
Modelo de Pull Flow em Indústrias de Montagem
Problema
• 15 dias de stock de produto acabado com nível de serviço de 93% - stock desajustado
• 30 dias de stock de matéria prima e componentes
• Stock Intermédio (WIP) entre 1 e 5 dias na produção e linhas de montagem
• Baixa eficiência de linha com 50% de incumprimento do plano de produção devido a falta de 

peças
Causas raiz
• Planeamento de produto acabado baseado em previsão de ordens: erros de previsão entre 

os – 18% e 16%
• Layout Funcional: linhas de pré-montagem separadas das linhas de montagem final
• Operadores isolados uns dos outros, fornecimento de contentores de elevadas dimensões, 

standard work dos operadores não otimizado, balanceamento de linhas pouco eficiente
• Abastecimento das linhas de montagem finais feito por empilhadores, com critérios definidos 

pelos supervisores
Abordagem de Solução
• Algoritmo de Produção em Pull utilizado diariamente, comparando o nível de reposição com 

o nível de stock de produto acabado, criando ordens de produção de acordo com os desvios
• Transformação de pedidos em KANBAN e planeamento diário através de uma Caixa logística
• Planeamento diário determinado pelo congelamento de um dia de produção e de acordo 

com as regras de nivelamento
• Transformação de uma linha de montagem em duas linhas com menos referências em cada; 

zero tempo de Setup; tempo de operação dos operadores balanceado; bordo de linha com 
pequenos contentores

• Três linhas de Mizusumashi para componentes, pré-montagens e produto acabado
Benefícios

Payback
Period
5 meses

Poupanças
3M€/Ano
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Stock (Dias de Cobertura)

-40%

Produção Funcional

Células de Produção 
em Fluxo

Modelo Push

Sistema Push

LOG

Planeamento 
da Produção

• Previsões mensais
• Plano semanal/ diário

• Pedidos de material

• Plano de Produção diária • Plano de Produção diária

• Prensas
• Mecânico
• …

• Plano de Produção diária

• Previsões mensais
• Península Ibérica – Níveis de stock
• Resto do mundo - Pedidos mensais/ semanais

Diário

Armazém
N/ Diário

N/ Diário

WIP WIP

Stock do
Cliente

Stock do
Cliente

Mundo

Península 
Ibérica

Fornecedores
Produto 
Acabado

Montagem finalPré-montagemFabrico

• Linha 1 
• Linha 2 
• Linha 5 
• Linha 6 

• Válvula de gás
• Válvula de água
• Burners
• …

Modelo Pull

Sistema Pull

LOG

SAP

• Península Ibérica - Níveis de stock
• Resto do mundo - Pedidos mensais/ semanais

• Previsões mensais

• Plano diário

Montagem finalPré-montagem Diário

fornecedores

N/ Diário
Stock 

do Cliente

Mundo

Península 
Ibéricae-kanban

• Inclui fabrico
• …

• Conforto
• Esquentador 

de água/ 
Elevado output


