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ABSTRACT 
 

This paper presents the main common points between the Value Analysis (VA) and the Just 
in Time (JIT). The concepts of each technique are listed and related, based on a variety of 
points of view from the principal authors on the subjects. The tables of functional analysis 
are compared with the results of the use of Just in Time for the same situation, showing 
that the effects obtained go in the same direction. 
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1) INTRODUÇÃO 
 

A análise do valor (AV) é uma metodologia criada por Lawrence A. Miles, da 
General Electric, USA, em 1947, para fazer frente à escassez de matérias-primas 
ocasionada pela II Guerra Mundial. Os objetivos principais naquela ocasião eram descobrir 
materiais alternativos, visando a redução de custo sem comprometer a qualidade do 
produto. Com o passar dos anos a AV se consolidou, sendo uma técnica utilizada por 
diversas empresas das mais diferentes áreas. 

Já o Just In Time (JIT) surgiu no Japão, nos meados da década de 70, na Toyota 
Motor Company. O JIT possibilitou à Toyota a produção, com elevada produtividade e 
qualidade, de diversos modelos de automóveis desejados pelos clientes, na quantidade e no 
tempo certo. O JIT passou, após alguns anos, a ser o novo paradigma produtivo, tendo sido 
utilizado por várias organizações com resultados concretos de melhoria de desempenho. 

A AV possui procedimentos e técnicas específicas, bem como o JIT. Entretanto, o 
que este artigo mostrará é que a essência da filosofia JIT tem por base a AV, possuindo 
desta forma forte relacionamento. Serão apresentados como se dá este relacionamento e as 
técnicas próprias de cada abordagem. 

 
2) CONCEITOS BÁSICOS DE ANÁLISE DO VALOR 

 
A AV teve seu conceito ampliado em relação à sua concepção original, que era 

voltada essencialmente para produtos. Hoje a AV “é um conjunto sistematizado de 
esforços e métodos destinados a reduzir o custo total de um produto, processo ou serviço, 
mantendo ou melhorando sua qualidade” (Possamai, 1997, p.11) ou conforme Abreu 
(1996, p.19) “a Análise de Valor é uma técnica de redução de custos, que dá ênfase às 
funções e características dos recursos de que dispomos e consumimos na realização das 
atividades”. 

Nota-se pelos conceitos apresentados, que a AV pode ser aplicada para produtos, 
processos ou serviços, sendo estes dois últimos o enfoque principal deste artigo. Deve ser 
ressaltado também do conceito de Abreu (1996), a ênfase nas funções e características dos 
recursos consumidos na realização de atividades. “Recurso significa tudo aquilo que está 
disponível em uma organização, para realização de suas atividades” (Abreu, 1997, p.16). 



Desta forma os recursos podem ser materiais, humanos, financeiros, tecnológicos, 
organizacionais etc. 

A AV tem se constituído em uma técnica bastante útil no combate ao desperdício, 
que significa consumir um recurso além do estritamente necessário para a satisfação do 
cliente. 

Os conceitos de valor e função, dentro do enfoque da AV, são fundamentais para 
compreensão da técnica. Valor “significa o mínimo a ser gasto para adquirir um produto 
com uso, a estima e a qualidade requerida” (Possamai, 1997, p.12). Já função é a atividade 
desempenhada por um produto, sistema ou serviço que visa atender às necessidades do 
usuário. A função deve ser caracterizada por um verbo e um substantivo, por exemplo: 

 
Produto/Serviço Função 
Lápis Fazer marcas 
Relógio Marcar horas 
Retirar chapas do almoxarifado Obter material 
Estampar blanks Dar forma 

 
Pode-se representar valor como função/custo. O cliente está interessado nas 

funções do recurso (produto, serviço, processo, atividade etc.); quanto melhor as funções 
forem desempenhadas ao menor custo, maior será o valor. Assim sendo, todas aquelas 
funções que o produto/serviço apresentar, que não atendam às necessidades do usuário, 
devem ser eliminadas, já que não lhe dão maior valor, apenas agregam custo. 

 
3) FERRAMENTAS JUST IN TIME 

 
Produzir JIT significa que cada processo deve ser abastecido com os itens 

necessários, na quantidade necessária e no momento necessário, ou seja, no tempo certo, 
sem geração de estoque. Mais do que uma técnica, o JIT “é uma filosofia de produção 
voltada para a eliminação de desperdícios no processo total de fabricação, das compras à 
distribuição” (Hay, 1992, p.13), cuja meta é “eliminar qualquer função desnecessária do 
sistema de manufatura que traga custos indiretos, que não acrescente valor para a empresa, 
e que impeça melhor produtividade ou agregue despesas desnecessárias no sistema 
operacional do cliente” (Lubben, 1989, p.9). 

Vê-se, desta forma, que o JIT vai além das técnicas para a administração da 
produção, envolvendo assim vários outros aspectos da empresa, tais como: materiais, 
qualidade, layout, organização do trabalho, engenharia do produto e gestão dos recursos 
humanos. 

Para operacionalização desta filosofia, são usadas as chamadas “ferramentas” JIT, 
que tornam possível o alcance de seus objetivos. As principais “ferramentas” são: 
produção focalizada; kanban; nivelamento da produção; redução do lead time; redução do 
setup; flexibilidade da mão-de-obra; JIT externo. Estas ferramentas podem ser 
sucintamente explicadas da seguinte forma: 

– Produção focalizada: a produção fica organizada em células de manufatura ou 
mini-fábricas. 

– Kanban: significa cartão, e é um sistema de controle de fluxo de informações e 
de produção no “piso” de fábrica. 

– Nivelamento da produção: consiste na adaptação da produção para atender às 
variações da demanda, num curto espaço de tempo, produzindo lotes pequenos. 

– Redução do lead time: significa ter um menor tempo para processamento do 
fluxo produtivo, conferindo assim, juntamente com o nivelamento da produção, maior 
flexibilidade. 
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– Redução do Setup: significa reduzir o tempo de preparação do equipamento. 
– Flexibilidade da mão-de-obra: os operadores devem ser polivalentes, 

executando vários trabalhos diferentes em sua área de produção. 
– JIT externo: significa o estabelecimento de uma forte parceria com os 

fornecedores externos, de tal forma que estes possam abastecer a empresa-cliente com o 
produto certo, nas quantidades e prazos certos, sem a manutenção de estoques. 

O uso do JIT força a mudanças em outras áreas da organização, como por 
exemplo a manutenção, que deve ser feita de forma “enxuta”, utilizando os próprios 
operadores para tarefas rotineiras de manutenção. 

 
4) RELACIONAMENTO DA ANÁLISE DO VALOR COM A FILOSOFIA JIT 

 
Pelos conceitos básicos de AV e JIT apresentados nas seções 2 e 3, nota-se que 

em sua essência a filosofia JIT utiliza a AV para a racionalização dos processos produtivos 
e obtenção de seus objetivos. Da mesma forma que a AV, o JIT busca eliminar os 
desperdícios, ou tudo o que não agrega valor ao produto/serviço. Já que valor pode ser 
expresso como função dividido pelo custo de aquisição, as técnicas JIT visam manter (ou 
melhorar) as funções necessárias ao processo produtivo e eliminar aquelas que só agregam 
custo. 

Este relacionamento já chegou a ser abordado por Basso (1991), que observa 
muitos pontos em comum entre a AV e o JIT, com destaque para preocupações com: 
qualidade, consumidor, inventário, custo, valor. E acrescenta que o JIT atua no sentido de 
diminuir os inventários por item, já a AV reduz o inventário pela diminuição do número de 
itens, por meio da padronização; eliminação de funções desnecessárias; modificações, 
simplificações etc. 

Já Csillag (1990) ressalta o que há de comum entre a AV e a Fabricação Classe 
Universal (conjunto de várias filosofias, com destaque para o JIT) é a adição de valor que 
dá a medida real da utilidade de um produto. 

Pode-se verificar na seção 3, que a filosofia JIT tem como meta reduzir ou 
eliminar desperdícios no processo produtivo. Dentro deste contexto, a Toyota define 
desperdício como qualquer quantidade maior do que o mínimo necessário de 
equipamentos, materiais, componentes e tempo de trabalho absolutamente essencial à 
produção. Trazendo-se esta abordagem para o enfoque da AV, isto significa reduzir ou 
eliminar todas aquelas funções que somente agregam custo e que não são valorizadas pelo 
usuário. Desta forma, o conceito de eliminação de desperdício pode ser compreendido por 
meio da “idéia americana de valor agregado, introduzida na produção através de análises 
de valores e engenharia de valores” (Hay, 1992, p.27). Apenas uma atividade que muda 
fisicamente o produto pode agregar valor, todo o restante agrega somente custo, devendo 
assim ser eliminado. 

Uma medida de desempenho bastante útil tem sido usada como base comum de 
verificação de aprimoramento de processos. É a Taxa de Valor Agregado (TVA), que é 
calculada como a relação entre o tempo total de valor agregado e o tempo total do ciclo do 
processo (Shannon, 1997). 

Uma vantagem da TVA é que ela é capaz de identificar as etapas no processo que 
agregam ou não valores. Atividades que agregam valores são aquelas que têm importância 
para o cliente (externo ou interno); todas as outras não agregam valores. 

As técnicas JIT, tais como, redução do setup, célula de manufatura, kanban etc., 
contribuem efetivamente para o aumento da TVA. 

 
5) USO DE PLANILHAS DA AV E DE FERRAMENTAS JIT 
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As planilhas de análise funcional podem ser usadas, com as devidas adaptações, 
para análise das atividades. Isto foi feito neste trabalho, e comparado com a abordagem JIT 
para a questão. 

Consideremos inicialmente um macrofluxo de um processo de compras. Na 
abordagem tradicional, a cada compra vários passos são necessários, desde a necessidade 
do material até o seu recebimento. Com o uso do JIT externo, são desenvolvidas parcerias 
com os fornecedores, por meio de contratos de longo prazo, com um relacionamento 
pautado pela confiança, dentro do espírito “ganha-ganha”. O Quadro I mostra a análise 
simplificada do processo baseada em AV e JIT. 

 
MACROATIVIDADE FUNÇÃO N/D ENFOQUE JIT 

1. Receber ordem de compra Conhecer 
necessidade 

D O kanban externo contata 
diretamente o fornecedor eliminando 
a necessidade de emissão de O.C. a 
cada compra. 

2. Cotar preços e condições de 
pagamento 

Conhecer 
preço 

D Com a parceria fornecedor-cliente, e 
contratos de longo prazo, os preços 
já estão definidos previamente, 
eliminando este passo. 

3. Escolher melhor fornecedor Definir 
fornecedor 

D O contrato de longo prazo definiu 
previamente o fornecedor, 
eliminando esta etapa a cada compra. 

4. Emitir pedido de compra 
para o fornecedor escolhido 

Definir 
compra 

N Realizado através do kanban externo 
com drástica racionalização do 
processo. As condições de compra já 
estão definidas em contrato prévio. 

5. Acompanhar o pedido de 
compra 

Evitar atraso D O relacionamento “ganha-ganha” 
minimiza ou elimina esta etapa. 

6. Receber o material Obter 
material 

N O material é entregue diretamente 
nos locais de uso pela produção, 
eliminando atividade de conferência. 

7. Estocar o material Armazenar 
material 

D O material é entregue na quantidade 
e tempo certos nos pontos de 
consumo, eliminando estocagens 
intermediárias. 

 
Quadro I – Macrofluxo de um processo tradicional de compras com  

as abordagens da AV e JIT 
 
 
Adotou-se aqui a classificação de funções como necessárias e desnecessárias, por 

serem mais adequadas para este tipo de análise (Machline, 1990). As funções necessárias 
significam aquilo que o usuário procura e deseja. Já as desnecessárias somente estão 
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presentes para que o fabricante possa realizar as funções necessárias tanto do ponto de 
vista do produto como do processo (Csillag, 1995). 

Nota-se pelo exemplo do Quadro I, que o JIT ataca claramente as funções 
desnecessárias, além de eliminar atividades não agregadoras de valor presentes no interior 
das funções necessárias, ou seja, na macroatividade 4 – Emitir pedido de compra, o kanban 
externo substitui de forma bastante simplificada o pedido tradicional, uma vez que este 
deveria conter uma série de informações, não agregadoras de valor, para indicar ao 
fornecedor o que se necessita. Com o kanban externo, apenas as informações de 
quantidade, horário, local de entrega, além da especificação sucinta do material são 
necessárias, uma vez que um contrato prévio, de longo prazo, já definiu estes parâmetros. 

Considerando-se agora o uso da ferramenta JIT para focalizar a produção, por 
meio de células de manufatura, usando-se um exemplo hipotético de produção de uma peça 
X, que necessita de três operações. Será usado, para análise, o diagrama de Mudge, que é 
uma técnica de uso comum na AV. 

 
 

CÓDIGO DA 
ATIVIDADE/ 

FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE FUNÇÃO N/D SEÇÃO CUSTO * 
(R$) 

A Transportar matéria-prima do 
almoxarifado para a seção 01. 

Transportar 
material 

D - 2,00 

B Estocar próximo à máquina até que 
possa ser processada (máquina 
ocupada). 

Aguardar 
operação 

D 01 1,00 

C Furar peça. Dar forma N 01 3,00 

D Estocar peça usinada até completar 
lote. 

Formar lote D 01 1,00 

E Transportar para seção 02. Transportar 
material 

D - 1,50 

F Estocar próximo à máquina até que 
possa ser processada (máquina 
ocupada). 

Aguardar 
operação 

D 02 1,00 

G Tornear peça Dar forma N 02 3,00 

H Estocar próximo à máquina até 
formação do lote. 

Formar lote D 02 1,00 

I Transportar para a seção 03. Transportar 
material 

D - 1,00 

J Estocar próximo à máquina até que 
possa ser processada. 

Aguardar 
operação 

D 03 1,00 

L Fresar. Dar forma N 03 3,00 

M Estocar próximo à máquina até 
formação do lote. 

Formar lote D 03 1,00 
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CÓDIGO DA 
ATIVIDADE/ 

FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE FUNÇÃO N/D SEÇÃO CUSTO * 
(R$) 

N Inspecionar qualidade. Verificar 
qualidade 

D 03 1,50 

 
Quadro II – Roteiro de operações hipotético de uma peça com o uso do layout funcional 

* Valores hipotéticos 
 
Naturalmente poder-se-ia acrescentar sub-atividades, com maior nível de 

detalhamento, mas foi feita a opção por uma descrição mais sucinta a fim de evitar uma 
desnecessária apresentação extensa. 

O diagrama de Mudge (Quadro III) priorizará as funções em termos de 
importância, utilizando os seguintes pesos: 

5 – muito mais importante 
3 – moderadamente mais importante 
1 – levemente mais importante 
 

 B C D E F G H I J L M N TOTAL % 
A A1 C5 A1 A1 A1 G5 A1 A1 A1 L5 A1 N3 08 3,9 
 B C5 D1 E1 B1 G5 H1 I1 B1 L5 M1 N1 02 1,0 
  C C5 C5 C5 G3 C5 C5 C5 L3 C5 C5 50 24,4 
   D D1 D1 G5 H1 D1 D1 L5 M1 N1 05 2,4 
    E E1 G5 H1 E1 E1 L5 M1 N1 04 2,0 
     F G5 H1 I1 F1 L5 E1 N1 01 0,5 
      G G5 G5 G5 L3 G5 G5 53 25,9 
       H H1 H1 L5 M1 N1 06 2,9 
        I I1 L5 M1 N1 03 1,5 
         J L5 M1 N1 0 0,0 
          L L5 L5 56 27,3 
           M N1 06 2,9 
            N 11 5,4 

Quadro III – Diagrama de Mudge 205 100 
 
 
Os custos hipotéticos do processo apresentado somam R$ 21,00, podendo-se 

calcular o valor percentual para cada atividade/função, indicando claramente como os 
custos vão sendo agregados ao longo de cada fase do processo (Csillag, 1995). Assim os 
custos percentuais são: A(9,5%); B(4,7%); C(14,3%); D(4,7%); E(7,1%); F(4,7%); 
G(14,3%); H(4,7%); I(4,7%); J(4,7%); L(14,3%); M(4,7%); N(7,1%). 

Pode-se desta forma elaborar o Gráfico Compare (Fig. 1), a partir do Mudge e dos 
Custos. 

Vê-se claramente, que somente as funções/atividades C, G e L apresentam grau de 
importância superior ao custo, sendo que as outras devem ser objeto de análise para fins de 
racionalização ou eliminação, em termos de prioridade. 
Utilizando-se a abordagem JIT para o processamento da peça, por meio de uma célula de 
manufatura em U, com a aproximação das máquinas que exercem as funções C, G e L, 
focalizando-as em um mesmo local, com o uso de “supermercados” de matérias-primas 
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junto à própria célula, seriam eliminadas ou reduzidas drasticamente todas as outras 
funções/atividades não agregadoras de valor (transportes, estocagens, demoras, inspeção). 
A inspeção seria substituída pela qualidade na fonte sob a responsabilidade dos próprios 
operadores. 
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                                      Figura 1. Gráfico Compare 
 

6) CONCLUSÃO 
 
Muitas outras técnicas da AV poderiam ser utilizadas para mostrar sua afinidade 

com o JIT, como por exemplo a planilha de funções/atividades. Entretanto, tornaria este 
artigo muito extenso,  fugindo do objetivo principal deste trabalho que é mostrar a 
correlação entre as abordagens. 

Este trabalho torna claro que a AV (surgida em 1947) serviu de referencial para o 
JIT (surgido nos anos 70). O JIT, entretanto, simplifica a análise, identificando as 
atividades do processo e classificando-as apenas como agregadoras ou não de valor, sem 
fazer referência direta às técnicas da AV (Hay, 1992). 

Portanto, embora que por caminhos aparentemente diferentes, observa-se que as 
abordagens da AV e do JIT conduzem a uma mesma direção: produção enxuta. Assim 
sendo, algumas técnicas da AV podem ser utilizadas para a análise de processos produtivos 
que estejam procurando se adequar à produção JIT. 

 Por sua abrangência e base filosófica, a AV certamente influenciou outras 
técnicas, o que pode ser objeto de outros trabalhos e pesquisas. 
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