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RESUMO 

O sistema Toyota de Produção é um sistema que tem como base a eliminação de desperdícios 
no processo produtivo. O processo de implementação do sistema kanban é obter o que é 
necessário, no momento em que é necessário e na quantidade necessária. O Just-in-time 
ferramenta que não tem como objetivo de eliminar por completo o estoque, mas sim eliminação 
de desperdícios. A acumulação de estoque em níveis adequados é uma necessidade para o 
funcionamento de um sistema produtivo. O trabalho apresenta a implementação do sistema 
kanban na empresa de ramo fármaco, com objetivo de melhorar o fluxo de entrega e recepção 
de material de embalagem entre estoque e produção diminuindo alguns desperdícios como: 
superlotação no estoque intermediário, mão de obra e tempo. Foi realizada uma pesquisa 
através de um questionário, para observação, que permitiu conhecer o cenário da empresa, 
onde foram identificadas as possibilidades de modificação e melhoria para implementação do 
sistema kanban. Com o sistema kanban foi possível organizar a área destinada a recepção de 
materiais, conseguir eliminar alguns desperdícios. A comunicação entre os setores ficou 
adequada, perda de mão de obra, tempo e os atrasos por falta de materiais diminuíram, pois a 
visualização com o sistema facilitou. O fluxo de materiais e movimentação começou a fluir 
melhor e mais organizada. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com mercado cada vez mais competitivo, as empresas vêm 

enfrentando vários desafios necessitam fazer alterações e melhorias em 

métodos de gestão de produção. Os métodos japoneses de administração e 

organização vêm ganhando força nas empresas. 

Segundo OHNO (1997), o sistema Toyota de produção são o Just-in-

time e a automação com um toque humano, metodologia racional que objetiva 

eliminar todas as formas de desperdícios no processo produtivo.  

Através da identificação da necessidade de mudanças na linha de 

produção, a empresa de ramo Fármaco, a qual é objeto do estudo proposto, 

pesquisar soluções para a melhoria do seu processo produtivo, a fim de ganhar 

maior competitividade no mercado através de uma redução do custo de seu 

produto e do seu prazo de entrega. 

 O trabalho tem como objetivo apresentar o processo de 

implementação do sistema kanban para adequar o fluxo de entrega e recepção 

de material de embalagem entre estoque e produção. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO 

 

O Sistema Toyota de Produção surgiu no Japão após a década de 50, 

naquele tempo as indústrias japonesas tinham uma produção muito baixa e 

uma enorme escassez de recursos. 

Segundo (SHINGO, 1996) o Sistema Toyota de Produção é sustentado 

pelo sistema JUST IN TIME e pela automação. Just in Time significa que, em 

um processo de fluxo, as partes corretas necessárias à montagem alcançam a 

linha de montagem no momento em que são necessários e somente na 

quantidade necessária. A automação, que não deve ser confundida com a 

simples automação, também é conhecida com a automação com o toque 

humano. 



 
A base do sistema Toyota de produção é a eliminação do desperdício.  

Os estoques são eliminados através do tratamento e das condições que 

causam estas perdas. O Just-in-time não tem como objetivo de eliminar por 

completo o estoque, mas sim eliminação de desperdícios. A acumulação de 

estoque em níveis adequados é uma necessidade para o funcionamento de um 

sistema produtivo (MOREIRA, 2001). 

Os desperdícios mais comuns nas empresas são: superprodução, 

esperas, defeitos de qualidade, inventários desnecessários, processamento 

inadequado, transporte excessivo e movimentação desnecessária (OHNO, 

1997). 

Segundo (SHINGO, 1996) o Sistema Toyota de Produção apresenta 

como suas principais características: a minimização de custos através da 

eliminação total de desperdícios; a produção contra pedido, através da 

eliminação da superprodução e da redução dos tamanhos dos lotes, como a 

melhor forma de atender à demanda; o método Kanban para controlar o 

processo e alcançar flexibilidade; a utilização de máquinas independentes de 

trabalhadores para reduzir o custo de mão de obra e a queda de crenças 

comumente na produção convencional. 

O Sistema Toyota de Produção é um sistema de gerenciamento da 

produção que tem como objetivo principal aumentar o lucro através da 

constante redução de custos. 

 

2.2  KANBAN 

 

Segundo (OHNO, 1997), o Kanban começou a evoluir após a Segunda 

Guerra Mundial, os produtos norte americano inundaram o Japão, o primeiro 

supermercado de estilo americano, na medida em que os japoneses 

conheciam a relação entre o supermercado e o estilo de vida, esse modelo de 

loja foi se tornando moda no Japão. A primeira relação entre o sistema Toyota 

de Produção, foram no supermercado lugar onde as pessoas pode obter o que 

é necessário, no momento em que é necessário e na quantidade necessária. 



 
A relação entre o entre o supermercado e o sistema Kanban, as 

mercadorias compradas pelos clientes são registrada no caixa, cartões que 

carregam as informações sobre os tipos e quantidades de mercadorias 

compradas, que são passadas para o setor de compras, com as informações, 

essas mercadorias retiradas são rapidamente substituídas por outras. Estes 

cartões correspondem ao Kanban de movimentação Toyota de Produção 

(OHNO, 1997). 

A partir desse momento, começaram a utilizar pedaços de papel listando o 

numero do componente de uma peça e outras informações relacionadas com 

trabalho de usinagem, na fabrica Toyota. 

 A ferramenta Kanban, um sistema de planejamento e controle puxado, 

utilizando cartões com informações dos materiais para realizar as operações de 

movimentação e abastecimento, se tornando em sua forma mais simples o jeito 

do cliente avisar o fornecedor sobre a necessidade do material a ser enviado 

(SLACK, 2002). 

O kanban surgiu na carência de se ter um controle de fluxo de material 

na fábrica com estoques tendendo a zero. É uma ferramenta gerenciadora do 

Sistema Just-in-time. Kanban é um dos instrumentos essenciais para a 

implantação do sistema Just-in-time. Ele é um cartão ou etiqueta de pedido de 

trabalho, sujeito á circulação repetitiva na área. No entanto, kanban, por si só, é 

apenas uma parte de um sistema Just-in-time e total (MOURA, 1989). 

Segundo (MOURA, 1989), o Kanban é um método que reduz o tempo 

de espera, ou seja, diminui o estoque melhorando toda a produtividade e 

coligando todas as linhas, operando uniforme e interrupto. A conversão da 

matéria prima em produtos acabados com tempo de espera igual ao tempo de 

processamento da produção elimina tempo perdido em fila do material, bem 

como a ociosidade de material. 

 

 

2.3 JUST IN TIME - JIT 

 



 
Segundo (UHLMANN, 1997), posteriormente o conceito de JIT se 

expandiu, e hoje é uma filosofia gerencial que procura não apenas eliminar os 

desperdícios, mas também colocar o componente certo, no lugar certo e na 

hora certa. As partes são produzidas em tempo de atenderem às necessidades 

de produção, ao contrário da abordagem tradicional de produzir para caso as 

partes sejam necessárias. O JIT leva a estoques bem menores, custos mais 

baixos e melhor qualidade do que os sistemas convencionais.  

Na visão de (VIDOSSICH, 1999) Just in Time é uma expressão inglesa 

que significa “no momento preciso, no momento exato”, correspondendo ao 

processo de fabricação dos produtos na qualidade adequada, na quantidade 

certa, no momento oportuno e com o menor custo possível. Ainda para o autor 

para que esses objetivos sejam alcançados é necessário minimizar ou eliminar 

quando possíveis os estoques e os tempos de setup. Nos tempos de setup 

estão inclusos as paradas, transportes desnecessários e tempos de esperas. 

Com a implantação da filosofia do JIT nas indústrias mundiais, houve 

uma adequação da aplicação do JIT a cada necessidade existente, porém sem 

perder a sua principal característica que era a de trabalhar com uma produção 

puxada ao longo do processo produtivo, ou seja, uma produção que buscava 

eliminar toda produção em excesso, fazendo com que os produtos chegassem 

ao consumidor final no momento que eles assim o desejassem, permitindo que 

o cliente “puxasse” o produto da empresa na busca de atender às suas 

necessidades (SCHONBERGER, 1984). 

Em japonês, as palavras para Just-in-time significam “no momento 

certo”, “oportuno”. Uma melhor tradução para o inglês seria o just-in-time, ou 

seja, em tempo, exatamente no momento estabelecido. In time, em inglês, 

significa “a tempo”, ou seja, “não exatamente no momento estabelecido, mas 

um pouco antes, com certa folga”.  

No entanto, o termo, conforme SHINGO (1996) sugere muito mais que 

se concentrar apenas no tempo de entrega, pois isso poderia estimular a 

superprodução antecipada e daí resultar em esperas desnecessárias. Cada 

processo deve ser abastecido com os itens necessários, na quantidade 



 
necessária, no momento necessário – just-in-time, ou seja, no tempo certo, 

sem geração de estoque.  

Para um melhor entendimento, o sistema de produção puxada consiste 

em uma forma de conduzir o processo produtivo de tal forma que cada 

operação requisita, da operação anterior, os componentes e materiais para sua 

implementação somente no instante e quantidade que são necessários (DIAS, 

2007). 

 

2.4 PRINCIPAIS DESPERDICIOS QUE O KANBAN EVITA 

 

Shigeo Shingo (1996), Sistema Toyota de Produção, identificou sete 

categorias de desperdícios: 

1. Desperdício da superprodução: os adiantamentos de produção na 

suposição de uso futuro são desperdícios. Faça somente o necessário, aquilo 

que o cliente deseja. Esse tópico ganha particular interesse para a indústria 

ocidental, face à sua característica já citada de crença da produção em massa. 

2. Desperdício de espera: diretamente ligado ao desperdício anterior. 

Havendo lotes maiores haverá formação de filas para o processamento do 

material nas operações subsequentes. Até esse estágio teríamos somente o 

desperdício em função da superprodução. Mas como os materiais são 

necessários em etapas do processo, ou setores, posteriores, que ficam 

aguardando o recebimento do material para poder iniciar a sua etapa. Essa 

parada gera um novo desperdício: o da espera. 

3. Desperdício de transporte: a armazenagem de materiais, a 

organização por setores funcionais, estoques intermediários derivados da 

cultura dos lotes, geram necessidades de transporte, movimentação e 

arrumação desses materiais sem benefícios em nada. Não agrega valor, 

portanto é um desperdício.  

4. Desperdício de processamento: refere-se aos desperdícios que 

ocorrem no próprio processo. Envolve o questionamento sobre a real 

necessidade de se utilizar um determinado componente: qual a sua utilidade, 

sua função no produto? O questionamento da necessidade de determinada 



 
etapa do processo. Essa atividade está diretamente relacionada com a 

metodologia chamada de análise de valor. 

5. Desperdício de movimentação: refere-se ao questionamento e 

observação dos movimentos efetuados pelos operadores na confecção dos 

produtos. Movimentos desnecessários como abaixar para pegar uma 

ferramenta que poderia estar ao alcance das mãos em local padronizado. O 

tempo não aproveitado, e o movimento que, sendo efetuado, não agregam 

valor ao produto são desperdícios. 

6. Desperdício de produzir peças defeituosas: refere-se à integração 

com os programas de qualidade já descritos, pois produzir peças sem a citada 

consciência da qualidade é um desperdício de matérias, mão-de-obra e de 

equipamento. 

7. Desperdícios de estoques: as mesmas razões que levaram ao 

conceito do ao desperdício pela superprodução levaram ao conceito do 

estoque como representação da incapacidade do sistema em responder com 

lotes menores, efetuar a troca rápida de máquinas (redução do setup – troca 

rápida), conseguir uma padronização do fluxo voltada para o que é necessário 

e não para o que pode ser feito para manter o equipamento ocupado. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Segundo FACHIN (2003) “... os métodos de pesquisa são entendidos 

como a realização do estudo, presumindo uma resposta dos resultados da 

pesquisa. O estudo está apenas formatado como projeto e não na sua 

aplicação, mas os estudiosos devem saber a aonde quer chegar com a 

pesquisa possuindo noções antecipadas dos resultados finais”. 

 A observação também é considerada uma coleta de dados para 

conseguir informações sob determinados aspectos da realidade. Ela ajuda o 

pesquisador à “[...] identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os 

quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu 

comportamento” (MARCONI & LAKATOS, 1993). A observação também obriga 

o pesquisador a ter um contato mais direto com a realidade.  



 
 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, através de questionário 

que permite a observação na coleta de dados. A observação aconteceu 

aproximadamente um mês, que permitiu conhecer o cenário da empresa e para 

maior realidade e precisão dos acontecimentos, onde foram identificadas as 

possibilidades de modificação e melhoria. 

 

3.2 DEFINIÇÃO DO LOCAL, AMOSTRA E POPULAÇÃO. 

 

A pesquisa realizada em uma empresa yyy de ramo Fármaco que 

destaca no alto volume de produção, emprega aproximadamente 4 mil 

funcionários que atuam de forma equipada com tecnologia de ponta, desde o 

processo, produção e pesquisa e desenvolvimento para realização de seus 

produtos. 

 

4 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO/EMPRESA 

 

A empresa realiza as etapas de produção dentro das normas 

estabelecidas pelas leis vigentes, em parceria com fornecedores qualificados, a 

empresa tem rigoroso controle de qualidade desde a chegada da matéria 

prima, até o processamento do produto acabado. 

Empresa concentrada em um prédio de três andares, primeiro andar um 

estoque intermediário (térreo), entre estoque e produção, segundo e terceiro 

andar área produtiva. 

O primeiro andar estoque intermediário (térreo) conforme Figura 1, 

recebe do setor de estoque o material de embalagem, que é estocado em 

prateleiras de dois andar, que acondiciona total de 40 pallets de material, 

enquanto aguardam para seu consumo na linha produtiva. A partir do momento 



 
que está próximo ao horário de processamento a produção comunica através 

de telefone ao térreo, para que o material seja enviado por um elevador até 

área produtiva. 

O segundo e terceiro andar, localizada área produtiva que conta com 24 

linhas produtivas. Com o grande número de linhas produtivas, algumas linhas 

chegam atrasar por falta material de embalagem aguardando seu consumo. 

Através de um plano de produção elaborado pelo setor de PCP, o 

estoque se baseia para a entrega dos materiais de embalagem, 

desconsiderando quaisquer atrasos e ineficiências na produção que possa 

acontecer. No momento em que o material entregue no estoque intermediário 

(térreo) não volta ao estoque. Este problema ocasionava congestionamento, 

pois espaço físico do térreo é limitado interferindo na passagem de materiais. 

Com a superlotação do térreo com materiais, era comum a necessidade 

de um pallet de material, que se localizava atrás de outros pallet, e a retirada 

do pallet certo para enviar para a produção demandava tempo e mão de obra. 

 

Figura 1 – Fluxograma do processo 

 Fonte: Desenvolvido pela autora para a pesquisa, 2015. 

 

Ocorria-se mudança de programação, o material já tinha sido entregue, 

Terceiro Andar - Área de Produção-Embalagem Secundária 

Segundo Andar -  Área de produção-Embalagem Primária 

Primeiro Andar - Estoque Intermediário (recepção de materiais) 



 
ele ficava estocado no térreo prejudicando a movimentação de outros 

materiais. 

Diante dos problemas exposto, antes da implementação do sistema 

kanban, ocorriam esses desperdícios desnecessário com, Mão de obra, 

movimentação, perda de tempo, risco de parada de produção. 

 

4.2 ANÁLISES DA PESQUISA 

 

Com todos esses problemas, o conceito Kanban o material deve chega 

na hora certa, na quantidade necessária. Através do questionário utilizado para 

a pesquisa foi realizado algumas ações para implementação. 

Até o momento não existe uma ferramenta eficaz que sinaliza a 

necessidade do material, é acompanhado com o plano de produção realizado 

pelo setor PCP, através dele que o estoque entrega até o estoque 

intermediário. 

No estoque intermediário (térreo), a recepção dos materiais é realizada 

por um responsável, que acondiciona os pallets de materiais nos endereços, 

que fica aguardando a produção sinaliza, para subir para produzir. 

O setor de estoque leva a média de 1 hora para realizar o empenho 

dos materiais, enquanto a produção leva em média de 2 horas, pra mais para 

produzir. Diante dessa situação não é preciso ter um estoque intermediário 

elevado. 

Por turno estoque leva média de 15 lotes empenhados por turno 

dependendo da necessidade da produção. 

 

4.3    RESULTADOS 

 

Com essas análises percebesse que para melhorar o fluxo de entrega 

e recepção materiais de embalagem, os setores tem que estar alinhados. 

Primeiramente foi realizada reuniões com responsáveis de cada área 

PCP, setor de estoque e produção, para implementação da ferramenta 

Kanban, para que todas as ações fossem tomadas, todos tivessem envolvidos 



 
e alinhados. 

A partir da reunião foram alinhados, que quando um lote estivesse na 

produção sendo produzido, outro lote deve estar no estoque intermediário 

(térreo), e o próximo no estoque para ser empenhado, e o fluxo seguiria para 

cada linha de produção. 

Para trabalhar desta forma foi necessária a padronização de 

comunicação entre os setores envolvidos. 

Sistema kanban foi implementado através de um software, uma 

planilha que atualizava a demanda dos materiais. Foi colocado em cada setor 

produção, estoque intermediário e estoque uma TV de 32 polegadas para ficar 

fácil visualização dos materiais, conforme atualizava, o estoque empenhava os 

materiais. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa que foi apresentada demonstrou o processo de 

implementação do sistema kanban em uma empresa de produção. O objetivo 

inicial deste trabalho foi alcançado já que foi apresentada e discutida toda a 

implementação do sistema kanban na empresa. 

O fluxo de recepção e entrega de materiais sofreu melhorias na 

reestruturação no decorrer do processo. O objetivo de implementar o sistema 

kanban no fluxo do processo, trouxe melhorias, estoques e custos reduzidos, 

para empresa. 

Com a implementação do sistema Kanban foi possível ver os 

resultados positivos, o fluxo de entrega e recepção de materiais ficou mais 

adequado, os estoques de materiais reduziram, o tempo de espera de 

materiais diminuíram, no momento em que é necessário e na quantidade 

necessária os materiais eram enviados pelo setor estoque. 

O ambiente de trabalho ficou mais organizado, os estoques reduziram, 

tendo apenas o necessário para produzi-la, as linhas não sofreram mais 

atrasos, a produtividade aumentou e os desperdícios diminuíram como: mão de 

obra e tempo. 



 
Conclui-se com a utilização do sistema Kanban os desperdícios 

diminuíram, tempo, mão de obra, teve ganhado em produtividade as linhas 

produção não teve mais atraso por causa de materiais, permitindo um fluxo 

organizado para a produção dos produtos. 
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