
Resumo  

Eliminação do desperdício e grande aumento de produtividade. Esses foram os principais 
motivos que levaram o Sistema Toyota de Produção a ser copiado pelas fábricas concorrentes. 
Como conseqüência dos bons resultados apresentados, o sistema de produção Just-In-Time 
tem-se propagado rapidamente para além das fronteiras da indústria automobilística. 

Entretanto poucas são as empresas que conseguem implementar o sistema de forma correta, 
seja por desconhecer os seus princípios ou por não saber aplicá-los corretamente. 

O presente trabalho revisa os conceitos teóricos de tal sistema para então apresentar uma 
análise feita sobre o ciclo de reabastecimento de materiais nas células de produção. O estudo 
consiste na comparação de dois métodos diferentes de abastecimento da uma dada linha de 
montagem. O primeiro método proposto foi o tradicional, baseado no transporte com 
empilhadores requisitados à demanda. O modelo adversário foi o utilizado pela Toyota, 
suportado pelo Mizusumashi que realiza uma rota padronizada e entrega os materiais à 
medida que forem sendo consumidos.  

De forma a sustentar o estudo, foi desenvolvido um simulador em JAVA® que permite ao 
usuário configurar quase todas as variáveis através do menu principal. Nele, poderá escolher 
qual dos dois métodos de abastecimento pretende executar. Ao final da animação são 
apresentados os resultados.  

Foi escolhido um cenário padrão de estudo baseado numa fábrica localizada no norte de 
Portugal para que os resultados fossem validados. Os ganhos previstos pela simulação 
apontaram para 67% de redução da distância percorrida sem cargas e eliminação de 42% do 
tempo gasto no deslocamento. 
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Abstract 
 
Nowadays, many different factories tend to copy Toyota Production System due to its 
important contribution to the muda elimination and the productivity increase. As a 
consequence of the good results, the Just-in-Time production system has spread rapidly, not 
only in the car industry sector. 

However, there are few companies that succeeded in implementing the system correctly, 
mainly because of the lack of knowledge about the principles of the system and its accurate 
application. 
  
This paper details the theoretical concept of the mentioned system and afterwards presents the 
analysis concerning the production cells logistics supply. This study consists of comparison of 
two different methods of supply of the given production line. The first method proposed was 
the traditional, which is based on the forklift transport required on demand. The other model 
was the one used by Toyota, supported by the mizusumashi or water spider, which 
accomplishes a standard route and delivers the material as it is being consumed. 

To support this study, there has been created a simulator in JAVA® which allows the user to 
configure almost all the variables through the main menu. There is a possibility to choose 
between those two supply methods. The results are presented in the end of the simulation. 
 
The research aiming to confirm the results of the study was conducted in a factory in the 
northern Portugal. The simulation estimates that the gains obtained will be: reduction of the 
movement realized without load (67%) and decrease of the time dedicated to the movement 
(42%).  
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