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1. RESUMO 

 

Os conceitos da produção enxuta e do Lean Seis Sigmas criados pelo Sistema 

Toyota de Produção (STP) são utilizados há décadas por empresas de todo o 

mundo em busca de uma maior competitividade, em busca de redução de 

desperdícios, redução de variações e otimização de processos. Este trabalho visou 

à implementação do sistema Heijunka, com os conceitos do Lean Seis Sigma em 

uma cadeia de valor de uma indústria automotiva. Através da aplicação das 

ferramentas dessa metodologia foi possível reduzir os níveis de estoque, otimizar a 

utilização de recursos como mão de obra e máquinas, absorver a variação da 

demanda e assim melhorar a entrega dos produtos. O projeto foi desenvolvido 

através dos conceitos do DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar) e 

foram utilizadas ferramentas de mapeamento de processo, e análise de causa raiz. 

O resultado alcançado foi, um melhor índice na entrega, resultando, finalmente, na 

satisfação do cliente.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O tema deste estudo foi escolhido com o objetivo de apresentar a 

implementação do quadro Heijunka em uma linha de produção de tacógrafos. 

Atualmente, a competitividade do mercado automotivo, exige que as 

empresas sejam mais eficientes na utilização de seus recursos. Para se ter um 

desempenho competitivo são necessários alguns fatores considerados principais: 

produtividade, capacidade, qualidade, velocidade na entrega, flexibilidade e 

velocidade no processo. 

O princípio da eliminação de desperdício, constitui a produção enxuta (lean 

production) e fabricar com o máximo de economia de recursos. Foi identificado 

acúmulo de materiais em estoques e grandes espaços sem uso, vistos como 

desperdício de recursos (materiais, espaços, tempo e esforço humano 

principalmente). O programa de trabalho deveria ser cumprido e lidando com 

emergência (just in case). Conceitos seguidos até os anos 80 pelo Ocidente e vistos 

com desperdício pelos japoneses devido à escassez de recursos. (SATOLO, 2009) 
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A manufatura enxuta é um dos padrões existentes dentro da moderna 

literatura de Gestão de Produção, e tem como objetivo manter a competitividade no 

mundo atual globalizado, pois possuem papel estratégico por auxiliar no alcance dos 

objetivos de desempenhos. (GODINHO FILHO; FERNADES, 2004) 

A aplicação desse conceito tem por finalidade identificar as falhas do 

processo produtivo, com a apresentação de um estudo de caso da implementação 

do quadro heijunka em uma linha de produção de tacógrafos. 

Segundo Tubino, (1997, p. 208, apud Albertin; Pontes, 2016, p.92) Heijunka é 

a programação de produção nivelada pelo sequenciamento de diferentes produtos 

em um padrão ou quantidade para corresponder a demanda.  

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é tratar os desperdícios e direcionar os esforços 

para agregar valor ao produto, ou seja, operações de transformação de materiais e 

componentes relacionados ao produto sem comprometimento do valor final para o 

cliente, atendendo assim somente a sua necessidade. 

 

4. METODOLOGIA  

 

Este estudo foi elaborado com o auxílio de pesquisas bibliográficas em livros 

e artigos específicos, pertinentes ao tema, e a implementação do quadro Heijunka e 

foi desenvolvida, utilizando a estrutura DMAIC, da metodologia Lean Seis Sigmas. 

Sendo assim foram trabalhadas várias etapas para realizar a implementação: 

definição, medição, análise, melhoria (improve) e controle.  

A primeira fase consiste basicamente na definição e documentação do 

projeto. A segunda fase no levantamento de dados, a terceira fase, na análise, a 

quarta fase consiste na implementação das melhorias, e a última fase consiste na 

sustentabilidade das melhorias implementadas. 

Seis Sigmas é definido como uma estratégia gerencial disciplinada, que tem 

por objetivo, aumentar a lucratividade das empresas por meio de melhoria de 

qualidade de produtos e processos resultando na satisfação do cliente. (WERKEMA, 

2010) 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

           O Lean Seis Sigmas faz análise e otimização de um processo em termos de 

uso eficiente de recursos, reduz atividades que não agregam valor (custam dinheiro 

sem benefício algum para o cliente). O programa é uma estratégia gerencial 

quantitativa, cujo objetivo principal é elevar ao máximo a lucratividade das empresas 

e otimizar produtos e processos. 

O Lean Seis Sigmas enfoca objetivos estratégicos da organização e 

estabelece que todos os setores-chaves, para a sobrevivência e sucesso futuros da 

empresa, possuam metas de melhoria baseadas em métricas quantificáveis, que 

serão atingidas por meio de um esquema de execução projeto por projeto. Os 

projetos são conduzidos por equipes lideradas pelos especialistas de Seis Sigmas 

(Black Belts e Green Belts). 

          Para Liker (2005), o foco mais comum das implementações de ferramentas 

enxutas está na identificação e eliminação de perdas nos processos. Sendo assim, 

com o auxílio da metodologia Seis Sigmas, foram realizados todos os passos do 

processo, desde a definição, medição, através da coleta de dados, análises 

adequadas através do uso de ferramentas da qualidade, como Ishikawa, gráfico de 

paretos, implementação de melhorias avaliadas e controle. O Diagrama de Ishikawa 

foi proposto pelo japonês Kaoru Ishikawa, engenheiro de controle de qualidade, 

teórico da administração das companhias japonesas que viveu entre os anos de 

1915 e 1989. É uma ferramenta gráfica que ajuda a gerenciar o Controle da 

Qualidade (CQ) em diferentes processos cujo principal objetivo é identificar quais 

são as causas para um efeito ou problema. 

 Antes de tudo, foi realizado um mapeamento da cadeia de valor, capaz de 

tornar claro o fluxo de material, a fim de identificar desperdícios no processo 

produtivo, altos níveis de estoques desnecessários, devido ineficiências de 

processos, falta de planejamento tanto de materiais quanto na programação da 

produção, ocasionando atrasos na entrega dos clientes, gerando gastos extras tanto 

para enviar produto acabado, quanto para trazer material produtivo. 

Dentro da cadeia de valor estudada, estão inseridos os processos de 

produção de placa de circuito, PTH (processo de montagem, teste e corte da placa 
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de circuito) e a produção de tacógrafos (montagem de placa de circuito junto com os 

demais componentes, plásticos e eletrônicos, para a montagem final do produto). 

Na situação atual, o planejamento desses processos é diário, ou seja, o 

planejador puxa a demanda das clientes através do SAP, imprime uma tabela Excel 

com essas informações e leva até a linha de produção diariamente. Não há nenhum 

controle de estoque de produto acabado, nenhum controle para que não falte peça 

para o cliente ou até mesmo, superprodução. 

Ocorrem problemas diariamente com esse fluxo de trabalho, como excesso 

de estoques de produto acabado, produção de material obsoleto, falta de 

comunicação entre os planejadores, atrasos na entrega, devido falta de integração 

nos processos, excesso de material em processo aguardando manufatura, alta 

variação de demanda (dificuldades de adequar recursos de máquinas, material e 

mão de obra). 

No mapeamento geral do processo, foram identificadas pelo time, as áreas 

em que há estoque em processo: 

Estoque número1: Consiste em um estoque de PCB’s (placa de circuito 

impresso), que passaram pelo processo de corte; 

Estoque número 2: Consiste em um estoque de PCB’s que já passaram pelo 

processo de corte e montagem; 

Estoque número 3: Consiste em um estoque de PCB’s que já passaram pelo 

processo corte, montagem e teste; 

Estoque número 4: Consiste no estoque do produto final acabado. Neste 

estoque não há controle de quantidade máximas e mínimas, no qual existem itens 

parados há mais de dois meses, caracterizando-se assim, como item obsoleto. 

Os estoques 1,2, e 3 deve-se ao fato, de as taxas de produção por hora dos 

processos serem diferentes. Inicialmente não havia controle de quantidades e o 

material não seguia sequência de produção, o que acarretava em problemas de 

qualidade, uma vez que as peças ficavam paradas muito tempo em processo e 

acabavam deteriorando devido as condições dos ambientes. No geral os estoques 

parados nestes processos totalizavam 500 mil Reais. 

No estoque 4, esses itens obsoletos podem ter sido gerados por 

superprodução (produção em excesso ou sem necessidade). 
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Depois de entendido o fluxo da cadeia produtiva e as quantidades de 

estoques, levantou-se os dados da satisfação do cliente em relação as entregas. 

Quando o cliente solicita produto, ele espera recebe-lo na data solicitada, ou seja, 

nem antes e nem depois. Para isso temos um indicador de desempenho da entrega, 

que no início do projeto, abril de 2016 estava em 82% conforme Figura 1: 

 

Figura 1- Desempenho da entrega inicial do projeto 
 

 

              Fonte: Autor 2016 

 

Após os dados serem levantados, analisados e as ações de melhoria serem 

definidas, iniciou-se a fase de melhoria do projeto que consistiu basicamente na 

execução das ações definidas pelo time. 

O fato de o local não estar corretamente identificado e o processo de 

movimentação do material não estar bem definido, influenciava diretamente na 

quantidade de estoque. Foi então analisado o fluxo de material, avaliando assim que 

o mesmo poderia ser melhorado através da definição de uma documentação de 

processo de movimentação de material e eliminação dos seguintes fatores que 

geravam desperdício: layout da área desfavorável, muito estoque em processo sem 

gestão visual, e peças antigas em estoque. 

Para o layout da área, as máquinas foram organizadas de acordo com a 

tecnologia, e foram alocadas próximas uma das outras e na ordem em que a peça 

passa pelo processo: (corte, montagem e teste). Para reduzir e controlar a 

quantidade de estoques entre processos, foi implementado o conceito de FIFO (First 
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In, first out), primeiro que entra, primeiro que sai (CHIAVENATO, 2014, p.112), o que 

permitiu que a quantidade de peças necessárias no processo fosse reduzida. 

Outro ponto de melhoria necessário era o controle de estoques para o produto 

final, onde foi implementado o conceito de Supermercado, que é um estoque 

controlado, que sinaliza sua capacidade máxima e mínima, de forma a servir como 

alerta para casos de superprodução ou falta de abastecimento de estoque. Foi 

dimensionado a quantidade de peças que o Supermercado deveria conter, através 

do levantamento de alguns dados: Part number, peças por caixa, peças por pallet, 

histórico de faturamento, demanda futura, dias trabalhados e médias das demandas 

(semanal, diária e mensal), volume total da linha de produção. 

Foi inserido o quadro Heijunka, onde funciona da seguinte maneira: toda vez 

que um produto for consumido pelo cliente, o Kanban que o acompanhava, entra no 

quadro na área do produto, dentro da situação de estoque. Cada uma dessas áreas 

é dividida em três faixas (verde, amarela e vermelha) que sugerem a situação em 

que estão os produtos. Esses cartões ou ordens de produção são gerados 

eletronicamente através do Sistema (ERP/SAP), e indica a sequência e quantidades 

e horários de produção. Na tela são apresentados os estoques, as quantidades de 

lotes cheios, em estoque (verde), as quantidades de estoques em uso, em produção 

(amarelo), e a quantidade de lotes vazios, que precisam ser produzidos (vermelho). 

ERP é um sistema integrado que possibilita um único fluxo de informações 

em tempo real, permitindo visualizar por completo as transações realizadas pela 

empresa e enxergando todo o cenário. (STAMFORD, 2000) 

 Os principais benefícios apontados para as empresas são: a integração, o 

incremento de possibilidades de controle sobre os processos da empresa, a 

atualização tecnológica, redução de custos de informática e o acesso às 

informações com qualidade em tempo real para a tomada de decisões para toda 

cadeia produtiva. (SOUZA; ZWICKER, 2003) 
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Figura 2 – Tela do sistema SAP- Quadro Heijunka sistêmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Autor 2017 

 

Figura 3 – Quadro Heijunka 

 

             Fonte: autor 2017 

 

Para Ghinato (2000), Heijunka é a criação de uma programação nivelada 

através do sequenciamento de pedidos e um padrão repetitivo e do nivelamento das 

variações diárias para atender as demandas. 
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Para garantir que esse sistema funcione corretamente, foi também inserido ao 

processo o MES, Manufacturing Execution System ou Sistema de execução de 

manufatura, que sistemicamente impede que haja uma produção de um determinado 

item, sem que exista ordem de produção ou o cartão Heijunka. Ou seja, se não 

existir ondem de produção, o sistema automaticamente não permite que se inicie a 

produção de determinado produto. 

O sistema MES foi desenvolvido para que o processo de produção seja 

automaticamente controlado e executado através de um sistema computadorizado. 

(OLIVEIRA, 2009, p.16) 

 

 

6. RESULTADOS  

 

É esperado constatar com esse projeto, o quanto a redução de 

desperdícios pode gerar ganhos financeiros importantes para a empresa, 

reduzindo assim os níveis de estoques, tornando-a mais competitiva e, em 

paralelo, melhorando a qualidade de seus produtos e serviços. 

Depois das melhorias implementadas, pode-se observar uma melhoria 

considerável nos valores do desempenho da entrega, sendo o resultado do 

último mês do projeto, de atendimento ao cliente, de 93%. 

 

Figura 4– desempenho da entrega no final do projeto 

 

                    Fonte: autor 2017 
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Figura 5 – Níveis de estoque após melhorias 

 

                Fonte: Autor 2017 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com as melhorias que foram implementadas, os resultados obtidos 

foram muito bons para a Empresa. Houve a redução de estoques e o 

aumento da satisfação dos clientes. A sustentabilidade desse projeto requer 

disciplina, padronização de processos, e treinamento de operadores. Uma 

vez conhecendo o fluxo, saberá os impactos que serão gerados para o cliente 

caso algum padrão não seja seguido. Com a melhora dos índices de 

desempenho da entrega, melhorou por tabela a relação da empresa com o 

cliente. O maior benefício foi o aumento da confiança da empresa como 

fornecedor. 

Durante o projeto, além de todas as melhorias apresentadas nesse 

trabalho, foram identificados outros potenciais de mudanças para a redução 

de desperdícios e melhoria no processo produtivo. A empresa continuará o 

processo de melhoria contínua junto ao departamento responsável para 

implementar todas as ações. 

Os resultados foram positivos para a empresa, mas acima de tudo, 

para a equipe que participou do desenvolvimento de projeto, tendo como 

principal ganho um aprendizado de valor imensurável. 
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