



Prioridades e TQM 

Shewhart (e Demming): 
  Ser mais preciso que o ruído piora as 

coisas 
Portanto: 
  Um bom sistema de prioridades têm que 

atuar somente quando estamos acima do 
ruído 

  (escapar da armadilha da sofisticação) 



Prioridades e o Pulmão 

  Já que o Pulmão é muito maior que o 
tempo de toque, podemos usar somente 
o mesmo: 

0% 100% 

OP 1 

OP 2 

OP 3 

OP 4 

OP 5 



Impacto da restrição 
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Onde estamos? 

  Restringindo (estrangulando) a liberação 
de material 
 Melhoria no DDE, menos atenção gerencial, 

maior fluxo (capacidade revelada) 
 Eficiências locais são abolidas 

  Priorizando corretamente 
 DDE ainda melhor, menos ainda atenção 

gerencial, mais agilidade 

  O que falta? 



Como Balancear o Fluxo? 

  Ou seja: como focar um processo de 
melhoria contínua (POOGI)? 

  Duas formas: 
  Bloqueios localizados 
  Bloqueios não localizados 



Bloqueios Localizados 

Restringir a 
liberação de 

material 

Filas só se formam 
quando houver 

mais trabalho que 
capacidade 
(mesmo que 

esporadicamente) 

Alguns centros de trabalho 
(em alguns momentos) têm 
capacidade menor que os 

demais 

As únicas filas que podem 
aparecer são adiante de 
centros de trabalho com 
menos capacidade que 

os demais 

Filas são excelentes 
indicadores de pontos a 

serem melhorados 



Bloqueios Localizados 



Bloqueios Não-Localizados 

 Registrar o que impede pedidos/OPs 
de serem processados 

  Processo de Pareto 
  Foco nas iniciativas de melhoria 
 Muito efetivo para políticas, funções 

de suporte, etc. 



Resumindo 
Uma aplicação dos conceitos de fluxo 

baseada no tempo : 
  Partindo do ritmo da demanda: o Tambor 
  Estabelece-se o tempo de produção: o 

Pulmão 
  Restringe-se a liberação: a Corda 
  E executa-se de acordo com as 

prioridades: Gerenciamento de Pulmão 
  Tambor – Pulmão – Corda (ou TPC) 



EXEMPLO DA HITACHI TOOL 
ENGINEERING 



Perfil 

  20.000 SKUs: ferramentas de corte 
 Novas famílias de produtos a cada 6 

meses (“obsoletando”anteriores) 
 Demanda esporádica na maioria dos 

SKUs 
  Todas tentativas de implementar Lean 

não foram bem sucedidas 



Histórico 
Implementação 
de TPC em 1 
fábrica 

DDE: de 40% a 
85% 

LT e WIP menos 
de 50% 

Produção 20% a 
mais 

Mesma MDO 

Implementação 
expandida: 

Todas as 
fábricas (4) 

Resultados 
semelhantes 

24 Bi ¥ vendas 

Liberação de 
caixa 

Aumento de 
20% das vendas 

Redução dos 
estoques dos 
clientes de 8 
meses para 2,4 
meses. 

Mar/2002:  
1,1 Bi ¥ (7,2%) 

Mar/2007:  
5,3 Bi ¥ (21,9%) 



LIMITES DO TPC 



Premissas do TPC 

  Tempo de toque <= 10% do Lead Time 
 P.ex. em ambientes de projetos não é 

esse o caso 
 Nestes outra aplicação – dos mesmos 

conceitos – é necessária: CCPM 

  Etc. 



PERGUNTAS 



  Esposo e pai mudando o 
mundo uma pessoa por vez 

  Cientista buscando aplicar 
ciência às atividades 
humanas 

  Caçador de premissas 
ocultas 

  Professor, estudante, e 
colega de alunos 

  Crê mais em valores que em 
ferramentas 

  Cúmplice do Grupo Goldratt 

humberto.baptista@goldrattgroup.com 
www.goldrattschools.org 

humberto@vectis-solutions.com 
www.vectis-solutions.com 


