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11. PADRONIZACAO DAS OPERACOES

II.1. .l NTRODUÇAO
Este item aborda a filosofia do Sistema d e Produção da

Toyota, cujo propósito é reduzir custos relativos à produção. O

primeiro objetivo da padronização das opeiações é a obtenção de alta

produtividade através de um trabalho muito eficiente usando

quantidade mínima de operários. Cabe aqui a .de f í n i çã o de "folha de

operações-padrão", onde é feita uma s equ é nc ia padronizada de várias

operações a serem executadas por cada operário.

O segundo ob.~tivo da padronização de operações da Toyota é

obter o balanceamento de linha entre todos os processos em termos de
tempo de produção.

O terceiro e ú l t imo objet ivo é que· somente uma quant idade

mí n ima de mat e r i a 1 em proces so, qu a I i fi cada como "qu an t idade-padrão

de material ~m pro~esso", é manipulada pelos operários .
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11.2. DETERMINAÇÃO DAS COMPONENTES DAS OPERAÇÕES PADRONIZADAS
As componen t e sdas operações -padronizadas são determinadas

por um supe rv i sor ou pe 10 se t or de engenha r-i a de produção, o qua 1

estabelece as horas necessárias para produzir uma unidade em cada

máquina e também a s equ ê nc ia de várias operações a serem executadas
por cada operário.

No caso da Toyota um supervisor determina as operações
padronizadas da seguinte maneira:
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2.1. Tempo do ciclo
2.2. Tempo para completar uma unidade
2.3. Rotina de operações padronizadas
2.4. Quantidade padronizada de material em par~de
2.5. Folha de operações padronizadas

Vamos a seguir apresentar cada item detalhadamente.

11.2.1. Determinaç~o do Tempo do Ciclo
a tempo do ciclo é definido como sendo aquele no qual uma

unidade do produto é produzida e é determinado da seguinte maneira:

Tempo do ciclo - Tempo efetivo de operação diãria
- Quantidade diãria necessãria de produção

Caso o tempo do ciclo esteja elevado, tanto o numerador
quanto o denominador não devem ser alterados sob pena de se produzirem
peças defeituosas. Cabe então alterar o número de· operadores dos
diversos departamentos para as~egurar o correto tempo do2iclo.

11.2.2. Detetminação do Tempo para Completar uma Unidade
Este tempo unitãrio tem que ser determinado em cada processo

e para cada peça e é sempre escrito na folha de "capacidade de
produção de peça".

a "tempo de operação manual" e o de "processamento da
má qu ina au t orná t ica" são medidas por cronometragem. A velocidade é o
nível de habilidade ne cee.sá r í a para ·cada operação.· manual são
determinadas pelo superior.

a "tempo para completar uma unidade" éa.quele necessário
para o processamento de uma única unidade.

As "unidades trocada s" .espec ificam o. número de un idades a
serem produz idas an tes da troca de ferr arne n tas. a "tempo de troca"
refere-se ao tempo de preparação das f~rra~entas;·



n° de Item Nome do Item
Quantidade necessária Nome do operador

~Iha -em capacidade de produção de peça
por dia

Tempo Báslco Troca de ,ferramenta
Descrição Tempo de ITempo de Tempo to- Capacidade ReferOncias

ardam de das Máquina operação proceseam tal por Unidades Tempo de de ~rodu- operação manual
processo operações n° manual máquina unidade trocadas troca cão ( 60 min) operação mec1lnlca

.- -' --
mino sego mino sego mino sego Unidades

1 Furar centro CO-300 07 1 20 1 27 80 1'00" 655
- --

2 Çhanfrar KA-350 09 1 35 1 44 20 30" 549 --
50 30" ',)

3 Mandrliar KB-4oo 09 1 25 1 34 20 30" 606

40 30"

4 Mandrliar KC-450 10 1 18 1 28 20 30" 643
~ -

2-1 Fresar MS-l00 (20) (2 10i (2 20) 1,000 7'00" 820 10" I 10" I 2'10"I ~--------------I.
2-2 Fresar MS-l01 (15) (2 10) (2 15) 1,000 7'00" 5" 10"1

I I . 2'10"
t------:.---------1

Duas máquinas 18 r Operação manua~ _ 20" • 15" : 17 5":" 18'
Isoladas . tempo porunidad - 2'

3 Furar BA-235 (08) (50) (58) 500 5'00" 1,947

Processarnanto: de dU~9 [ Operação manual J 8"
e 4"

unld no mesmo tempo 04 29 tempo por unldàde : "2
4 Calibrador (1/5) (18) .

(Inspeç9o da UI1.1B_Unl [ Operação manUal]_ 18" : 9'
dade 'em cada cinco) 09 tempo por unidade - T

total,

Flg. 7.2 - Folha de Cepacldade de Produção de Poça
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1!.2.3. Determinação das Rotinas de Operações ?adronizadas
A "Rotina de operações padronizadas" é a sequência de ações

que cada operador deve executar dentro de um dado tempo de ciclo.
Temos então a falha de rotina de· operações padronizadas que

é usada para determinar a exata rotina de operações mostrada no quadro
anexo.
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SISTEMA YO-I-DOU - "PRONTO. COLOCADO. ADIANTE"
O sistema Yo-I':Dou é um vmé t od.o para sincronizar os vários

processos onde n~o há transportadores.
Teremos uma situação real numa fábrica de carrocerias que é

as soc i ada da

assoalho (U1
,

Tayota, onde
2 '*U ... U), seis

existem seis processos de estrutura de
processos de laterais (S1, S2 •.. S*), e

de carrocerias (M1, ••• M4) (Ver figuraquatro processos principais

abaixo)
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o tempo de ciclo desta máquina é de 3',35 minutos.'-Dividindo'

em partes iguais e acumulativos (1/3, 2/3 e 3/3), é. estabelecido o

tempo padrão por unidade de um produto para completar eada processo.

Tempos aqui um Andon (quadro luminoso ) que é pendurado no r maImen te

próximo ao teto da fábrica para que todos os operadores possam vê-Io.
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Então os operadores de cada processo tem 3,35 minu10s para
completar suas operações. Ao final de cada processo ° operador
adiciona o seu botão dentro do seu tempo (3,35 minutos). Caso alguma
operação de qua 1que rp r°cessou Itrapas se' os 3 ,35 minutos uma luz
vermelha acende no -r espe ct í vo processo, e todas as operações .da linha
param neste processo e o supervisor ou os operadores mais próximos
ajudam os outros operador~s a completarem o trabalho.

11.2.4. Determinação da Quantidade Padronizada de Material em Processo
A quantidade padronizada de material em processo é aquela

mínima necessária dentro da linha de produção. Sem essa quantidade
mínima de material o ritmo das operações predeterminadas de várias
máquinas nesta linha não pode ser alcançado.

A quant idade de reserva varia de acordo com as seguintes
diferenças nos layouts de máquinas e rotinas de operações:

- Se a rotina de operações está de acordo com a sequência do
fluxo do processo, somente o material agregado a cada máquina é
necessário, ela não é usada para manter o trabalho entre as máquinas.

- Todavia se a rotina de oepraçõesestá em direção oposta á

sequência de processamento, ela tem que ser usada para manter pelo
menos uma peça em trabalho entre máquinas.

A quantidade padronizada mantida deve ser tão pequena quanto
possivel. Além de reduzir os custos para mantê-IA, um controle visual
para verificar a qualidade do produto e a melhoria de .pr~cesso é feito
facilmente e a detecção dos defeitos é mais evidente.

11.2.5. Preparando a Folha de Operações Padronizada
A folha de operações padronizadas é o item necessário para a

pad ron ização de oePraç õ e s na To y ota. E sta fo Iha con tém o s segu in tes
itens:

* tempo de ciclo,
* rotina de oepraçõ~s,
* quantidade padronizada de material em" processo,
* tempo liquido de operação,
i posições para verificar a quantidade do produto,
* posição para manter cuidados com a segurança do operador.
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ob se rv e a f igu ra ab a ixo que co n tém urna f o Iha de op e ra ç à o
padrão.
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FIg. 7.9 - Folha d.a Oparaç6al-Padrlo

Quando urna fo lha de operações padron izadas é co locada no
local de cada processo, para que o operador possa vê-Ia, a mesma pode
ser útil para controle visual nas três ãreas seguintes.

1. Ela é um roteiro para cada operador manter sua rotina.
2. Ela ajuda o su pe rv iso r a verificar e as se gu ra r que cada operador

estãseguindo as operações padronizadas.
3. Ela permite que a gerência avalie a habilidade do supervisor, desde

que as operações padronizadas tenham que ser avisadas
frequentemente para melhorar as operações do processo. Se urna folha
de operações padronizadas for usada por um l~ngo periodo, o gerente
pode notar que o supervisor não estã atentó para melhorar as
operações.


