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O
“princípio enxuto” é o  assunto 
do momento, já que sua im-
plementação  proporciona alto 
 nível de ser  viço ao  cliente e 
minimiza o capital de giro  

inves     tido em estoques. Os sistemas de 
manufatura enxuta são caracteriza- 
dos pela redução das perdas e dos pro-
cessos, níveis de estoques e um fluxo 
contínuo dos produtos pelo processo 
de manufatura. 

O “conceito enxuto” é uma “decla-
ração de guerra” contra as perdas. Em 
poucas palavras, é a busca da  manufa-

Enxugar para alcançar a eficácia
São três os estágios para balancear seus estoques

tura sem perdas. Os excessos, o longo 
tempo de preparação de máquinas, que 
restringe a agilidade, o estoque obso-
leto e, provavelmente, dessincroniza-
do com a demanda, pedidos vencidos 
e  altos custos indiretos devido à com-
plexidade dos produtos caracterizam 
essas perdas.

Programa de três estágios  
O conceito enxuto pode ser im-

plementado progressivamente com 
uma série de passos que levam uma 
empresa, em curto período de tempo, 

do modo de produção em lotes para o 
conceito do fluxo contínuo de forma 
ordenada. Veja a seguir os 12 passos 
que começam com melhorias que le-
vam menos tempo para ser realizadas, 
avançando para os passos mais demo-
rados e elaborados do programa. 

Os 12 passos são divididos em 
três estágios:

1º Estágio: fundamentos
Os esforços iniciais são dire-

cionados para o estritamente gerencial 
e sistêmico para promover o avanço do 
projeto. Muitos benefícios iniciais, tais 
como balan ceamento de fluxo, meno-
res estoques de produtos acabados e 
tempos menores de entrega por pedi-
do, podem ser obtidos sem mudar qua-
se nada no chão de fábrica.

1. Medições enxutas: os tempos de ciclo 
da manufatura, giros de estoques, 
tempo produtivo, como porcenta-
gem do tempo programado e desem-
penho do cumprimento de prazos 
dos pedidos na fábrica, estimulam o 
comportamento enxuto. Escolha um 
indicador para cada iniciativa enxuta 
e comece a divulgar os dados.

2. Previsão enxuta: não tem a finali-
dade de sobrecarregar os estoques 
de produtos acabados, mas direcio-
nar a compra de matérias-primas 
e a produção de peças fabricadas 
comuns que permitirão à empresa 
enxuta fabricar os produtos acaba-
dos mais próximo do momento do 
pedido.

3. Programação enxuta: significa pro-
gramar para o ambiente de ma-
nufatura enxuta (fabricação para 
estoque e sob pedido, e montagem 
sob  pedido). Tudo deve ser feito em 
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 lotes pequenos de produtos acaba-
dos no prazo mais próximo possível 
para atender o pedido do cliente.

4. Treinamento enxuto: significa aban -
donar a doutrina de utilização ple-
na de todas as linhas a todo tempo 
e a introdução de uma filosofia 
multi disciplinar da força de tra-
balho, ou seja, produzir somente 
quando e quanto for necessário.

2º Estágio: intermediário
Os quatro passos a seguir são foca-

dos na organização e como deve ser 
realizado o trabalho nas várias áreas 
da empresa:
5. Layout celular: o arranjo físico é  

flexível e reorientado por famílias 
de produtos sem as filas entre as 
operações, permitindo flexibilida-
de da mão de obra à medida que a 
demanda se altera.

6. Redução dos tempos de preparação: a 
nova filosofia é produzir em peque-
nos lotes, minimizando os estoques 
de produtos acabados e diminuindo 
os “lead times” aos clien tes. A ca-
pacidade de produzir em pequenos 
lotes e nivelar as linhas de produção 
de modelos variados depende de 
tempos de ciclo de produção curtos, 
que por sua vez dependem de rápi-
das mudanças de fabricação de um 
modelo na linha para o próximo. 

7. Trabalho padronizado: a padroniza-
ção em um ambiente enxuto exige 
verdadeiro esforço de forma lização 
e documentação das tarefas e tem-
pos para garantir que exatamente o 
mesmo trabalho seja feito em cada 
operação em prazos realistas para 
deses timular os atalhos.

8. Autoinspeção: elimine inspetores e es-
tabeleça a “disciplina da qualidade” 

no apoio da produção em pequenos 
lotes e de padrões de trabalho. 

3º Estágio: avançado
As práticas a seguir, uma vez defi-

nidas, elevarão sua empresa à catego-
ria das empresas enxutas. Esses con-
ceitos enxutos avançados incluem:
9. Sistema de puxar: o conceito de pu-

xar sinaliza a produção baseada na 
demanda do cliente e no balance-
amento dos pulmões de estoques 
ao longo de todo o processo de 
manufatura. O fluxo de informa-
ções começa no final (demanda) e 
vai até o início da operação, e os 
materiais se movimentam para a 
frente à medida que são “puxados” 
pela fábrica (com Kanban).

10. Aquisição e estocagem enxutas: essa 
etapa é caracterizada pelos for-
necedores como parceiros, pelas 
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compras em pequenos lotes, pela 
certificação dos fornecedores e pelo 
abastecimento no ponto de uso.

 Nas compras enxutas, a tradicio-
nal prio ridade no custo como pa-
drão decisivo é abandonada em 
favor do valor total percebido na 
qualidade e confiabi lidade das 
entregas. Quanto à estocagem 
enxuta, o foco é orien tado para 
a sincronia e redução do tempo 
na obtenção dos materiais até a 
linha de produção. 

11. Manutenção enxuta: os gerentes 
e colaboradores dos centros de 
trabalho participam juntos das 
decisões e das tarefas de ma-
nutenção de rotina. Conhecida 
como manutenção produtiva 
total (MPT), ela atribui aos fun-
cionários tarefas de manutenção 
específicas (limpeza, lubrificação, 
pequenos reparos, manutenção 
preventiva, etc.).

O avançO cOntínuO dO cOnceitO enxutO

1º eStÁGiO

Caracterizado por:

Operações altamente  
complexas; 

Centros funcionais; 

Elevado estoque de produtos 
acabados; 

Longos ciclos de produção; 

Baixa qualidade.

Foco do conceito enxuto:

Medições;

Programações;

Previsões;

Treinamento multidisciplinar.

2º eStÁGiO

Caracterizado por:
Centros funcionais; 

Altos níveis de materiais em  
processo;

Grandes lotes; 

Baixa qualidade.

Foco do conceito enxuto:
Células de manufatura;

Trabalho padronizado;

Autoinspeção.
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3º eStÁGiO

Caracterizado por:

Fluxo sincronizado;

Gerenciamento avançado  
de materiais;

Gerenciamento das restrições.

Foco do conceito enxuto:

Sistema de puxar (kanban);

Compras e estocagem enxutas;

Manutenção produtiva total.

12. Gerenciamento dos gargalos: otimize a produção focando as restrições e as for-
mas de elevá-la. Toda fábrica tem gargalos e sempre que um for desobstruído, 
outro aparecerá.

© IMAM Consultoria - Tel.: (11) 5575-1400 - Revista intraLOGÍSTICA




