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1. ESTUDO DE CASO 
 
 
 
 
                                          FORD MOTOR COMPANY 

 

 

 

Durante várias décadas a indústria automobilística americana reinou como a 

suprema glória no mundo todo. Era o símbolo do poder econômico, o orgulho americano. 

Mas, ao entrar na década de 1990, ela apenas desejava sobreviver frente a tantos problemas 

e desafios em seu próprio quintal. Os automóveis japoneses invadiram o mercado 

americano e simplesmente derrubaram os gigantes automobilísticos americanos, 

provocando enormes perdas e prejuízos. As duas principais razões para o forte declínio: 

preço e características do produto japonês. Indo mais fundo na questão: falta 

competitividade – alta produtividade e qualidade superior – nas empresas americanas. 

Alguns dos excelentes produtos americanos da década de 1970 deixaram de ser tão 

bons quanto o pareciam. Em 1992, a Ford Motor Company começou a perceber que os 

seus produtos eram inferiores em qualidade aos concorrentes japoneses quando acusou um 

prejuízo de 2,3 bilhões de dólares. A administração de cúpula do colosso americano 

procurou estabelecer objetivos e metas para os diversos departamentos e serviços ao cliente 

e começou a trabalhar duro para reverter à situação e obter melhores resultados. 

O primeiro passo foi modificar a percepção dos consumidores americanos, que 

achavam que os concorrentes japoneses produziam um carro mecanicamente superior. Para 

tanto, a Ford iniciou uma campanha publicitária com o nome de “Quality Care” em todas 

as suas divisões de serviços. O objetivo era conquistar a satisfação do cliente como base 
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para construir uma vantagem competitiva sustentável. Com a participação ativa da rede de 

concessionárias, a Ford introduziu um intenso programa de treinamento e educação técnica 

para melhorar o atendimento ao cliente e implantou um moderno serviço com 

equipamentos de alta tecnologia, como o sistema de diagnóstico na manutenção de carros. 

Simultaneamente, melhorou o processo de avaliação das necessidades de serviços dos 

clientes e iniciou um plano extensivo de serviços e expedição rápida de peças para as 

concessionárias.  

Em seguida, a Ford iniciou a implementação de um plano de controle de qualidade 

e de satisfação do consumidor em sua fábrica de Ohio, onde o carro Mercury Villager era 

co-produzido através de uma joint venture com a Nissan japonesa. Para sintonizar e mesmo 

antecipar-se às necessidades e desejos do consumidor, a companhia desenvolveu sessões 

de encontros com consumidores. Nessas sessões, os participantes davam opiniões sobre o 

que lhes agradava e o que lhes desagradava nas minivans dos concorrentes e forneciam 

uma lista de características adicionais desejadas nesses carros. 

Um gerente regional de vendas afirmava que a Ford tinha dez anos pela frente para 

estudar todas as minivans produzidas pelos concorrentes a fim de decidir o que fazer. Aos 

poucos, a Ford foi copiando o melhor, descartando o pior, até chegar a desenhar a melhor 

minivan do mercado. Tudo foi muito bem feito. Nenhum outro fabricante americano havia 

ainda compreendido como articular todas as medidas de controle de qualidade. Quando as 

primeiras minivans da Mercury começaram a ser produzidas, eram inspecionadas através 

de 125 testes de segurança . Em 1992, as primeiras duas mil Villagers foram enviadas às 

concessionárias, e a companhia passou a acompanhar item por item os questionários 

preenchidos pelos consumidores para conhecer melhor o seu grau de satisfação. Os 

resultados foram animadores: a Ford recebeu respostas fortemente positivas e poucas 

reclamações. O objetivo de vendas do Villager, estabelecido em 70 mil unidades para o 

ano, foi rapidamente ultrapassado. 

A Ford queria melhorar a qualidade do produto através da modernização de 

fábricas. A engenharia e a manufatura eram os pontos fundamentais do programa. O 

planejamento foi desenvolvido com a introdução de novos produtos, como a Explorer. 

Novas abordagens de como fazer as coisas incluíram automatização das operações e 

robotização, reengenharia de processos, treinamentos de pessoal, melhoria contínua, 

administração participativa por objetivos, redes de equipe e, sobretudo, empowerment, que 

significava dar mais responsabilidade e autonomia aos grupos de funcionários. 

O retorno à lucratividade para a empresa não foi rápido e nem fácil, mas trouxe 

uma definição importante: a Ford jamais será uma empresa de perfil alemão ou japonês, 

mas uma empresa tipicamente americana. Os planos administrativos cuidadosamente 

preparados para alcançar objetivos e motivar o pessoal procuram assegurar um futuro 

melhor do que o passado.  
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Questões: 
 

 

1) As ações tomadas pela Ford na década de 1990 foram tão revolucionárias quanto 

aquelas tomadas pelo seu fundador, Henry Ford? Compare. 

 

2) Quais as barreiras que a Ford enfrenta atualmente no mercado de automóveis? 

 

3)Como a Ford está tentando competir com os seus concorrentes? 

 

4) Você acredita que a queda nas vendas da Ford tem  algo a haver com a 

Logística?Comente. 

 
 
 
 
 
 

2.MANUFATURA ENXUTA  
 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

 

Com o crescimento acentuado das corporações mundiais, o que 

conseqüentemente acarreta uma forte concorrência entre elas, exigindo assim, processos 

mais eficientes. 

Um desses processos para aumentar o lucro , preservando a qualidade, é  o 

sistema Lean, traduzido para o Português como “Enxuta” (por exemplo, manufatura 

enxuta) inspirado  no  conhecido sistema Toyota que é utilizado  nos países orientais. Isso 

significa uma forma de organizar seus negócios para que toda a perda nos processos seja 

eliminada ou pelo menos fortemente reduzida. Sistema que serve de referencia as empresas 

automotivas nos dias atuais. 

A palavra Lean surgiu durante um projeto sobre a indústria automobilística, 

realizado pelo Massachussetts Institute of Technology (situado nos Estados Unidos) em 

meados dos anos 80, onde buscou–se resposta para a perda da competitividade das 

empresas norte-americanas frente às companhias japonesas. 

Na época, os pesquisadores observaram que a Toyota era líder em todos os indicadores de 

desempenho, como por exemplo: produtividade, qualidade, relacionamento com os 

fornecedores, desenvolvimento do produto, além de ter custos menores, mais rentabilidade 

e clientes mais satisfeitos. 
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A pesquisa concluiu que a Toyota tinha um sistema de gestão, que trazia resultados 

superiores a outros métodos de se produzir e trabalhar. O foco da empresa japonesa era, e 

ainda é, fazer as coisas de forma simples, eliminando ao máximo o desperdício.  

O desenvolvimento do TPS (Toyota Production System), é creditado a Taiichi 

Ohno (1912-1990), que iniciou sua carreira como chefe de produção da Toyota, após a 2º 

Guerra Mundial. 

Reduzir estoques, desburocratizar os processos e sempre verificar a qualidade 

de fabricação são fatores cruciais para o desenvolvimento das empresas. Graças a esses 

fatores fizeram que o ramo automobilístico crescesse e assim aumentasse o seu lucro . 

A Toyota é a principal referência em matéria do processo Lean, tendo se 

tornado a maior montadora de automóveis do mundo. Várias outras corporações vêm 

tentando aplicar este conceito do Lean, como por exemplo: Honda, Alcoa, General Eletric 

(GE), Porsche, a Embraer e outras. 

A Toyota trabalha com estoques baixíssimos, geralmente para meia hora de 

trabalho, portanto a precisão é fundamental. Caso encontre um defeito, por menor que seja, 

o funcionário aciona um dispositivo ao lado da linha da produção e interrompe o processo 

de fabricação para que o problema seja solucionando, isso minimiza que o problema seja 

descoberto apenas no final do produto acabado. 

 

 

 

     2.2. O QUE É LEAN? 

 

Lean é uma forma de organizar seus negócios para que toda a perda nos 

processos seja eliminada ou pelo menos fortemente reduzida. Para Gallo. 

 Lean é o método que consiste em produção enxuta e eficiente fundamentada 

em estoque zero, melhoria continua e qualidade na fabricação. Para Ferro. 

Lean é reduzir estoques, eliminar desperdício, desburocratizar os processos e 

desenvolver o trabalho visando sempre à qualidade do produto final. Para Liker. 

 

Existe uma confusão comum do termo Lean com 5S, JIT, entre outros, mas estas 

são todas metodologias e ferramentas que podem ser usadas ao implementar uma 

cultura Lean. 



5 

 

 

 2.3. COMO ACONTECEU? 

 

O sistema de produção em massa, que vigorava nas empresas americanas e 

européias, reduzia os custos mediante uma produção em grande escala justificada pelo 

melhor aproveitamento das máquinas e redução do numero de setups, que chegavam a ter a 

duração de um dia e eram realizados somente a cada três meses. Dessa forma, as fábricas 

tentavam produzir o máximo possível com os mesmos recursos a fim de diluir os custos 

fixos por uma quantidade maior de produtos, reduzindo assim o custo unitário de seu 

produto final. Acredita-se, na época de crescimento econômico elevado, que o custo de um 

automóvel diminuía drasticamente em proporção ao aumento das quantidades produzidas. 

 Ohno, afirma que o mundo já tinha mudado de uma época em que a indústria podia 

vender tudo que produzisse, para uma situação na qual só podemos vender nossos produtos 

se nos calcarmos dentro dos corações dos nossos consumidores, cada um dos quais com 

conceito e gostos diferentes. 

Graças à crise do petróleo em 1973, seguida de recessão, afetou governos, 

empresas e sociedades no mundo inteiro. Em 1974, a economia japonesa havia caído para 

um nível de crescimento zero, onde muitas empresas estavam com problemas, mas na 

Toyota Motor Company, embora os lucros tenham diminuído, ganhos maiores do que os de 

outras empresas foram mantidos. A diferença cada vez maior entre ela e outras companhias 

fez com que as pessoas se perguntassem sobre o que estaria acontecendo na Toyota, 

conseqüentemente outras empresas japonesas começaram a aderir ao modelo de manufatura 

enxuta ou ao Sistema Toyota de Produção. 

 A eficiência do sistema Toyota de produção, reduz os estoques pela metade e 

aumenta a produção em 40%, levando empresas de diversas áreas a substituir o modelo 

introduzido por Henry Ford, segue abaixo figura 1, que demonstra a diferença entre o 

sistema de Henry Ford por volta de 1908 com o sistema Toyota de Produção, que é 

utilizado atualmente. 
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Figura1: Comparação entre o Fordismo (Produção em Massa) e o Toyotismo (Sistema 

Lean) 

Fonte: TEIXEIRA, 2007.(Revista Veja) 

 

2.4. CONCEITOS BASICOS PARA APLICAÇÃO DO CONCEITO 

 
 

No sistema Lean, Sistema Toyota de Produção ou Manufatura Enxuta podemos 

mencionar como base desse sistema os 7 elementos (desperdícios) , são aqueles onde o 

processo Lean deve atuar , são eles:  

 

1º) - Eliminação da Superprodução; 

 

2º) - Diminuição do Tempo de Espera; 

 

3º) - Eliminação do Transporte ou Movimentação Desnecessários; 

 

4º) - Eliminação do Superprocessamento ou Processamento Incorreto; 



7 

 

 

5º) - Diminuição do Excesso de Estoque; 

 

6º) - Diminuição dos Defeitos; 

 

7º) - Fim do Desperdício da Criatividade dos Funcionários. 

 

A seguir, serão descritos cada um dos itens acima em detalhes: 

 

Eliminação da Superprodução: Produção de itens para os quais não há demanda, o que 

gera perda com excesso de pessoal, de estoque e com os custos de transporte, devido ao 

estoque excessivo.  

 

Diminuição do Tempo de Espera: Tempo sem trabalho onde os funcionários que servem 

apenas para vigiar uma máquina automática ou que ficam esperando pelo próximo passo no 

processamento, ferramenta, suprimento, peça, etc., ou que simplesmente não tem trabalho 

para fazer devido a uma falta de estoque, atrasos no processamento, interrupção do 

funcionamento de equipamento e gargalos de capacidade.  

 

Eliminação do Transporte ou Movimentação Desnecessários: Movimentação de 

estoques em processos por longas distâncias, criação de transporte ineficiente ou 

movimentação de materiais, peças ou produtos acabados para dentro ou fora do estoque ou 

entre processos.  

 

Eliminação do Superprocessamento ou Processamento Incorreto:  Processamento 

ineficiente devido a uma ferramenta ou ao projeto de baixa qualidade do produto, causando 

movimento desnecessário e produzindo defeitos. Geram-se perdas quando se oferecem 

produtos com qualidade superior à que é necessária. 

 

Diminuição do Excesso de Estoque: Excesso de matéria-prima, de estoque em processo 

ou de produtos acabados, causando lead time mais longo, obsolescência, produtos 

danificados, custos de transporte e de armazenagem e atrasos. Além disso, o estoque extra, 

oculta problemas, como desbalanceamento de produção, entregas atrasadas dos 

fornecedores, defeitos, equipamentos em conserto e longo tempo de setup (preparação).  

 

Diminuição dos Defeitos: Produção de peças defeituosas ou correção. Consertar ou 

retrabalhar, descartar ou substituir a produção e inspecionar significam perdas de manuseio, 

tempo e esforço.  
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Fim do Desperdício da Criatividade dos Funcionários: Perda de tempo, idéias, 

habilidades, melhorias e oportunidades de aprendizagem por não envolver ou ouvir seus 

funcionários.  

 

    

 2.5.LIMITAÇÕES 

 

O Manufatura Enxuta ou Sistema Lean vem sendo implantado em várias 

empresas no mundo todo, porém nem sempre com grande sucesso. A dificuldade reside no 

aspecto cultural. Toda uma herança histórica e filosófica confere uma singularidade ao 

modelo japonês. 

Outros fatores que podemos citar nesse caso são: 

     a) - Alto custo em treinamentos; 

    b) - Alto custo na adequação do processo; 

    c)- Produção inconsistente (tanto hora-a-hora quanto dia-a-dia) podendo acarretar horas 

extras; 

   d)- Pode ocorrer excesso de materiais junto às Células e junto aos pontos de 

abastecimento. 

    Nesse processo não basta chegar com uma nova série de regras e achar que 

automaticamente a organização se tornará enxuta. Esta mudança na forma de pensar da 

equipe é certamente o maior desafio na execução desta iniciativa. 

 

3. ESTUDO DE CASO 

 

                             “OS PLANOS PARA TENTAR LEVANTAR A PEPSI” 

 

 

A implementação da estratégia empresarial é vital para que tudo de certo. O 

principal executivo da Pepsi, Roger Enrico, 52 anos, está estudando a troca do nome usado 

pela empresa há mais de 37 anos. “Chegou à hora de revelar quem realmente somos e de 
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assumir o que queremos ser”, diz ele. A razão da mudança é a admissão da forte 

participação da Frito-Lay, a subsidiária de salgadinhos que superou há muito tempo o setor 

de bebidas, como a maior fonte de receita da Pepsi. A Frito-Lay responde por 43% do total 

da empresa e por 6,7 bilhões de lucros acumulados nos últimos cinco anos. Outra razão da 

mudança é fornecer uma resposta às questões com que Enrico se defronta atualmente: o que 

deu errado nos últimos tempos com a Pepsi e como corrigir esse erro? 

Depois de gastar 1 bilhão em investimentos de capital nos últimos seis anos para se 

expandir em mercados internacionais de bebidas, os negócios da Pepsi fora dos Estados 

Unidos não saíram triunfantes. Desde 1991, a Pepsi investiu cerca de 4 bilhões em ativos 

fixos, marketing e engarrafamento no exterior – boa parte em mercados emergentes. A 

meta no inicio da década era reduzir a liderança da Coca-Cola fora dos Estados Unidos que 

era de 3 para 1. O brado de guerra era: 5 até 1995. Ou seja, 5 bilhões de faturamento para o 

setor de bebidas internacionais até 1995, contra 1,5 bilhão em 1990. Loucura! Em 1996, o 

faturamento internacional chegou a 2,8 bilhões. A campanha foi vítima de suas próprias 

ambições.  

No Brasil, o engarrafamento da Pepsi apressou-se em abrir quatro fábricas com 

capacidade para 250 milhões de engradados de refrigerantes por ano, mas as linhas de 

produção sofriam constantes interrupções por causa de problemas relacionadas à demora na 

entrega de insumos (matéria-prima e garrafas) nas instalações e da baixa qualificação da 

Mão-de-obra. A Pepsi incentivou a venda de garrafas tamanho família, mas os recipientes 

grandes, que em geral saem mais em conta para o consumidor, geram lucros menores para a 

companhia. 

 A gigantesca super engarrafadora da Pepsi na Argentina - a Buenos Aires 

Embotelhadora, a Baesa -, supostamente um modelo para outras regiões, não tardou a 

apresentar as seqüelas de sua expansão rápida e financiada em dividas. Os credores da 

Baesa assumiram o comando da empresa numa operação de conversão de dividas em ações. 

Nos Estados Unidos, as operações altamente lucrativas da divisão de refrigerante da Pepsi 

enfrentam a obstinada meta da Coca-Cola de controlar 50% do mercado norte-americano 

até o ano 2008. Para complicar, a fatia de 31% da Pepsi no mercado americano permaneceu 

inalterada nos últimos dez anos, enquanto da Coca-Cola saltou de 40,5% em 2003. 

 Nesse meio tempo, a Pepsi livrou-se da cadeia de restaurante informais, que se 

encontrava no vermelho, e programou o desmembramento da divisão de fast-food, 

envolvendo a Pizza Hut, Taco Bell e KFC, das quais quer se desfazer. Isso trará uma 

redução de um terço no seu antigo porte de 31,65 bilhões de faturamento anual. 

Os critérios põem a culpa numa cultura empresarial que desvaloriza idéias 

ambiciosas grandes gastos e rápidas mudanças. Enrico, admite que, no caso da divisão 

internacional de bebidas e do restaurantes informais, a cultura da empresa ficou mesmo fora 

de controle e promete fazer as mudanças necessárias a fim de fazer valer a nova e 

verdadeira cultura da Pepsi. Essa cultura seria o casamento do pulso firme da Frio-Lay, que 

registrou uma média de elevação de 13%nos lucros operacionais e no faturamento nos 
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últimos cinco anos, com a criatividade e a astúcia comercial da Pepsi. Sinergia cultural? 

Vale à pena conferir. 

 
Questão: 

 
Nesse caso você acaba de ser contratado pela Pepsi no lugar do principal executivo 

da empresa o Sr. Roger Enrico para gerenciar toda a empresa. 

Como pode-se verificar a Pepsi está com problemas em varias áreas (produção , 

logística e outros ), cabe a você determinar um plano de ação com metas definidas para 

alavancar  essa grande empresa. 

 

 
 
4. KANBAN 
 

 

O Kanban foi criado no Japão após a segunda guerra Mundial, por Taiichi Ohno, 

engenheiro chefe da Toyota. Nesse período o Japão está passando por problemas 

financeiros e culturais porque a maioria de suas cidades estavam destruídas por causa da 

segunda grande guerra, por esse motivo começou –se a elaborar novas filosofias (métodos) 

para se gerenciar uma produção com o mínimo de investimento e sempre pensando em 

alcançar altos valores em produtividade e qualidade. 

Existem vários conceitos de Kanban, mas de uma maneira geral significa: sistema 

de controle de fluxo de materiais, usando cartões, placa ou registro visível, que tem como 

meta a produtividade e qualidade, interligando em fluxo uniforme e ininterrupto de todas as 

operações. 

Tem como funções, acionar o processo de fabricação apenas quando necessário, 

acarretando assim a diminuição da formação de estoques. Outro fator importante dentro de 

suas funções é o de permitir controle visual do processo, entregar peças de acordo com o 

consumo e descobrir as fraquezas e problemas do processo. 

Para que o sistema Kanban funcione é necessário eliminar desperdícios de espaço, 

mão-de-obra e material. Os lotes devem ter tamanho mínimo de modo a garantir apenas as 

necessidades imediatas. E também não podemos deixar de esquecer que para o sistema 

Kanban funcione, os colaboradores tem que querer que aconteça . 

O funcionamento do Kanban é simples consiste em emitir um sinal na forma de um 

cartão, onde o fornecedor é alertado que sua matéria prima está se esgotando. O cartão é 

passado para o posto fornecedor, quer dizer que é necessária a reposição de material. É um 

processo de fácil entendimento para os funcionários, pois eles já sabem a matéria prima que 

está faltando, através da ausência do cartão. 
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O Kanban nos dias atuais são dividido em Kanban de transporte; Kanban produção 

e Kanban fornecedor. 

Kanban de transporte consiste em produção estoque, isso quer dizer que um sinal é 

emitido (via cartão visual) para que o material seja transferido do estoque para uma área 

especifica de produção. 

Kanban produção consiste em estoque produção, isso quer dizer que um sinal é 

emitido (via cartão visual) para que seja iniciada a produção. 

Kanban fornecedor consiste em produção estoque fornecedor, isso quer dizer que 

um sinal é emitido (via cartão visual) para que o material seja transferido do fornecedor 

externo para o estoque e assim direcionada para a produção. 

 

                 Segue abaixo um exemplo da utilização do Kanban em uma empresa automotiva. 

 

           
 

 

 

     5. JUST-IN-TIME 
 

 

A grande maioria de pessoas faz uma certa confusão entre o Sistema Kanban e o 

Sistema "Just-in-Time" (JIT). O Sistema Just-in-Time, que em português significa no 

momento exato ou ainda, num linguajar mais corriqueiro "em cima da hora", é um sistema 

de produção cuja idéia principal é fabricar produtos na quantidade necessária no momento 

exato em que o item seja requisitado. 

O Sistema Kanban é uma ferramenta para administrar o método de produção JIT, ou 

seja, é um sistema de informação através de cartões, tradução de kanban para o português, 

para controlar as quantidades a serem manufaturadas pela empresa. 

 

 Podemos mencionar que esse sistema teve origem com a Produção em massa 

desenvolvido por Frederick Taylor e Henry Ford no início do século XX,o mesmo, 

procurava reduzir os custos unitários dos produtos através da produção em larga escala, 

especialização e divisão do trabalho. Entretanto este sistema tinha que operar com estoques 
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e lotes de produção elevados, além de que, no início não havia grande preocupação com a 

qualidade do produto. 

Posteriormente o JIT, foi adotado pela Toyota Motor Corporation como parte do seu 

Sistema Toyota de Produção (TPS). Entretanto a Toyota Motor Corporation não adotou o 

procedimento da Ford Motor Company e sim a partir do mesmo sistema empregado em 

uma cadeia de supermercados, onde tem como regra principal operar com estoques em 

baixos níveis, e sempre preocupado com a qualidade do produto. Muito embora a alta 

gestão da Toyota tenha visitado a Ford em sua turnê pelas empresas americanas, a Ford 

ainda não tinha adotado totalmente o JIT e os executivos ficaram impressionados com a 

grande quantidade de inventários e com o horário de trabalho irregular.  

Embora haja quem diga que o sucesso do sistema de administração JIT esteja 

calcado nas características culturais do povo japonês, mais e mais gerentes e acadêmicos 

têm-se convencido de que esta filosofia é composta de práticas gerenciais que podem ser 

aplicadas em qualquer parte do mundo. Algumas expressões são geralmente usadas para 

traduzir aspectos da filosofia Just-in-Time: 

 

        a) eliminação de estoques; 

        b) eliminação de desperdícios; 

        c) manufatura de fluxo contínuo, 

        d) esforço contínuo na resolução de problemas; 

        e)  melhoria contínua dos processos.  

 

 

A partir de então o conceito e aplicação do JIT propagou-se. A adoção do JIT pela 

maioria das empresas japonesas deu-se e dá-se principalmente pela limitada disponibilidade 

de espaço físico para armazenagem, haja vista a restrição territorial do próprio país.  

Hoje em dia as empresas têm sido pressionadas cada vez mais pela urgência em aumentar a 

produtividade e reduzir os custos relacionados à produção, por esses motivos o JIT tem se 

propagado de maneira muito intensa e recebido atenção das mais variedades empresas de 

todo o mundo.  

Então podemos dizer que o sistema JIT foca-se em ter "o material certo, na hora 

certa, no lugar certo e na quantidade exata". 

Podemos citar como vantagens de se utilizar o JIT como: 

 

a)redução de custos; 

b)qualidade; 

c)flexibilidade; 

d) velocidade; 

e)confiabilidade. 
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   a)Redução de Custos 

 

Graças às características do sistema JIT, o planejamento e a responsabilidade dos 

encarregados da produção pelo refinamento do processo produtivo, favorecem a redução de 

desperdícios. Existe também uma grande redução dos tempos de setup, interno e externo, 

além da redução dos tempos de movimentação (transporte interno e externo).  

 

 

    b) Qualidade 

 

       O JIT evita que os defeitos fluam ao longo do fluxo de produção; o único nível 

aceitável de defeitos é zero. A pena pela produção de itens defeituosos é alta. Isto motiva a 

busca das causas dos problemas e das soluções que eliminem as causas fundamentais destes 

problemas. Os trabalhadores são treinados em todas as tarefas de suas respectivas áreas, 

incluindo a verificação da qualidade. Sabem, portanto, o que é uma peça com qualidade e 

como produzi-la. Se um lote inteiro for gerado de peças defeituosas, o tamanho reduzido 

dos lotes minimizará o número de peças afetadas. O aprimoramento de qualidade faz parte 

da responsabilidade dos trabalhadores da produção, estando incluída na descrição de seus 

cargos.  

 

   c) Flexibilidade 

 

      O sistema just in time aumenta a flexibilidade de resposta do sistema pela redução dos 

tempos envolvidos no processo.  A flexibilidade dos trabalhadores contribui para que o 

sistema produtivo seja mais flexível em relação às variações do mix de produtos. Através 

da manutenção de estoques baixos, um modelo de produto pode ser mudado sem que haja 

muitos componentes obsoletos.  

 

   d)Velocidade 

 

      A flexibilidade, o baixo nível de estoques e a redução dos tempos permitem que o ciclo 

de produção seja curto e o fluxo veloz. A prática de diferenciar os produtos na montagem 

final, a partir de componentes padronizados, de acordo com as técnicas de projeto adequado 

de manufatura e projeto adequado à montagem, permite entregar os produtos em vários 

prazos mais curtos.  
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   e)Confiabilidade 

 

       A confiabilidade das entregas também é aumentada através da ênfase na manutenção 

preventiva e da flexibilidade dos trabalhadores, o que torna o processo mais robusto. As 

regras do KANBAN e o princípio da visibilidade permitem identificar rapidamente os 

problemas que poderiam comprometer a confiabilidade, permitindo sua imediata resolução.  

 

       6. SISTEMA DE PUXADA  
 
 

Imagine que você descobre um ótimo serviço na Internet pelo qual você pode 

ter todos os laticínios entregues diretamente em sua casa com um desconto significativo. O 

único senão é que você tem que se inscrever e especificar uma quantidade semanal de cada 

item, e a empresa só pode garantir que a entrega será feita durante a semana. A empresa 

tem que programar embarques semanais de mercadoria para seu deposito, por isso precisa 

de pedidos feitos com antecedência para assegurar a venda de todo o estoque que recebe. 

Ela entregará os produtos na porta de sua casa em um recipiente térmico para que possam 

permanecer resfriados. Você especifica uma quantidade típica de ovos, leite e manteiga 

necessária para uma semana. Mas você não sabe que dia os produtos chegarão. Pode ser na 

segunda-feira, mas também pode ser na sexta. Assim, será preciso ter quantidade suficiente 

de todos os seus produtos no seu refrigerador para passar a semana. E, se a entrega for feita 

na segunda-feira, você ficará com o refrigerador cheio de produtos suficientes para uma 

semana mais àqueles que chegaram na segunda, ou seja, muita coisa para um refrigerador 

só. Então você precisa comprar um segundo refrigerador e colocá-lo na garagem. E, se você 

sair de férias e esquecer de cancelar o pedido para aquela semana, terá a quantidade 

semanal de produtos estragada na porta de casa quando voltar. 

Esse é um exemplo de um sistema empurrado de estoque. Em administração, 

mercadorias e serviços são freqüentemente empurrados para o revendedor, podendo este 

vendê-los imediatamente ou não. O revendedor tenta empurrá-los para você, quer você 

precise deles ou não. E o resultado é um grande estoque de coisas que você não precisa usar 

imediatamente, e é bem provável que o revendedor também esteja mantendo um enorme 

estoque. 

Agora imagine que o tal serviço da Internet receba varias reclamações e melhore seu 

atendimento. A empresa envia-lhe um aparelho sem fio com teclas correspondentes a cada 

um dos produtos. Quando você abre uma nova garrafa de leite ou uma nova caixa de ovos, 

pressiona a tecla para aquele item. No dia seguinte, a empresa entrega uma unidade do 

produto para repor a que você colocou em uso. Isso significa que você terá a unidade 

parcialmente usada, se você não a terminar, mais uma. Algum estoque, mas não muito. Se 

você acha que precisará usar uma maior quantidade de um produto, como leite, por 
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exemplo, pode entrar na Internet ou telefonar, e imediatamente a empresa lhe entregará o 

que você precisa. De sua parte, a empresa renegociou os contratos com seus fornecedores. 

Quando o cliente solicita mais produtos, isso aciona um sinal para as empresas de laticínios 

enviarem aquela quantidade para o revendedor. Esse é um exemplo de sistema puxado. 

Você recebe itens somente quando os solicita, e o revendedor recebe os 

produtos com base na real demanda do cliente. 

Com base no exemplo acima demonstra a diferença em o sistema empurrado e 

puxado. 
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