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Noções básicas de fabricação

(gerenciamento de trabalho)



O que é exigido da indústria de transformação

A época em que foi feita e vendida

(Estratégia de sobrevivência da indústria de transformação)

Produzir e fornecer produtos atraentes que os clientes (mercados)

exigem a preços mais baixos e em tempo hábil.

→ Meu gosto (Suki Kirai) → Sempre fresco

→ As pessoas não têm → Quer imediatamente

→ Barato, mais barato → Bom e óbvio

Tendências do consumidor

O que é exigido dos produtores

→ Multiprodutos → Entrega curta

→ Volume pequeno → Alta qualidade

→ Redução de custo → Frequente

A era de fazer coisas que vendem

consumidor

Produtor



Atenda aos requisitos do cliente,

Como trazer lucro para a empresa?

Estrutura de custos

O que o cliente decide

Lucrar = reduzir custos

Custo = custo
・Como fazer

・Custo de depreciação (equipamento, construção, etc.)

・ Custos diretos (fabricação)

・Custo de energia (eletricidade, etc.)

・ Imposto (imposto predial, etc.)

・Custo do trabalho

・Semi-direto (distribuição / manutenção)

・Custos indiretos (escritório)

Ｘ Método de acumulação de custos ・・・ Custo + lucro = preço de venda

○ Método de redução de custos ・・・ Preço de venda-custo = lucro

○ Método de redução de custos ・・・Preço de venda-lucro = custo

Eliminar desperdício



O que é desperdício? 

Tudo o que não agrega valor! !!

(Valor agregado: onde os clientes podem obter dinheiro)

・ Carga de taxa de juros 

・ Custo de manutenção (armazém, taxa de seguro, imposto 

predial ...) 
・ Depositando, redução de preço, disposição 

・ Defeitos de qualidade (confirmação, seleção ...) 

・ Administração (recebimento / remessa, ajuste, fornecimento, 

estoque ...)

・ Operação (pegar, colocar, carregar, contar, procurar)

O que é o JIT ...

Pedido do cliente

Faça com JUST IN TIME

JIT é um método para eliminar

totalmente o desperdício

Eliminação completa de desperdícios e melhoria da 
capacidade de resposta em "multi-produto", 

"pequena quantidade" e "curto prazo de entrega"



O que é JUST IN TIME?

Momento de fabricação

<primeiro>

Estará em estoque. Dispendioso. Nenhum lucro

<Lento>

-Estará fora de estoque. Perca credibilidade. Não será comprado

Procedimento de melhoria

Qual é a melhoria para uma melhor fabricação?

→ →

O cliente disse "por favor, aqui"

Eixo do tempo

cedo lento

Ｊｕｓｔ Ｉｎ Ｔｉｍｅ
Na hora certa

A coisa mais importante 

para introduzir o JIT é 

mudar a consciência das 

pessoas

A última coisa em que 

gastar dinheiro é dar 

sabedoria

Pecado de ouro

①Não há mudança de mentalidade ②Não faça isso imediatamente

③ Eu não quero mudar ④Corra para o equipamento

⑤ Não dê sabedoria Melhoria imediata

Reforma da 
conscientização

melhoria do 
trabalho

melhoria do 
equipamento



Como proceder com a melhoria

Diferenças entre melhoria convencional e melhoria JIT

maneira básica de pensar

Melhoria Convencional Melhoria JIT

Conheciment

o básico

<Produto fora>

Faça mais coisas mais 

baratas

Tantos quanto um

Assim que 1 Segundo

Produção em massa,

transporte em massa

・Produção para gerenciar

<Mercado em>

Faça mais tipos mais 

baratos

Hitsuyōnamono o, 

hitsuyōna toki ni, 

hitsuyōna-ryō dake tsukuru

Faça o que precisar, quando 

precisar, na quantidade que 

você precisa

Faça e carregue um por um

・Produção não gerenciada

abordagem
Tipo de análise da situação 

atual
Tipo ideal / prático

mudança
Melhoria：

Eficiência de resíduos

Melhoria：

Eliminação completa de 

resíduos



4 princípios da economia operacional

Reduza o número de movimentos.
・Elimine o próprio movimento. (Movimento das articulações, 

movimento não natural, desperdício de trabalho)

・Reduza o número de operações. (Movimento auxiliar)

Execute as operações ao mesmo tempo.
・Trabalho simultâneo com as duas mãos. (Movimento simétrico é

fácil de fazer)

・Reduza o tempo de espera. (Balanço de carga de trabalho)

Encurte a distância de operação.

Andando por aí → De pé → Sentado → Ombro → Antebraço → Braço

→ pulso → dedo

・Mova-se diretamente de uma curva.

Facilite a operação.
・Remova os fatores que limitam o movimento.

・Redução de peso. (Uso de gravidade e guias)



4 princípios de economia operacional
(lista de verificação)

基本原則 動産の数を減らす 動作を同時に行う
動作の距離を短く

する
動作を楽にする

ヒント
探す、選ぶ、持
ち替えを行なっ
ていないか

持ち、保持が発
生していないか

不必要に大きい
動きで行なって
いないか

ＷＦを排除でき
ないか

動作方法の
原則

・不必要な動作
を排除せよ
・目の動きを少
なくせよ
・２つ以上の動
作を結合せよ

・両手は同時に
動かし始め動時
に終われ
・両手は同時に
反対対称方向に
動かせ

・動作は最適最
低身体部位で行
え
・動作は最短距
離で行え

・動作は制限の
ない楽な動作に
近づけよ
・動作は重力や
他の力を利用せ
よ
・動作は慣性力
や反発力を利用
・動作の方向や
その変換は円滑
にせよ

作業場所整
備の原則

・材料や工具は
作業者の前方一
定の場所に置け
・材料や工具は
作業順に合わせ
て置け
・材料工具は作
業しやすい状態
に置け

・両手の同時動
作ができる配置
にせよ

・作業域は作業
に支障のない限
り狭くせよ

・作業位置の高
さは最適にせよ

治工具の原
則

・材料、部品の
取りやすい容器
や器具を利用せ
よ

・対称物の長時
間の保持には保
持具を利用せよ
・簡単作業又は
力を要する作業
に足を利用せよ

・材料の取り出
し送り出しには
重力を利用した
器具を利用せよ

一定の運動経路
を規制するため
に治具やガイド
を利用せよ
例：ロケートビ
ン

治工業及び
機械の設計
の原則

・機械の移動方
向と動作方向を
同じにせよ。
・2つ以上の工
具は一つに結合
せよ
・治具への締付
けには動作数の
少ない機構を利
用

・両手の同時動
作ができる治具
を考えよ

・機械の操作位
置は動作の最適
最低身体部位で
行えるようにせ
よ

・握り部はつか
み扱いやすい形
にせよ
・見える位置で
楽に位置合わせ
できる治具にせ
よ
例：面取りをし
てハメアイを良
くする



7 Resíduos em JIT

① Desperdício de "demais"

② Desperdício de "estoque"

③ Desperdício de "transporte"

④ Desperdício de "criar defeitos"

⑤ Desperdício de "espera"

⑥ Desperdício de "ação"

⑦ Desperdício de "se processar"

①Desperdício de "demais"

Excesso de trabalho leva à superprodução

Muda cria resíduos, oculta vários resíduos.

Pior desperdício que leva ao 
desperdício de estoque



② Desperdício de "estoque"

Grande negativo em termos de financiamento e gestão

Como reduzir

Faça como planejado

(Faça coisas que exijam pós-processamento, 

quando e quando forem necessárias)

Pode-se dizer que um dos ideais é "criar o que requer pós-

processamento, quando necessário e quando necessário".

para aquele propósito,
①Necessary É necessário reduzir o estoque em linha.

②Necessary É necessário reduzir o estoque entre processos.

Estoque de produto acabado
Estoque em processo

Estoque de 
material bruto

Responsabilidade por si mesmo coordenação com o processo anterior

Em ordem de

Quantidade
em estoque

Controle de inventário

Controle de inventário

Controle de inventário

Resolva o problema

Problema: tempo de configuração

Problema: layout

Problema: Falha

Quantidade
em estoque

Quantidade
em estoque



① Controle de inventário

O gerenciamento de inventário refere-se à determinação e observação

do que é chamado "3 fixo", onde (padrão), quais partes (padrão) e

quantas (quantificadas) a serem colocadas. Isso permite que todos

saibam onde, o que e quantos, e eliminem o desperdício de tempo

procurando por eles.

Então, ao entender como o estoque de peças é alterado, é eficaz para

determinar quanto estoque pode ser usado para a operação de

produção.

“Gerenciamento de inventário significa determinar e observar os três

padrões. Como o inventário de peças é alterado e mordido.

② Redução de estoque

É chamado de redução de inventário para avaliar a capacidade 

enquanto gerencia o estoque e reduzi-lo ao nível que corresponde à 

capacidade. 
・ É necessário entender o tamanho do lote do próprio processo, a 

taxa de defeitos e a variação da taxa operacional todos os dias, e 

determinar a capacidade real. 

③ Redução de estoque

Resolveremos os problemas que dificultam a redução do estoque,

melhoram a capacidade em si e reduzem ainda mais o estoque. Para

minimizar o estoque, é importante seguir esta etapa de "redução de

estoque".



③ Resíduos de "transporte"

Ocorreu devido à distância de transporte, armazenamento temporário,

transbordo, método inadequado

・ Transporte grande: observe o tamanho x número de 

vezes x período 

＞ Transporte pequeno: não negligencie transporte pequeno

(trabalho de reserva)
・ Ferramentas de transporte: embalagem, equipamento de 

transporte

Melhoria Ordem de
[Eliminar → Reduzir → Alterar]

→ Integração de

processos

Mudança de camada



④Waste Desperdício "Cometer um defeito"

Fatores que causam defeitos de defeitos em si Desperdício

Não faça, não flua

⑤Desperdício de "esperar"

Resíduos fáceis de entender

Melhoria imediata

Espera geral：aguardando peças ... tempo ruim

Enquanto aguarda：Aguardando a máquina ... É difícil obter do

M / C Automação
→recheada de automação

Nada a fazer： organização e posicionamento ruins

Encontre a causa raiz (5WHY) e tome 
medidas contra a fonte

Pokayoke, automação com cenouras, automação, 
prisão de infratores atuais



⑥Desperdício de "movimento"

Trabalho que não gera valor agregado, trabalho que é desperdício,

desigual ou abafado

Quatro princípios da economia operacional: "Move"

⑦Desperdício de "desperdício processando“

Desperdício de processo

Resíduos durante o processamento

「trabalhos」

Perspectiva de VE (integração, alternativa, etc.)

(Engenharia de valor)

Corte de ar etc.



Resumo

No local de produção, o desafio é produzir produtos que atendam

completamente à qualidade desejada, com o menor custo no prazo.

Especificamente, investiremos recursos como pessoas, coisas,

equipamentos etc. e os transformaremos em produtos da maneira

mais eficiente possível.

Situação ideal

・ Garantia da qualidade exigida para o pós-processo

・ Crie coisas que exijam pós-processamento, quando e quando forem 

necessárias
・ Fazendo com os recursos mínimos (pessoas, coisas, equipamento)

・ Cuide bem das pessoas

Não cria defeitos

(Garantir todos os itens perdidos 

necessários no processo subsequente)

① Standard Trabalho padrão completo

O trabalho padrão é o melhor método de trabalho que pode manter a

qualidade (Q), o tempo de entrega (D) e o custo desejados, garantindo

a segurança.Eliminando desperdícios, desperdícios e irregularidades,

você pode trabalhar com segurança, facilidade, rapidez e precisão.

Como trabalhar.

Se cada trabalhador trabalhar de acordo com seu próprio 

procedimento, a qualidade e o tempo de trabalho do produto 

acabado irão variar.

Como resultado, os custos podem piorar e produtos de baixa 

qualidade podem ser entregues aos clientes.

Você pode até se machucar, dependendo de como você trabalha.



② O que é trabalho padrão 

(trabalho padrão e sua necessidade)

O que é trabalho padrão?

Qual é a melhor maneira de trabalhar

É um método que elimina desperdícios, irregularidades e murmúrios,

e que permite trabalhar com segurança, facilidade, rapidez, precisão

e eficiência.

Em particular
・Método de trabalho comum a cada turno

・Método de trabalho que não causa desperdício, irregularidade ou 

congestão
・Métodos de trabalho de um nível que pode ser alcançado através de

ensino e treinamento
・Métodos de trabalho que devem ser protegidos não apenas pelos

recém-chegados, mas também pelos veteranos

Minimizar horas-homem reais (tempo)
(Crie com o mínimo de recursos)

Para trabalhar com o número mínimo de pessoas, é necessário

minimizar o tempo (horas-homem reais) necessário para produzir um

produto ou peça.

A hora de trabalho real é o tempo necessário para fabricar um

produto ou peça e consiste em tempo padrão, tempo de perda, tempo

indireto, tempo de evento etc.

O melhor método de trabalho que possa garantir a 

segurança mantendo a qualidade, prazo de entrega e 

custo de acordo com a meta



①Minimização do tempo padrão

・ Qual é o horário padrão? ST (horário padrão)

・MT (tabela mestre) (Tempo determinado pela estrutura do produto)

・Mais tempo de processo (tempo necessário para transporte, 

gravação temporária, verificação de qualidade etc. que ocorre no 

design do processo)

Em outras palavras, é um tempo determinado pelo design do produto

e do processo e é uma medida de produtividade.

Ambiente de trabalho onde você pode 

trabalhar com tranquilidade
(Pessoas do tesouro)

Eliminando trabalhos difíceis

１）Eliminação de trabalho muscular pesado

O que é trabalho muscular pesado?
・ Transporte manual de objetos pesados com peso igual ou superior 

a 20 kg

・Transporte de painéis e peças de tamanho grande com menos de

20 kg

・Trabalhe com manuseio diário pesado (15 toneladas ou mais)

２） Eliminação de má postura de trabalho

・ Trabalho para cima, cintura média, etc.

O tempo padrão é composto por 

(tempo de referência + tempo de 

processo)



３）Eliminação de tarefas difíceis de lembrar e julgar

・ Selecionando e montando uma peça de peças muito semelhantes

em forma e cor

４）Eliminação de trabalhos difíceis de identificar

・É difícil julgar em pouco tempo porque as letras no cartão são 

pequenas.


