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Resumo 

Face à actual conjuntura económica e à crescente globalização da economia, a concorrência entre 

empresas tem vindo a crescer. Portanto, é indispensável reduzir custos, melhorar a qualidade e o nível 

de serviço. Para assegurar o sucesso, nas últimas décadas, o Lean tem vindo a ser adoptado e 

reforçado por várias empresas do sector industrial e de serviços. Na maioria dos casos, as empresas 

melhoraram os seus resultados e a sua competitividade quando aplicam as metodologias Kaizen Lean 

(KL). O Kaizen Institute (KI) como líder mundial na implementação de ferramentas e metodologias KL, 

em diversos sectores da indústria e da prestação de serviços, tem um papel importante num melhor 

desempenho das empresas clientes, ajudando-as a alcançar maior eficiência, reduzindo o desperdício.  

A presente Dissertação discute um problema de ineficiência de três equipamentos de embalamento de 

medicamentos sólidos, da Empresa X, do ramo farmacêutico. O problema devia-se, em parte, à falta 

de definição optimizada de processos no departamento de embalamento, como por exemplo, o 

processo de preparação. Por outro lado, constatou-se também a falta de uma cultura de melhoria 

contínua, pelo que os equipamentos não eram correctamente aproveitados e rentabilizados, produzindo 

a velocidades inferiores ao normal, tendo paragens frequentes sem que se procurassem soluções para 

as evitar, etc. Aliado a este problema, estava a inexistência de controlo da eficiência dos equipamentos. 

Com o apoio do estudo de exemplos retirados da Revisão Bibliográfica, foi desenhada uma solução, 

para o problema em questão, que passa pela recolha e análise de dados que possibilitam identificar 

oportunidades de melhoria do estado inicial. Com base nas oportunidades identificadas foi definido um 

conjunto de ferramentas e metodologias KL a implementar num período de cinco meses, 

nomeadamente o Value Stream Mapping (VSM), o Single Minute Exchange of Die (SMED), o Kobetsu 

Kaizen (KK) e o Kamishibai.  

Após o período de implementação, verificou-se um aumento de 27% do OEE global.  
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Abstract  

Given the current economic climate and the increasing globalization of the economy, competition 

between companies has been growing. Therefore, it is essential to reduce costs, improve the quality 

and the level of service. To ensure success, in recent decades, Lean has been adopted and enhanced 

by several companies in the industrial sector and services. In most cases, companies have improved 

their results and their competitiveness when they apply the methodologies Lean Kaizen (KL). The 

Kaizen Institute (KI) as a world leader in implementing KL tools and methodologies in various sectors of 

industry and service delivery, plays an important role in better performance of client companies, helping 

them to achieve greater efficiency, reducing waste. 

This Dissertation discusses a problem of inefficiency from three packaging equipment of solid 

medicines, from Empresa X, belonging to pharmaceutical industry. The problem was in part due to lack 

of optimized processes definitions in the packaging department, for example, the preparation process. 

Moreover, it was verified that there was no culture of continuous improvement:  The equipment was not 

properly used and having the correct returns, producing at lower than standardized speeds, having 

frequent stoppages without an effort to seek solutions to avoid them, etc. As a matter of fact, there was 

no efficiency control of the equipment. 

With the support of the case studies from Literature Review, a solution has been designed for the 

problem at hand. It involves the collection and analysis of data that makes it possible to identify 

opportunities for improvement of the initial state. Based on identified opportunities, a set of KL tools and 

methodologies was defined, to be implemented in a five-month period, namely: Value Stream Mapping 

(VSM), Single Minute Exchange of Die (SMED), Kobetsu Kaizen (KK) and Kamishibai. 

After the implementation phase, the global OEE increased 27%. 
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1. Introdução 

1.1.  Contextualização do Problema 

A economia global, após a recente crise, continua a recuperar, contudo essa recuperação é lenta e 

desigual a nível europeu. Os países europeus da zona euro estão confrontados com a possibilidade de 

estagnação e de baixa inflação. A recente baixa dos preços do petróleo terá uma influência positiva, 

mas insuficiente para impulsionar o crescimento económico global. (IMF 2015). Perante este cenário, 

é crucial que as empresas aumentem a qualidade dos seus produtos e dos serviços, a um custo mais 

baixo. Assim, as empresas que operam em mercados muito competitivos e de rápida 

mudança começaram a implementar os princípios do Pensamento Lean (PL), não só para melhorar a 

qualidade, a flexibilidade e o tempo de resposta ao cliente (Fullerton, Kennedy, & Widener, 2014), mas 

também para terem uma estratégia de inovação continua (Tyagi, Cai, Yang, & Chambers, 2015). 

Segundo o Vice-Presidente da Embraco, Mario Ussyk, a adopção destes princípios traz inúmeros 

benefícios tanto às empresas como à sociedade. As empresas apresentam melhores resultados 

financeiros, os empregados trabalham em condições mais seguras e agradáveis, e os clientes 

desfrutam de produtos e serviços com mais qualidade a um preço mais acessível (Imai, 2012). Para 

atingir os objectivos de qualidade, custos, serviço e motivação (QCDM), é necessário manter as 

operações eficientes de forma a minimizar os desperdícios e cultivar uma mentalidade de melhoria 

continua. Desta forma, a integração dos princípios do PL permitem não só melhorar o desempenho de 

uma empresa a um custo reduzido, mas também prepará-la para uma eventual mudança (Imai, 2012).  

O Kaizen Institute (doravante KI), empresa com a qual a presente Dissertação de Mestrado em 

Engenharia e Gestão Industrial foi desenvolvida, caracteriza-se por  fornecer serviços de 

consultoria e formação ao tecido empresarial e instituições públicas através da aplicação de e 

ferramentas e metodologias KL. O objetivo do KI é conferir vantagens competitivas às empresas e 

instituições públicas, através, do aumento de produtividade, rentabilização e motivação de recursos, 

eliminação de desperdícios, redução de tempos de produção ou optimização de equipamentos (Kaizen 

Institute, 2014).  

Na presente Dissertação de Mestrado será abordada a resolução de um problema real sobre o aumento 

de eficiência de três equipamentos de embalamento, de uma empresa que produz e embala fármacos. 

Esta empresa, por motivos de confidencialidade, será denominada de Empresa X.  

1.2.  Objectivos da Dissertação 

Os principais objectivos desta Dissertação de Mestrado são os seguintes: 

 Contextualização do problema. 

 Descrição das duas empresas intervenientes e definição do problema. 

 Revisão Bibliográfica dos principais temas e conceitos Lean. Análise das metodologias e 

ferramentas KL seleccionadas. 

 Recolha e análise dos dados referentes à situação inicial da Empresa X. Proposta de 

actividades de melhoria baseadas nas metodologias e ferramentas KL. 

http://pt.kaizen.com/consulting/kaizen-lean-consulting.html
http://pt.kaizen.com/consulting/kaizen-lean-consulting.html
http://pt.kaizen.com/training/kaizen-lean-training.html
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 Implementação das actividades de melhoria propostas. 

 Avaliação e discussão dos resultados obtidos. Propostas de melhorias futura. 

 

1.3.  Metodologia de Investigação 

Na presente secção é descrita a metodologia que é aplicada nesta Dissertação de Mestrado, que se 

caracteriza por seis passos que se encontram resumidos na Figura 1. 

Figura 1: Passos da Metodologia aplicada à resolução do problema da Dissertação de Mestrado 

 

1. Caracterização do problema 

Nesta primeira etapa, as duas empresas intervenientes são caracterizadas e o problema é 

descrito. 

2. Revisão Bibliográfica 

Nesta etapa são abordados os principais temas Lean, as ferramentas e as metodologias KL mais 

recentes que se aplicam aos processos industriais, com especial ênfase no sector farmacêutico. 

Depois de analisadas as ferramentas e as metodologias, são seleccionadas as mais adequadas 

para servirem de base à resolução do caso de estudo em questão. 

3. Recolha e análise dos dados 

Na terceira etapa os dados são recolhidos no gemba (local da acção, onde as actividades 

realizadas criam valor para satisfazer o cliente final (Imai, 2012)) e analisados com o intuito de 

identificar os possíveis estrangulamentos e descobrir qual a origem dos mesmos. No caso em 

estudo, os estrangulamentos identificados foram: 

 Falta de reuniões normalizadas entre os trabalhadores 

 Falta de normalização e optimização do processo de preparação 

 Falta de uma cultura de melhoria focada para eliminar problemas 

 

 

1. Caracterização do problema

2. Revisão Bibliográfica

3. Recolha e análise dos dados

4. Proposta de actividades de melhoria

5. Implementação das metodologias e das ferramentas KL seleccionadas

6. Avaliação e discussão dos resultados
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4. Proposta de actividades de melhoria 

Na quarta etapa é construída, com os dados anteriormente recolhidos, a solução para a 

eliminação dos estrangulamentos identificados. As actividades de melhoria propostas para este 

problema foram: 

 Fase 0: Estabilidade básica 

 Fase 1: Redução do tempo de preparação 

 Fase 2: Redução do tempo perdido com microparagens 

 Fase 3: Aumento da velocidade das linhas 

 

5. Implementação das ferramentas e das metodologias KL seleccionadas 

Na quinta etapa, é implementada a solução proposta com o apoio de equipas multidisciplinares 

distintas. 

6. Avaliação e discussão dos resultados 

Por fim, os resultados obtidos são analisados e discutidos, tal como a adequação das 

intervenções escolhidas. A presente etapa termina com a avaliação do impacto das soluções 

implementadas na Empresa X, através de indicadores de desempenho. 

1.4.  Estrutura da Dissertação 

Tendo em conta os objectivos e a metodologia apresentados, a Dissertação encontra-se estruturada 

em sete capítulos:  

 Capítulo 1: Aqui se encontram a contextualização do problema, os objectivos do trabalho, a 

metodologia a seguir e a estrutura da Dissertação. 

 Capítulo 2: Caracteriza o problema em estudo. São apresentadas as empresas intervenientes, 

a empresa de consultoria KI e a empresa cliente onde será realizado o trabalho, a Empresa X. 

O capítulo termina com a definição do problema. 

 Capítulo 3: Realiza a Revisão Bibliográfica dos principais temas Lean e das ferramentas e 

metodologias KL. São abordados temas como o pensamento Lean, Lean na saúde e Liderança 

Lean.  

 Capítulo 4: Descreve o processo de recolha de dados e analisa os mesmos. Por fim, apresenta 

as actividades de melhoria propostas. 

 Capítulo 5: É descrito o processo de implementação das actividades de melhoria propostas 

anteriormente.  

 Capítulo 6: Consiste na avaliação e discussão dos resultados obtidos. 

 Capítulo 7: Apresenta as principais conclusões da presente Dissertação.  
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2. Caracterização do Problema 

No presente capítulo serão apresentadas as duas empresas intervenientes na realização deste trabalho 

de Dissertação: a consultora Kaizen Institute (KI) prestadora de serviços (secção 2.1) e a Empresa X 

como cliente (secção 2.2). Na secção 2.3 é caracterizado o problema em questão. O capítulo termina 

com a exposição das principais conclusões (secção 2.4). 

2.1.  A consultora Kaizen Institute 

Masaaki Imai é considerado um dos líderes do movimento de qualidade e foi pioneiro nas operações 

de excelência hoje em dia aplicadas. Foi este autor quem introduziu o conceito Kaizen no Ocidente, 

que significa melhoria contínua (Kaizen Institute, 2014). A palavra Kaizen vem da junção de dois 

vocábulos japoneses, “Kai” e “Zen”, que significam respectivamente, mudar e melhor, isto é, mudar 

para melhor (Kaizen Institute, 2014a). Este autor defende que existem duas formas de resolver 

problemas: recorrendo à inovação ou então apenas aplicando o senso comum. A primeira refere-se à 

aplicação das mais recentes e caras tecnologias, enquanto a segunda apenas utiliza ferramentas de 

senso comum, checklists e outras técnicas que envolvem baixos custos e riscos, conhecidas como 

ferramentas Kaizen Lean (KL). Desta forma, Kaizen é uma estratégia que pretende transformar os 

trabalhadores em pessoas motivadas capazes de resolver problemas através da aplicação de diversas 

metodologias e ferramentas KL com o objectivo de diminuir os custos de produção, melhorar a 

qualidade dos produtos, cumprir prazos de entrega e aumentar a satisfação dos clientes (Imai, 2012). 

O Kaizen Institute Consulting Group (KICG) foi fundado em 1985 em Zug, na Suiça, por Masaaki Imai 

após este ter trabalhado no Japan Productivity Center e ter viajado pelo mundo com Shoichiro Toyoda 

e Taiichi Ohno, o criador do Toyota Production System (TPS). Actualmente é líder mundial de 

Consultoria em Excelência Operacional, está presente fisicamente em mais de 35 países e conta com 

mais de 400 profissionais. Em Portugal tem neste momento 2 escritórios, um no Porto e outro em 

Lisboa, estando no Porto a sede Ibérica do Kaizen Institute. Oferece serviços de consultoria, formação 

e benchmarking a diferentes empresas e instituições. Os serviços de consultoria são variados, 

contemplando projectos integrados, como a Transformação Lean Global, e projectos específicos e 

localizados, tais como o Kaizen de Suporte, de Projecto ou Diário (Kaizen Institute, 2014a) . 

Como referimos, o objectivo final da implementação das metodologias e ferramentas KL é melhorar a 

qualidade, custo e serviços das diferentes actividades de negócio (QCD). A qualidade diz respeito não 

só à qualidade dos produtos acabados ou serviços, mas também aos processos que dão origem a 

esses produtos e serviços. Quanto ao custo, este refere-se ao custo geral associado à criação, à 

produção, à venda e à manutenção do produto ou serviço. Por fim, o serviço significa entregar ao cliente 

final o volume encomendado na hora certa. Tal como anteriormente mencionado, actualmente 

considera-se importante ter em consideração a motivação dos trabalhadores, tendo por isso mesmo 

sido acrescentado aos objectivos anteriores a componente da motivação (QCDM). Estas são as 

condições necessárias para que o cliente final esteja satisfeito (Imai, 2012). 

Para a implementação das linhas de acção do KI o Kaizen Management System (KMS) é o modelo 

adoptado por esta consultora. O KMS é um modelo criado para atingir excelência operacional e 
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melhoria contínua, criando valor a longo prazo, e no qual a base de todo o modelo consiste na 

eliminação de desperdícios. Este modelo é suportado por cinco pilares como ilustrado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro pilar, Total Flow Management (TFM), é uma estratégia kaizen que aplica o pull flow, onde 

é criado um fluxo de informação e de materiais ao longo da cadeia de abastecimento que visa responder 

a encomendas dos clientes reais, deixando de produzir para stock (Imai, 2012). A eliminação dos 

desperdícios é o foco do KI, sendo a eliminação dos mesmos alcançada através da aplicação de 

diversas técnicas tais como: 

 Just-in-time (JIT): Um sistema criado para atingir a melhor qualidade, custos e serviço (QCD) 

através da eliminação de todos os tipos de desperdícios (Imai, 2012). 

 Kanban: Ferramenta de comunicação utilizada no sistema JIT sempre que há produção em 

descontínuo (Imai, 2012). 

 Sistema pull: É uma das condições básicas do JIT, em que um processo a montante apenas 

produz a quantidade que será consumida a jusante (Imai, 2012).   

 Supermercados: Infraestruturas de armazenamento necessárias a um correcto fluxo de 

materiais (Kaizen Institute, 2014b). 

 Mizusumashi: Operador que abastece os supermercados com produtos provenientes do 

armazém trabalhando sempre dentro do mesmo circuito (Kaizen Institute, 2014b). 

 Single Minute Exchange of Die (SMED): Ferramenta estruturada que permite reduzir o tempo 

de preparação (Kaizen Institute, 2014b). 

Desta forma é possível melhorar os tempos de entrega, a productividade e a qualidade, o inventário e 

o espaço, reduzindo os custos e o fundo de maneio (Kaizen Institute, 2014). 

O segundo pilar, Total Productive Maintenance (TPM) é uma metodologia comprovada para melhorar 

o desempenho dos equipamentos. Os objectivos são aumentar a eficiência dos equipamentos (OEE – 

Overall Equipmemt Effectiveness) através da redução sistemática de perdas de disponibilidade, de 

Figura 2: Kaizen Management System (KMS) (Kaizen Institute, 2014a) 
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rendimento e de qualidade e, simultaneamente, aumentar a segurança. Estas metas são alcançadas 

através do envolvimento de todos os níveis da organização na resolução de problemas, no 

planeamento de equipamentos e no acompanhamento diário do desempenho (Kaizen Institute, 2014a). 

O TPM é constituído por oito acções (Figura 3): 

 Kobetsu Kaizen: É uma metodologia de melhoria focalizada estruturada em 8 passos. Tem 

como objectivo melhorar o OEE através de acções de melhoria. 

 Manutenção Autónoma: É a manutenção básica dos equipamentos realizada de forma 

autónoma pelos operadores.  

 Manutenção Planeada: Busca a excelência na gestão dos equipamentos através de uma 

actividade estruturada e metódica para maximizar a disponibilidade e a fiabilidade dos 

equipamentos e processos com o menor custo possível. 

 Formação e Treino: Deseja incrementar e consolidar conhecimentos técnicos dentro da 

organização de forma sistemática e contínua.  

 Gestão Antecipada: Ambiciona optimizar o tempo de desenvolvimento para novas fábricas, 

produtos e processos.  

 Qualidade: Tem como objectivo manter os equipamentos em perfeitas condições para produzir 

zero defeitos de qualidade através da verificação e medição periódica das condições dos 

equipamentos. 

 Segurança e ambiente: Pretende eliminar os acidentes, evitar os erros humanos, doenças 

ocupacionais e acidentes ambientais, através do aumento da fiabilidade operacional e 

manutenção dos equipamentos e instalações. 

 Kaizen Office: É aplicado nas áreas administrativas e de apoio à produção, como por exemplo 

a área de logística, de planeamento, de qualidade. Tem como objectivo reduzir o lead time sem 

perder qualidade (Kaizen Institute, 2014d) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: Sistema TPM (Kaizen Institute, 2014d) 
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Segue-se o Total Quality Management (TQM) que tem como finalidade identificar a origem dos 

problemas, definir acções correctivas e criar sistemas à prova de erros, como por exemplo a utilização 

de Poka-Yoke. Este pilar tem como objectivo produzir zero defeitos, isto é, qualidade máxima. Para tal, 

todos os membros da empresa têm que estar conscientes da importância de não cometer qualquer 

erro, seguindo o axioma de Kaoru Ishikawa “O próximo processo é o cliente” querendo com isto dizer 

que nunca se enviam produtos com defeito ou informação imperfeita para o processo seguinte. (Imai, 

2012) 

O quarto pilar Total Service Management (TSM) aplica as metodologias e ferramentas KL ao fluxo de 

informação e aos processos administrativos de forma a melhorar o serviço ao cliente, a qualidade e a 

produtividade (Kaizen Institute, 2014). 

Por último, o pilar Total Innovation & Development Management (IDM) pode ser aplicado logo no 

início da criação de uma ideia de negócio como uma startup, fábrica, produto, modelo ou software, 

tendo em conta todos os pilares anteriormente referidos (Kaizen Institute, 2014). 

 

Os pilares acima descritos permitem a realização de uma transformação Kaizen Lean que se traduz no 

desenvolvimento dos trabalhadores, na melhoria dos processos, no sucesso financeiro e ainda numa 

boa relação com os fornecedores e os clientes (Kaizen Institute, 2014a). 

 

Depois de terem sido apresentadas as bases de acção do KI, na secção seguinte será caracterizada a 

Empresa X com a qual é desenvolvida a presente Dissertação.  

 

2.2. A Empresa X 

a) Descrição Geral 

A Empresa X, assim designado por motivos de confidencialidade, com sede no norte da Europa, é uma 

empresa essencialmente industrial, do ramo farmacêutico. A sua actividade decorre totalmente na 

Europa, onde detém 14 fábricas e 2 centros de desenvolvimento, empregando mais de 2.200 

trabalhadores. Em 2014 atingiu um volume de negócios de cerca de 275 milhões de euros. 

Desenvolveu o seu modelo de negócio com sucesso, é uma Contract Development and Manufacturing 

Organization (CDMO), ou seja, uma empresa que, essencialmente, desenvolve e/ou produz 

medicamentos para outras empresas farmacêuticas. 

A Empresa X tem duas áreas de negócios: A primeira, os Serviços de Produção, representa a maior 

área de negócio da organização. Fornece mais de 200 produtos diferentes com grande variedade de 

formas de dosagem a mais de 100 clientes. A Empresa X produz uma grande variedade de fármacos: 

sólidos, estéreis, semissólidos, líquidos, inaladores, granulados e pós, beta lactams e liofilização. A 

segunda área, os Serviços de Desenvolvimento & Tecnologia, compreende um grande leque de 

serviços de desenvolvimento de fármacos e do próprio portfólio de produtos, tendo patentes de 

produtos próprios. 



8 

 

Os seus principais clientes são, por um lado, grandes empresas farmacêuticas que fazem o outsourcing 

de produção, e, por outro lado, pequenas e médias empresas (PME) que procuram apoio para o 

desenvolvimento de novos fármacos e para a passagem desta fase para a de produção comercial. A 

Empresa X apoia estas empresas farmacêuticas desde a concepção até à comercialização dos 

produtos, tendo uma acção holística ao longo de todo ciclo de vida dos produtos. 

As vantagens deste tipo de empresa (CDMO) para os seus clientes são claras: Para as grandes 

empresas tecnológicas, existem as vantagens ligadas habitualmente no outsourcing, para as restantes, 

permite-lhes aumentar os seus recursos tecnológicos sem os adquirir, podendo estas focar-se nas 

competências essenciais e projectos de maior valor. Os CDMO são uma resposta à natureza 

competitiva internacional do mercado farmacêutico, assim como à crescente procura de serviços de 

terceiros.  

A Empresa X teve um crescimento muito rápido, como se pode ver, sinteticamente, na Figura 4. 

 

Figura 4: Cronograma histórico da Empresa X 

A fábrica da Empresa X localizada em Portugal com a qual este trabalho está a ser desenvolvido tem 

uma área de 28.000 m2 e uma capacidade de produzir 60 milhões de embalagens anualmente. 

Produzem e embalam fármacos sólidos, estéreis, semissólidos e líquido. Este trabalho incide apenas 

em três linhas de embalamento de fármacos sólidos.  

b) Descrição do Processo de Produção 

O processo de produção de comprimidos passa por seis etapas: 

1. Pesagem: As substâncias activas (matéria-prima principal do medicamento) e os excipientes 

(matéria-prima utilizada para dar volume ao medicamento) são pesados.  

2. Granulação: As substâncias anteriormente pesadas são misturas obtendo-se pequenos grãos 

de forma a serem facilmente e eficazmente comprimidos.  

3. Secagem: Os pequenos grãos obtidos passam por um processo de secagem. 

1995

• A Empresa X é 
fundada por dois 
colegas, com  a 
aquisição de uma 
fábrica de sólidos na 
Suécia.

• Nesta altura, 
empregava 140 
trabalhadores e 
facturava 220 milhões 
SEK.

1998

• A Empresa X realizou 
o seu primeiro CMO 
com duas empresas 
farmacêuticas.

• Neste mesmo ano, 
adquiriu mais uma 
fábrica na Suécia.

2002 - 2008

• São adquiridas seis 
novas fábricas. 

• Em 2007 a 
organização dedicou-
se apenas ao 
outsoucing, vendendo 
os direitos que tinha 
sobre os produtos.

• Em 2008 ficaram com 
a maior cota de um 
laboratório de 
biotecnologia da 
Suécia.

• Em 2008, 
empregavam 1400 
trabalhadores e 
facturavam 1 427 
milhões SEK.

2014

• São adquiridas três 
novas fábricas.
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Figura 5: Processo de produção de comprimidos e cápsulas 

4. Tamisação: Filtra os grão de maior dimensão e desfaz os aglomerados formados. 

5. Compressão: A mistura homogénea obtida é comprimida na forma desejada. 

6. Revestimento: Depois de comprimidos, os medicamentos podem ser revestidos com uma 

cobertura. Esta etapa nem sempre é aplicável. 

O processo de produção de cápsulas passa por cinco etapas, sendo as quatro primeiras iguais às do 

processo de produção de comprimidos. A última etapa chama-se enchimento e caracteriza-se pelo 

preenchimento das cápsulas com a mistura obtida da etapa de tamisação. O fluxo de produção de 

ambos os medicamentos pode ser visto na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Descrição do Processo de Embalamento 

O processo de embalamento dos fármacos sólidos é composto por cinco fases diferentes (Figura 6). 

Entram por exemplo, comprimidos em granel e saem em embalagens, com o respectivo folheto 

informativo, agrupados em maços para serem colocados em caixotes de cartão. Os medicamentos são 

embalados numa linha de máquinas que trabalham em conjunto e em contínuo. A inserção do fármaco 

em blisteres (Figura 6 -1), a introdução dos blisteres e dos folhetos nas cartonagens (Figura 6 – 2), o 

controlo de peso das cartonagens (Figura 6 – 3), a etiquetagem das mesmas (Figura 6 – 4) e, por fim 

o agrupamento destas em maços (Figura 6 – 5). A sala primária distingue-se da sala secundária, porque 

na primeira existe um contacto directo com o fármaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Caracterização da linha de produção 
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Figura 7: Fotografias das máquinas pertencentes a uma linha de embalamento 

A primeira fase, o embalamento do fármaco (Figura 7-1), caracteriza-se por cinco etapas: 

1) Esta etapa diz respeito à formação do policloreto de vinila (PVC), ou seja, à impressão do formato 

do blister com alvéolos, numa fita comprida de PVC. 

2) É a introdução dos comprimidos ou cápsulas nos alvéolos da fita de PVC. O fármaco pode ser 

introduzido através de três sistemas de alimentação diferentes: o sypro - estrutura dinâmica composta 

por vários tubos, que introduzem o bulk directamente nos alvéolos -, o sistema de calhas – cabine na 

qual o bulk escorrega por calhas e entra directamente nos alvéolos - ou o sistema de alimentação 

universal – cabine na qual uma quantidade generosa de bulk é disposta sobre a fita PVC e o excesso 

é removido por uma escova-;  

3) Em seguida a fita de PVC contendo o fármaco é selada com alumínio;  

4) Nesta fita é posteriormente gravado, com um carimbo mecânico, o lote e a validade; 

5) Por fim, os blisteres são cortados. Ao longo desta fase ocorrem vários testes de controlo automático, 

como por exemplo a verificação da existência de blisteres com alvéolos vazios ou com produto 

danificado e a expulsão dos mesmos. Também são realizados testes de controlo manuais como um 

teste da estanquicidade – teste realizado para verificar se os blisteres estão bem selados - e um controlo 

para verificar a legibilidade da inscrição (feita pelo carimbo mecânico) que indica o lote e o prazo de 

validade do medicamento.  

Na segunda fase, na encartonadora (Figura 7 – 2), os blisteres e os folhetos são introduzidos em 

cartonagens. As cartonagens é a designação utilizada na Empresa X para as caixas de fármacos, com 

a apresentação que têm quando são vendidas aos clientes finais nas Farmácias. Os blisteres são 

agrupados por um robô de acordo com a quantidade de blisteres que cada cartonagem leva. Em 

1- Blisteradora 2- Encartonadora 3- Balança

4- NERI 5- Agrupadora
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seguida, o conjunto de blisteres agrupados são introduzidos dentro da cartonagem juntamente com o 

folheto através de empurradores. No início da encartonadora existe ainda uma calha utilizada para 

introduzir blisteres manualmente.  

A terceira fase, na balança (Figura 7 – 3), é uma fase de controlo de peso, ou seja, serve para verificar 

se foi introduzido um blister ou um folheto a mais na embalagem. Se o peso das embalagens não se 

encontrar dentro do intervalo de segurança definido, a mesma é rejeitada. 

Na quarta fase, na NERI (Figura 7 – 4), é adicionada a cada embalagem uma etiqueta, ou impresso um 

registo exigido pelo cliente. Sempre que é detectada uma embalagem sem etiqueta ou sem registo, 

esta é rejeitada.  

Na última fase (Figura 7 – 5), as embalagens são agrupadas pela agrupadora formando maços que 

são embalados com filme de polietileno. Estes maços são encaixotados manualmente pelo operador 

da sala secundária, colocando depois caixas de cartão sobre uma palete. Quando esta palete está 

completa, a mesma é deslocada para o fundo da sala secundária com um porta-paletes.  

Na próxima secção será descrito o problema da presente Dissertação de Mestrado. 

2.3. Definição do Problema  

O problema abordado nesta Dissertação de Mestrado surge na área de negócio Serviços de Produção, 

sendo o foco do problema o embalamento dos fármacos sólidos. O processo de embalamento foi 

descrito na secção anterior. Estes fármacos, que habitualmente, nesta empresa, são genericamente 

designados por “bulk” ou são comprimidos ou são cápsulas.  

A grande variedade de fármacos e de exigências dos clientes têm como consequência um grande 

número de alterações. Ou seja, sempre que no processo de embalamento variar o sistema de 

alimentação, a dimensão do blister, a dimensão e o número de alvéolos por blister, o tamanho e a 

grossura do folheto, a largura e a altura da cartonagem ou o número de cartonagens que são 

agrupadas, é necessário parar a linha e alterar algumas peças e os parâmetros de afinação. Por 

exemplo, se a dimensão do blister mudar é necessário alterar o cortante e afinar a encartonadora, pois 

a nova cartonagem terá dimensões diferentes. Devido às constantes afinações e trocas de peças 

realizadas é grande o tempo de preparação, e grande o número de paragens. O tempo de preparação 

depende também do tipo de fármaco. Devido à exigência de higiene imposta às empresas 

farmacêuticas, todas as peças em contacto com o fármaco devem ser lavadas e esterilizadas. Se se 

trata de um fármaco que liberta muito pó, por exemplo, os tempos de preparação tornam-se superiores, 

pois o tempo dedicado a limpar as peças e a blisteradora são superiores. Tudo isto faz com que a 

produtividade do equipamento seja baixa.  

Neste trabalho pretende-se melhorar a eficiência das já referidas linhas de embalagem de modo a 

aumentar a capacidade de produção e a produtividade. Desta forma, o objectivo é aumentar o valor do 

Overall Equipment Effectiveness (OEE). O OEE é uma forma efectiva de analisar a eficiência de uma 

máquina ou um conjunto de máquinas, tendo em conta as causas mais importantes e comuns da perda 
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de produtividade. As causas da perda de produtividade são classificadas em três categorias: 

disponibilidade, rendimento e qualidade, o que é excelente para entender a origem dos problemas. O 

OEE obtém-se multiplicando o valor em percentagem destas três categorias ou dividindo o número real 

de blisteres produzidos sobre o número de blisteres que poderia ter sido produzido (Gupta & Garg, 

2012; Ahire & Relkar, 2012).   

2.4. Conclusões  

Neste capítulo foram apresentados as duas entidades intervenientes no presente caso de estudo, a 

consultora KI e a Empresa X.  

A consultora KI presta serviços de consultoria em sistemas de melhoria continua, com a aplicação de 

ferramentas e de metodologias KL.  

A Empresa X, o cliente, apoia empresas farmacêuticas tanto no desenvolvimento como na produção 

de medicamentos. 

Enquadrado na área de Serviços de Produção da Empresa X, mais concretamente nas três linhas de 

embalamento de comprimidos e cápsulas em que o OEE dos equipamentos é muito baixo, surge a 

motivação para a presente Dissertação. Assim, o problema identificado prende-se com um baixo OEE 

nos três equipamentos, o que origina perdas quer ao nível de custos, quer a nível do tempo de lead 

time e de qualidade. Pretende-se através da aplicação de ferramentas e de metodologias KL melhorar 

a eficiência da Empresa X nesta fase de produção.  
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3. Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo pretende-se apresentar uma revisão do estado da arte relacionado com o tema do 

trabalho em questão. Inicialmente, na secção 3.1, aborda-se a evolução do Pensamento Lean, na 

secção 3.2, apresenta-se a temática do Lean na Saúde, e em seguida, na secção 3.3 defende-se a 

importância de Liderança Lean nas organizações. Na secção 3.4, apresenta-se o conceito House of 

Gemba e descrevem-se os seus principais princípios envolvidos (Eliminação de Desperdícios, 5S e 

Normalização) sendo posteriormente, na secção 3.5, apresentadas as ferramentas e metodologias 

Kaizen Lean (KL) seleccionadas. Por fim, na secção 3.6  apresentam-se as principais conclusões da 

Revisão Bibliográfica. 

3.1. Pensamento Lean (Lean Thinking) 

O termo Lean foi referenciado pela primeira vez no livro “The Machine that Changed the World” em 

1990 (LERC, 2014). Neste livro os autores fazem uma comparação entre o Sistema de Produção em 

Massa utilizado na Europa e nos Estados Unidos da América, com o Sistema de Produção Lean dos 

japoneses, ambos aplicados à indústria automóvel, dando especial enfâse ao elevado desempenho 

que o sistema japonês tinha na época em relação ao sistema utilizado na Europa e nos Estados Unidos 

da América (Melton, 2005). O sistema de produção japonês surgiu na Toyota Motor Company e 

chamou-se de Lean, porque eliminava “gorduras” supérfluas nas empresas, dado ter por base a 

aplicação de métodos que conduziam a uma menor aplicação de tudo, isto é, menos mão-de-obra, 

menos fábricas, menos stocks, menos capital investido e menos tempo, quer durante a produção, quer 

no desenvolvimento do produto e no fornecimento de peças (LERC, 2014; Holweg, 2007). 

Segundo Dart (2011), Lean não é uma ciência física, mas sim uma estratégia de gestão transformadora. 

O primeiro passo aquando a aplicação de Lean, é entender o seu propósito, pois Lean é mais do que 

um novo modo de melhoria de qualidade ou um método para aumentar a eficiência de forma 

incremental. O seu objectivo é criar valor na perspetiva do cliente (Hajmohammad et al., 2013; Dart, 

2011). 

O Lean Enterprise Research Centre (LERC) considera que apenas uma pequena fracção do tempo 

total e do esforço associado à produção de um produto ou à prestação de um serviço acrescenta valor 

ao cliente final, torna-se fundamental eliminar ou reduzir todas as actividades que não acrescentam 

valor, pelo que são designadas de desperdícios. A experiência desta instituição leva-a estimar que na 

maioria das operações de produção apenas 5% das actividades criam valor, 35% não acrescentam 

valor mas são necessárias e, 60% não acrescentam valor de modo algum, sendo despedícios. Assim 

sendo, através da eliminação das actividades que não criam valor, é possível melhorar 

significativamente o desempenho de uma organização e o serviço ao cliente (LERC, 2014).  

Womack e Jones criaram em 1996 cinco princípios fundamentais para a aplicação do Pensamento 

Lean (PL) nas organizações (Vlachos & Bogdanovic, 2013): 

 Especificar as actividades que criam valor na perspectiva do cliente 

 Identificar todos os passos ao longo da cadeia de valor 
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 Realizar as acções que criam fluxo de valor 

 Produzir apenas quando existe uma encomenda do cliente  

 Identificar e remover continuamente os desperdícios dos diferentes níveis da cadeia de valor, 

ambicionando sempre a perfeição  

Os objectivos da produção Lean são, sobretudo, a redução de desperdícios e a gestão dos stocks da 

empresa de forma a responderem correctamente à procura do cliente, ao mesmo tempo que produzem 

produtos a custo reduzido e com elevada qualidade (Rahman et al., 2013). 

Melton (2005) defende que a seguinte abordagem estruturada para o PL deve ser seguida quando se 

pretende aplicar os princípios de valor acrescentado, desperdícios e trabalho em fluxo: 

1. Recolha de dados: Deve-se observar e documentar o processo actual e procurar os 

desperdícios existentes. Os responsáveis pelo processo devem ser envolvidos neste ponto. 

2. Análise de dados: Com a ajuda da equipa multidisciplinar envolvida no passo anterior devem-se 

analisar os dados e identificar os incidentes que ocorrem e que não são desejados. 

3. Propostas de melhorias: São desenhadas, com o apoio de equipas multidisciplinares, soluções 

de melhoria ao processo de acordo com os dados analisados. As melhorias caracterizam-se 

geralmente pela eliminação dos desperdícios e incidentes. A nova solução deve ser 

sustentável. 

4. Implementação das propostas de melhorias: É dada uma formação sobre o novo processo à 

equipa o vai executar. Pretende-se que a equipa seja capaz de monitorizar os resultados das 

melhorias implementadas e de adapta-las conforme necessário. 

5. Avaliação dos benefícios: O novo processo deve ser monitorizado e os benefícios avaliados 

continuamente. Assim, enquanto a equipa que está a executar o novo processo continuar a 

recolher e a analisar a sua performance, é possível encontrar novas oportunidades de melhoria. 

Desta forma cria-se uma cultura de melhoria continua.  

Geralmente começa-se por implementar o PL no processo de produção. Só após os objectivos 

delineados terem sido atingidos com sucesso, é que este é estendido às restantes áreas da empresa 

(Melton, 2005). 

Com frequência, um produto ou um serviço não é fornecido por apenas uma organização, pelo que a 

eliminação de desperdícios tem que ocorrer ao longo de toda a cadeia de valor (Value Stream) – 

conjunto de actividades que tem por objectivo fornecer valor ao cliente final. Para tal é necessário criar 

novas relações entre as diferentes organizações para gerir de uma forma eficiente toda a cadeia de 

valor, reorganizando todos os processos e utilizando metodologias e ferramentas KL, de forma que o 

produto circule ao longo de toda a cadeia sem interrupções. Todas as actividades da cadeia de valor 

estão sincronizadas através de um sistema pull, o que permite entregar o produto ao cliente final no 

tempo exigido (LERC, 2014). 

O conceito de PL pode ser estendido ao longo de toda a cadeia de abastecimento mesmo sendo esta 

constituída por entidades independentes. Todavia, existem limites na aplicação de PL. Num exemplo 

apresentado por Cox & Chicksand (2005), nas cadeias de abastecimento de carne fresca e congelada, 
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os maiores beneficiários das práticas de Lean são os retalhistas, dado que usam o seu poder dominante 

e a sua posição de poder negocial. Como consequência, os restantes participantes são forçados, ou a 

sobreviverem no seu estado actual de incerteza ou a integrarem o PL e aceitarem vender os seus 

produtos a um lucro reduzido, tendo em troca uma procura garantida. A aplicação de Lean ao longo da 

cadeia de abastecimento não é portanto garantidamente benéfica para todos os seus intervenientes, é 

por vezes uma imposição da parte dominante.  

Uma das tarefas mais importantes e difíceis de instalar e manter, após a implementação de Lean, é a 

aplicação da melhoria contínua. Um estudo realizado a um cluster de quatro empresas do sector 

automóvel na Noruega prova que a motivação dos trabalhadores para integrarem a melhoria contínua 

no seu dia-a-dia, varia consoante a função que estes desempenham. Para contornar este problema, 

estas empresas aplicam diferentes estratégias: formação, simplificação das operações, contacto 

directo entre os líderes e os trabalhadores, colaboração com os sindicatos, a qual permite uma mais 

rápida aceitação da melhoria contínua. Existe portanto uma combinação entre a abordagem top-down 

e a bottom-up, que defende que os gestores de topo definem os objectivos e a estratégia, e que os 

detalhes de como a melhoria deve ser feita é decidido por quem a vai implementar. Portanto, para se 

ter sucesso na prática de melhoria contínua não chega aplicar as metodologias e ferramentas KL 

geralmente aplicadas, é necessário adaptá-las com a ajuda dos operários. Conclui-se assim que a 

melhoria contínua é um esforço a longo prazo, que tem implicações culturais profundas no local de 

trabalho (Holtskog, 2013). 

É importante ainda referir o papel crítico que as tecnologias de informação (IT) têm nos sistemas de 

produção Lean. As tecnologias de informação têm várias aplicações. Pode ser utilizada para 

informatizar o controlo dos processos de produção e de suporte, como a manutenção, para a criação 

de e-kanban, para auxiliar na escolha da selecção da melhor técnica de produção Lean ou para apoiar 

os trabalhadores na realização das tarefas no gemba, como por exemplo, nos testes feitos aos produtos 

(Riezebos & Klingenberg, 2009). 

Matt e Rauch (2013) verificaram que são raros os estudos realizados sobre a aplicabilidade de KL em 

pequenas empresas, embora estas tenham grande importância económica. Realizaram por isso um 

estudo preliminar sobre a sustentabilidade da aplicabilidade de KL, analisaram as dificuldades de 

implementação e identificaram os factores de sucesso críticos. Num caso prático realizado numa 

pequena empresa com 25 empregados, demonstram que a aplicação de KL nestas empresas é não só 

possível como traz muitas melhorias e vantagens. Os resultados deste estudo foram positivos, pois 

demonstram um grande potencial de aplicação destas metodologias e ferramentas a muitas empresas 

de dimensões variadas. (Matt & Rauch, 2013).  

Foi Levitt (1972, 1976) quem reconheceu pela primeira vez o potencial de Lean no sector dos serviços. 

Este afirmou que o sector dos serviços era, na altura, ultrapassado e ineficiente quando comparado 

com as técnicas aplicadas pelo sector de produção, para além de não se adaptar aos desejos dos 

clientes importantes tecnocrático poderia ajudar a mudar e melhorar o sector dos serviços (Suárez-

Barraza, Smith, & Dahlgaard-Park, 2012). Segundo Suárez-Barraza et al. (2012) o sector terciário 

representa 80% do PIB americano. No entanto, o nível de productividade deste sector era inferior ao 
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da área industrial. Surgiram por isso pressões externas para reduzir os custos, aumentar a flexibilidade, 

melhorar a qualidade e diminuir os lead times. Para tal, as empresas começaram a observar o sector 

industrial estudando a possibilidade de vir a implementar as metodologias e ferramentas KL observadas 

nas suas actividades diárias. Neste contexto, as metodologias e ferramentas Lean Production têm sido 

adaptadas para serem aplicadas também à prestação de serviços, nomeadamente em hospitais e na 

actividade de construção civil (Marhani et al., 2013). 

Presentemente tem-se vindo também a abordar muito a relação entre Lean Thinking e Green Thinking. 

De acordo com a U.S. Energy Information Administration em 2011 foram consumidos mundialmente 

153,569 terawatt-horas de energia, e que 50% deste valor foi consumido pelo sector industrial. As 

emissões de dióxido de carbono, geradas pelo consumo de energia mundial, atingiram o seu recorde 

em 2011, com 31.2 giga toneladas. Quanto ao lixo produzido anualmente por fábricas dos EUA, este 

chega a ser de 7,6 biliões de toneladas de resíduos sólidos. Perante este cenário, é crucial conservar 

os recursos mundiais e tomar medidas para aliviar o fardo crescente sobre o nosso meio ambiente 

(Dhingra et al., 2014). 

Embora o pensamento Lean e Green tenham sido desenvolvidos em separado, para obter sinergias e 

amadurecer a interdependência recíproca entre ambos é necessário implementá-los simultaneamente 

em três níveis diferentes: na fase do desenvolvimento, na sua implementação, quando os lideres de 

um e outro departamento têm de trabalhar em conjunto, e na fase educacional, isto é, no 

desenvolvimento de cursos que integrem ambos os conceitos (Dhingra et al., 2014).  

Para terminar, a aplicação da integração de Lean e Green permite obter e maximizar sinergias, que 

resultam em lucros maiores, numa uma imagem da empresa mais “limpa”, na minimização dos 

impactos ambientais, na redução dos riscos de saúde e de segurança dos trabalhadores e na 

diminuição dos riscos dos consumidores (Dhingra et al., 2014). 

Após ter sido explicado o conceito PL, na secção seguinte será apresentada a utilização do Lean na 

saúde e os resultados obtidos.  

3.2. Lean na Saúde (Lean Healthcare) 

Desde o início da década de 2000 que a investigação de Lean na Saúde tem vindo a ser alvo de 

pesquisa. Lean demonstrou ser aplicável noutros sectores e começou a mostrar resultados promissores 

na saúde. Com o objectivo de melhorar a eficiência operacional, os serviços de saúde de todo o mundo 

têm adoptado as metodologias e ferramentas KL do sector industrial (Radnor et al., 2012).  

Foi Young et al. (2004) que abordaram pela primeira vez a aplicação dos processos industriais no sector 

da saúde para melhorar o atendimento ao paciente. Mais tarde, Spear (2005) no seu caso de estudo 

descreveu como os médicos, as enfermeiras, os técnicos e os gestores conseguiram aumentar 

radicalmente a eficácia do atendimento ao cliente e baixar dramaticamente os custos associados, 

aplicando os recursos do Sistema de Produção da Toyota no redesenho e melhoria das operações. Em 

2006, Kim et al. afirmaram que a prontidão para agir dos hospitais que aplicam os princípios de Lean 

na saúde oferece um atendimento ao cliente de grande qualidade e eficiência 
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(D’Andreamatteo  et al., 2015). Entretanto têm surgido cada vez mais estudos relacionados com Lean 

na saúde, o que prova a aplicabilidade e oportunidade de melhoria nesta área. 

Um estudo focado na avaliação de um Sistema de Informação de Saúde (SIS) aplicado à gestão 

intra-operacional do processo de anestesia em cirurgia cardíaca, aplicou as ferramentas KL, 

nomeadamente as ferramentas VSM e A3 – ferramenta de melhoria continua -  para avaliar este mesmo 

processo. Os objectivos da aplicação do método Lean eram aumentar a colaboração e o trabalho de 

equipa, a normalização dos processos e, a identificação dos tempos que acrescentavam valor e dos 

que não acrescentavam (Khodambashi, 2014). 

Em contexto hospitalar, o Denver Health and Hospital Authority estima ter aumentado o valor das 

vendas em $58 milhões e diminuído o valor dos seus gastos desde que aplicou pela primeira vez as 

ferramentas KL há cinco anos. Por exemplo, com apenas um rápido evento de melhoria Lean de 4 dias, 

conseguiu passar da última posição para o 5º lugar entre 74 hospitais num ranking de taxa de trombose 

venosa profunda ou embolia pulmonar pós-cirúrgico, em adultos. Esta melhoria permitiu uma poupança 

entre $15.000 e $20.000 mensais, para além de ter melhorado bastante a qualidade do serviço (Dart, 

2011). 

Lean é uma abordagem de melhoria cada vez mais utilizada na área de saúde. Muitos profissionais e 

gestores desta área têm aplicado métodos e ferramentas KL para melhorar a eficiência, os resultados 

clínicos, a satisfação e a segurança dos trabalhadores e dos clientes, e por fim, para melhorar a 

performance financeira e a sustentabilidade (D’Andreamatteo et al., 2015). 

Devido à grande exigência de requisitos de higiene da indústria farmacêutica, a aplicação de KL 

torna-se um pouco mais complexa e difícil, em comparação com a restante indústria. Uma das maiores 

preocupações de muitas empresas farmacêuticas que querem implementar as metodologias e 

ferramentas KL centra-se na integração destas com o corrente Good Manufacturing Practise (cGMP), 

que tem como principal objectivo entregar um medicamento seguro e eficaz, assim como controlar o 

seu ambiente de fabrico (Ker et al, 2014). O regulamento do cGMP para a indústria farmacêutica 

contém requisitos mínimos e obrigatórios relativos aos métodos, às instalações e aos controles 

utilizados na fabricação, processamento e embalamento dos medicamentos. Os operadores, por 

exemplo, têm requisitos específicos para a limpeza dos materiais, das máquinas e da sala, para evitar 

contaminações cruzadas e de higiene (Food and Drug Administration, 2015).  

A literatura nesta área de saúde foca-se maioritariamente na aplicação de Lean à gestão hospitalar e 

não tanto à gestão farmacêutica. Por isso, independentemente de todas as exigências impostas à 

indústria farmacêutica, o problema de embalamento presente nesta Dissertação será encarado como 

um problema de produção com as respetivas limitações.  

Na secção seguinte, será exposta a importância do papel do Lean Líder durante e após a 

implementação das ferramentas e das metodologias KL. 
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Resolução de 
Problemas     

(Processos  de 
Melhoria Continua e 

Aprendizagem)

Pessoas e Parceiros   
(Respeita-os, Desafia-os e 

Cultiva-os) 

Processo (Eliminação de Desperdícios)

Filosofia (Pensamento a Longo Prazo)

3.3. Liderança Lean (Lean Leadership) 

Para que seja possível implementar melhorias sustentáveis dos processos, é necessária a colaboração 

dos trabalhadores. Os métodos e as ferramentas KL são apenas a parte visível do PL e o mais fácil de 

implementar. O mais difícil é alterar o comportamento e a mentalidade dos trabalhadores e dos líderes. 

Para tal, ao contrário do que acontece na produção em massa, as tarefas de optimização de processos 

são mais descentralizadas para que seja possível beneficiar do conhecimento tácito dos trabalhadores 

acerca de problemas operacionais (Dombrowski & Mielke, 2013).  

O objectivo da implementação do PL pode ser descrito pelo modelo de Jeffrey K. Liker, que se refere a 

quatro aspectos importantes do Lean: filosofia, processos, pessoas e parceiros, e por fim resolução de 

problemas (Figura 8). Destes, normalmente apenas a parte visível dos processos é realizada, isto é, a 

eliminação de todos os desperdícios (Dombrowski & Mielke, 2013).   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Liderança Lean (LL) é o elo de ligação que falta entre os métodos da produção Lean e os processos 

de melhoria continua. Assim, trata-se de um sistema metódico que permite implementar de forma 

sustentável e melhorar continuamente o PL (Dombrowski & Mielke, 2013). 

Para descrever o sistema de LL foram analisadas várias abordagens de diferentes autores, que levaram 

à apresentação de cinco princípios fundamentais (Figura 8):  

 Cultura de melhoria: Refere-se a todas as atitudes e comportamentos que resultam na busca da 

perfeição e vê os erros e as falhas como uma forma de melhorar e aprender. Embora os 

trabalhadores sejam responsáveis pela melhoria contínua dos seus processos, é importante o líder 

auxiliá-los a coordenar a resolução de problemas e a melhorar os processos, como também 

controlar se as normas estão a ser realizadas correctamente. O principal objectivo é descobrir a 

causa raiz dos problemas e garantir que estes não voltam a ocorrer, seguindo o princípio de 

Figura 8: Modelo 4P do Sistema de Produção Lean (SPL) (Dombrowski & Mielke, 2013) 
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no-blame culture, isto é sem culpar os trabalhadores (Dombrowski & Mielke, 2013; Simon & 

Canacari, 2012).  

 Desenvolvimento pessoal do líder: Este é um dos princípios mais importantes, em que os líderes 

para serem Lean líderes têm de desenvolver novas competências de liderança como pensamento 

estratégico e crítico, comunicação, motivação, colaboração e inspiração (Dombrowski & Mielke, 

2013). 

 Qualificação dos trabalhadores: O desenvolvimento contínuo dos trabalhadores tem que ocorrer 

paralelamente ao desenvolvimento contínuo dos processos. A maior parte da qualificação ocorre 

diariamente no gemba (Dombrowski & Mielke, 2013).  

 Gemba: Este princípio defende que os líderes devem ir regularmente ao gemba para compreender 

o funcionamento dos processos e tomar as decisões correctas. Recorde-se que o gemba é o local 

da acção, onde as actividades realizadas criam valor para satisfazer o cliente final (Imai, 2012), por 

exemplo junto às máquinas numa fábrica. Devem também ir directamente para o gemba quando 

ocorre um problema e aplicar o círculo de Ohno. Este é um círculo imaginário ou real desenhado 

no chão, em cima do qual o Lean líder vai permanecer até descobrir e entender os erros que estão 

a ocorrer no processo, que está a observar e, encontrar possíveis soluções e/ou melhorias. Como 

todas estas atitudes devem fazer parte do dia-a-dia de um líder foram criadas Cinco Regras de 

Ouro para a gestão do gemba (Dombrowski & Mielke, 2013; Kimsey, 2010): 

 Ir para o gemba assim que surgir um problema (Dombrowski & Mielke, 2013).  

 Verificar os objectos tangíveis: peças, semiacabados, ferramentas, moldes, máquinas e 

não conformidades (Imai, 2012). 

 Tomar medidas temporárias apenas para manter o funcionamento do processo 

(Dombrowski & Mielke, 2013).  

 Encontrar e eliminar a causa da falha, por exemplo através do método dos 5 Porquês 

(5Whys) que consiste em perguntar sucessivamente cinco vezes porquê (Dombrowski & 

Mielke, 2013). 

 Normalizar as medidas encontradas de forma a prevenir a recorrência, isto é, sempre que 

um problema é resolvido, deve normalizar-se o novo processo (Imai, 2012) 

 

 Implementação de Politicas Lean: Como a melhoria contínua das actividades é feita de forma 

descentralizada é importante transmitir correctamente aos trabalhadores os objectivos da empresa 

que têm como foco o cliente final (Dombrowski & Mielke, 2013).   

Segundo Kimsey (2010), um Lean líder não deve fazer o papel de especialista Lean, mas sim de curioso 

para tentar descobrir qual o nível de conhecimento da sua equipa. Assim, se o líder se basear no 

conhecimento da equipa, conseguirá suceder na implementação de Lean, pois vai conseguir explicar 

de forma simples o problema para todos o entenderem e a necessidade de mudança. Para além disto, 

se o líder se aproximar da equipa de uma forma atenciosa e respeitosa, estes estarão dispostos a 

colaborar e aceitar a sua orientação, sendo deste modo criado um desejo de melhoria e um 

compromisso para ter sucesso (Kimsey, 2010). 
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Para concluir, o PL é um sistema técnico-social integrado e o seu sucesso depende da aplicação 

sistemática das metodologias e das ferramentas KL, prestando ao mesmo tempo atenção ao factor 

humano e ao estabelecimento de uma cultura que sustenta a transformação Lean (Martínez-Jurado et 

al., 2014). 

Sabendo que as pessoas são um factor chave na implementação do PL e considerando que as pessoas 

desenvolvem trabalho no gemba, na próxima secção vai ser abordado o House of Gemba e 

apresentados os seus principais pilares, ilustrando a importância do gemba no sucesso da aplicação 

do PL. 

3.4.  House of Gemba - Principais Princípios 

O House of Gemba sintetiza todas as actividades que ocorrem no gemba, tal como é apresentado na 

Figura 9, a fim de atingir QCD (quality, cost and delivery). Como se pode observar na Figura 9, o 

House of Gemba assenta numa fundação sólida de actividades que envolvem os trabalhadores, tais 

como trabalho de equipa, aprimoramento moral, auto-disciplina, círculos de qualidade, sugestões de 

melhorias, e todo o tipo de actividades relacionadas, tal como comunicação, transferência de poder de 

decisão, desenvolvimento de competências assim como gestão visual (Imai, 2012).  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: House of Gemba (Imai, 2012) 
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Os principais pilares do gemba kaizen são, em primeiro lugar a Eliminação de Desperdícios, em seguida 

os 5S e, por último, a Normalização. Quando se aplica Kaizen numa empresa, estas são as actividades 

que geralmente se aplicam em primeiro lugar (Imai, 2012). As mesmas serão em seguida apresentadas 

em mais detalhe. 

Eliminação de Desperdícios 

Qualquer actividade de um processo que não crie valor para o cliente chama-se desperdício (Muda em 

Japonês). Existem dois tipos de desperdício: o que pode ser eliminado e o que não pode. Por vezes, o 

desperdício é uma parte necessária do processo que não acrescenta valor ao cliente final, mas sim à 

empresa, este é o tipo de desperdícios que não pode ser eliminado. Todos os outros desperdícios 

devem ser eliminados (Melton, 2005). 

O conceito desperdício abrange os processos insidiosos, as barreiras e os obstáculos que dificultam a 

nossa capacidade de atingir as metas. A eliminação de desperdícios deve ser uma das primeiras 

ferramentas a aplicar, dado que consiste, por vezes, após identificação, em acabar com actividades 

inúteis, sendo por isso uma ferramenta de baixo custo de implementação (Imai, 2012; Dart, 2011). 

A eliminação de desperdícios tem como objectivos aumentar a eficiência, reduzir os custos, melhorar 

o tempo de resposta aos clientes, e contribuiu para melhorar a qualidade, para aumentar rentabilidade 

e para melhorar a imagem pública (Verrier et al., 2013).  

Taiichi Ohno classificou os desperdícios que ocorrem no gemba em sete categorias: 

1. Superprodução - Este desperdício refere-se a produzir demais ou demasiado cedo, não sendo os 

produtos produzidos para nenhum cliente específico. De todos os desperdícios é aquele que tem 

maior impacto, sendo a causa de muitos problemas e até de outros desperdícios (Melton, 2005; 

Uitdehaag, 2011; Imai, 2012; Wahab et al., 2013; Vlachos & Bogdanovic, 2013; Verrier et al., 2013).  

2. Inventário - O desperdício causado por excesso de inventário, tanto de matéria-prima, como de 

semiacabados ou de produtos finais, aumenta o lead time e impede a rápida identificação de 

problemas ocultando as oportunidades para aplicar KL. Para além do referido, material parado 

custa dinheiro (Melton, 2005; Uitdehaag, 2011; Imai, 2012; Wahab et al., 2013; Vlachos & 

Bogdanovic, 2013; Verrier et al., 2013).  

3. Defeitos - São os erros que ocorrem durante o processo e que requerem um novo trabalho ou 

trabalho adicional. Para prevenir a ocorrência destes defeitos em máquinas, existem mecanismos 

de prevenção que param as máquinas assim que surge um produto com defeito. No Japão, estes 

mecanismos de automação são denominados de jidoka (Melton, 2005; Uitdehaag, 2011; Imai, 

2012; Wahab et al., 2013; Vlachos & Bogdanovic, 2013; Verrier et al., 2013). 

4. Movimento - Refere-se a todos os movimentos feitos por um trabalhador para transportar um 

produto de um lado para o outro. Quanto maior a distância ou esforço que ele tem que fazer para 

mover o produto, maior o desperdício causado. Enquanto um trabalhador está em movimento não 

pode participar na produção. Na origem deste desperdício estão frequentemente as distâncias 

definidas na planta do layout. Este desperdício também se refere ao excessivo movimento de 

dados, decisões e informações. Actualmente o desperdício de movimento é visto também como 
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um problema de saúde e segurança (Melton, 2005; Uitdehaag, 2011; Imai, 2012; Wahab et al., 

2013; Vlachos & Bogdanovic, 2013; Verrier et al., 2013). 

5. Processamento - Ocorre quando uma etapa de um processo não acrescenta valor ao produto. Por 

vezes é possível eliminar o desperdício de processamento apenas através de técnicas baratas e 

de senso comum, como por exemplo através da combinação de operações (Melton, 2005; 

Uitdehaag, 2011; Imai, 2012; Wahab et al., 2013; Vlachos & Bogdanovic, 2013; Verrier et al., 2013). 

6. Espera - É o segundo desperdício mais importante e ocorre sempre quando o tempo não está a 

ser utilizado correctamente. Cada vez que uma pessoa, um equipamento ou um produto está à 

espera de ser processado não está a ser criado qualquer valor para o cliente (Melton, 2005; 

Uitdehaag, 2011; Imai, 2012; Wahab et al., 2013; Vlachos & Bogdanovic, 2013; Verrier et al., 2013). 

7. Transporte - Refere-se a todo o transporte e manuseio dos materiais ou partes. Enquanto o 

material está a ser transportado, este não está a ser processado, logo não acrescenta qualquer 

valor ao cliente (Melton, 2005; Uitdehaag, 2011; Imai, 2012; Wahab et al., 2013; Vlachos & 

Bogdanovic, 2013; Verrier et al., 2013). 

 

Masaaki Imai afirma que os sete desperdícios anteriormente apresentados existem sempre, 

independentemente do tipo de processo ou do sector de negócios. Estes apenas sofrem algumas 

variações consoante o sector. Uitdehaag (2011) identificou e adaptou estes sete desperdícios em 

projectos relacionados com a descoberta de novos fármacos. Dahlgaard e Ostergaard (2000) num 

estudo realizado no ensino superior sugeriam oito desperdícios em vez de sete, sendo o oitavo 

desperdício o ensino e a avaliação descoordenados que têm como consequência a reprovação dos 

alunos (Suárez-Barraza et al., 2012). Também Kimsey (2010) sugere oito desperdícios no sector da 

saúde, sendo o oitavo o potencial humano não utilizado. 

Por exemplo, num departamento de urgências, onde o cliente final é o paciente, o tempo de espera é 

considerado um desperdício. Ao eliminá-lo, o sistema melhora, a qualidade melhora e os custos são 

reduzidos (Dart, 2011). Conforme o contexto, os sete desperdícios apresentados são adaptados.  

Melton afirmou, no seu caso de estudo, que os sete desperdícios anteriormente referidos são apenas 

a ponta de um iceberg no que diz respeito à quantidade e tipos de desperdícios que existem (Melton, 

2005).  

Para além do desperdício caracterizado previamente, é também importante mencionar os conceitos 

japoneses Muri e Mura que significam “esforço extenuante” e “variabilidade”, respetivamente (Imai, 

2012). Muri acontece sempre que uma dada tarefa é alocada à pessoa, à máquina ou ao processo 

errado, isto é, quando a tarefa alocada não corresponde à formação da pessoa, à capacidade da 

máquina ou do processo (Imai, 2012). Mura ocorre sempre que um processo de fluxo regular é 

interrompido, como por exemplo, o trabalho de um operário, o fluxo de peças ou máquinas ou o 

esquema de produção. O Mura também pode ocorrer quando há variação na qualidade dos produtos 

ou dos serviços (Imai, 2012).  
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Procura-se portanto, em qualquer organização, a minimização de Muda (desperdícios), Mura e Muri. 

Estes três conceitos, combinados, servem de meio de controlo para identificar qualquer tipo de 

anomalia no gemba (Imai, 2012). 

5S    

Este segundo pilar do House of Gemba é uma ferramenta visual utilizada para organizar e melhorar o 

local de trabalho, através de um conjunto de tarefas normalizadas. Geralmente é uma das primeiras 

ferramentas a ser aplicada e é actualmente indispensável em qualquer empresa. A sua notoriedade 

deve-se ao facto de ser um método simples que pode ser aplicado a qualquer contexto. Tem como 

principais benefícios: criar um ambiente de trabalho seguro, limpo e agradável, revitalizar o gemba, 

aumentar a motivação e a moral dos trabalhadores, e por fim, eliminar todo o tipo de desperdícios 

através da minimização do tempo de procura de ferramentas, facilidade de trabalho, redução do 

trabalho extenuante e libertação de espaço (Imai, 2012; Abdulmalek & Rajgopal, 2007; Mo, 2009). 

O princípio 5S surgiu de cinco palavras japonesas:  

1. Seiri (ordenação) - Separação dos itens necessários dos não necessários, retirando estes últimos 

do gemba (Imai, 2012; Waring & Bishop, 2010; Kimsey, 2010). 

2. Seiton (arrumação) - Organização de todos os itens presentes no gemba de acordo com a 

utilização que vão ter, de forma a minimizar o tempo de procura. Para tal, todos os itens estão 

devidamente identificados com o nome, localização e volume que podem ter. Para facilitar a 

arrumação podem ser desenhadas marcas no chão ou nas estações de trabalho, tais como 

retângulos no chão, com o propósito de limitar o número de caixas que contêm semiacabados, e 

perfis de ferramentas (Imai, 2012; Waring & Bishop, 2010; Kimsey, 2010). 

3. Seiso (limpeza) - Etapa responsável por manter o ambiente de trabalho limpo, isto é, máquinas, 

ferramentas, chão, paredes e outras áreas de trabalho. Ao mesmo tempo que ocorre a limpeza, o 

ambiente de trabalho é inspeccionado de forma a identificar anormalidades, prevenindo desta 

forma que ocorram danos irreversíveis (Imai, 2012; Waring & Bishop, 2010; Kimsey, 2010).  

4. Seiketsu (sistematização) - Esta palavra tem um duplo entendimento: por um lado refere-se à 

segurança dos trabalhadores e por outro lado trata-se de manter a disciplina em relação aos três 

comportamentos anteriores, que nunca devem ser descurados (Imai, 2012; Waring & Bishop, 2010; 

Kimsey, 2010). 

5. Shitsuke (normalização) - Os trabalhadores têm que ter autodisciplina para seguir diariamente as 

normas estabelecidas. Neste ponto, os gestores já devem ter as normas definidas e certificado que 

estas estão a ser cumpridas (Imai, 2012; Waring & Bishop, 2010; Kimsey, 2010). 

Existe uma controvérsia quanto à definição dos cinco passos da ferramenta 5S. Alguns autores, como 

Wong & Wong (2013) e Waring & Bishop (2010), consideram que o quarto e o quinto passo da 

ferramenta são normalização e sustentabilidade, respectivamente. Já Imai (2012) considera que estes 

são sistematização e normalização, sendo este último o quinto passo. Há ainda quem considere que 

existem seis passos em vez de cinco, levando à criação dos 6S. Na Pensilvânia, o Lehigh Valley Health 
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Network, utilizou a ferramenta 6S para organizar o local de trabalho, sendo o sexto S a segurança 

(Kimsey, 2010). 

No presente trabalho são considerados os cinco passos apresentados anteriormente, visto que estes 

são os mais citados na literatura. 

O 5S tem várias aplicações tanto a nível de produção como a nível dos serviços, que têm sido descritas 

por diversos autores na literatura. Por exemplo o 5S pode ser útil para identificar derramamentos 

perigosos e vazamentos mais depressa, que consequentemente poderão ser controlados mais 

rapidamente (Wong & Wong, 2013). Assim, por exemplo, é possível reduzir um vazamento de óleo e 

melhorar a gestão de desperdícios (Dhingra et al., 2014). Este princípio também pode ser aplicado em 

serviços, tendo sido referido por Waring & Bishop (2010) como uma técnica de melhoria num contexto 

hospitalar. A aplicação de 5S no departamento de cirurgia de um hospital público de Inglaterra resultou 

numa checklist que assegura que todos os recursos cirúrgicos necessários estão devidamente 

organizados, ordenados e limpos, e que as funções clinicas estão claramente definidas antes da 

cirurgia, de forma a reduzir atrasos e actividades desnecessárias (Waring & Bishop, 2010).  

Quando o 5S não existe ou não é considerado, ocorre o 5D que surge das seguintes cinco palavras 

inglesas: Delays (atrasos), Defects (defeitos), Dissatisfied customers (insatisfação de clientes), 

Declining profits (lucros em declínio) e Demoralized employees (desmoralização dos trabalhadores) 

(Singh et al., 2013). A ausência do 5S pode ser utilizada como um indicador do desempenho da 

empresa e representa ineficiência, desperdício, autodisciplina insuficiente, falta de moral, baixa 

qualidade, custos elevados e incapacidade de cumprir com datas de entrega (Imai, 2012). 

Conclui-se assim que o 5S é uma ferramenta indispensável na aplicação de KL e deve ser aplicada em 

primeiro plano quando o objectivo é melhorar os processos ou os serviços.   

Normalização 

A normalização, terceiro pilar do House of Gemba, significa quebrar uma tarefa em etapas. Pode ser, 

por exemplo, a tradução dos requisitos técnicos e de engenharia criados por engenheiros em normas 

operacionais, que são aplicados no dia-a-dia dos operários. Esta não é uma tarefa simples, mas é 

bastante importante para explicar de forma simples uma dada tarefa. Este conjunto de regras 

documentadas representam a melhor forma de desempenhar determinada tarefa tendo em conta as 

máquinas, os trabalhadores e o material (Imai, 2012; Kimsey, 2010). 

É importante manter e melhorar estas normas, isto é, para além de gerar novas normas para padronizar 

e estabilizar o processo corrente através do ciclo SDCA (Standardize – Do – Check - Act), devem-se 

também melhorar as já existentes aplicando o ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act). Este último ciclo 

é composto por quatro fases: Planear – ir para onde o trabalho está a ser feito e repetidamente fazer 

perguntas até encontrar a verdadeira origem do problema e a sua causa; Fazer – depois da causa real 

do problema ter sido descoberta, a equipa deve em conjunto desenvolver e testar diferentes 

contramedidas para resolver o problema. Nesta fase a equipe deve ainda selecionar a melhor medida 

e criar um plano de acção; Testar – devem-se analisar os dados e medir os outputs para verificar o 
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sucesso da melhoria; Acção – a equipa normaliza o processo que foi testado, apercebe-se dos 

benefícios que foram atingidos com a redução de desperdícios e ensina aos restantes colegas o novo 

processo. A normalização assegura assim que se continue a melhorar (Imai, 2012; Simon & Canacari, 

2012, Kimsey, 2010). 

Existem normas conhecidas, como o kaizen story; esta regista actividades kaizen conduzidas por 

pequenos grupos, como os círculos de qualidade, ou por gestores e funcionários, e é geralmente 

aplicada à resolução de problemas baseados na análise de dados. Uma das vantagens do kaizen story 

é a fácil visualização e comunicação de processos de resolução de problemas. Esta norma segue o 

ciclo PDCA e é composta por oito passos: 

1. Selecção do tema. 

2. Compreensão do estado actual e caracterização dos objectivos, através, por exemplo, da 

aplicação das Cinco Regras de Ouro no gemba ou da recolha de dados. 

3. Análise dos dados recolhidos a fim de identificar as causas raízes. 

4. Estabilização das medidas de precaução baseadas nos dados analisados. 

5. Implementação das medidas. 

6. Confirmação dos efeitos das medidas. 

7. Estabilização ou revisão das normas para evitar recorrência. 

8. Revisão dos passos anteriores e desenvolvimento dos próximos passos (Imai, 2012) 

Os oito passos do kaizen story são idênticos aos oito passos do processo normalizado de resolução de 

problemas apresentados por Simon & Canacari (2012). Um dos casos de sucesso da aplicação do 

kaizen story é o caso da empresa de calçado Alpargatas da Argentina. Após a implementação dos 

passos do kaizen story anteriormente apresentados, os trabalhadores afirmaram que estes os ajudaram 

a encarregar-se do processo de resolução de problema na sequência correcta. Também aprenderam 

que utilizar ferramentas, como os diagramas de Espinha-de-peixe e de Pareto, os ajudava a trabalhar 

no projecto de uma forma sistemática e ordenada permitindo-lhes encontrar uma solução de modo mais 

eficaz. Após a implementação do kaizen story a empresa conseguiu poupar 34,000 pesos argentinos 

por ano (Imai, 2012). Ao implementar KL num hospital, um dos problemas apontados foi a ausência de 

normalização do procedimento de trabalho. Como consequência, aumenta a comunicação verbal 

levando à diminuição da utilização dos sistemas informáticos, aumentam também os atrasos dos 

processos e os desperdícios (Khodambashi, 2014). Outro exemplo é o Hospital Royal Bolton, que para 

combater um problema de comunicação e coordenação entre médicos, normalizou o processo de 

alteração de turnos, para que os problemas fossem identificados e tratados como e quando for 

necessário, independentemente de quem está de plantão. Com a implementação destas normas, o 

hospital foi capaz de reduzir em 4,9% a mortalidade (Yousri et al., 2011). 

Holden (2011) afirma que por vezes as tarefas de normalização resultam na perda de controlo sobre o 

trabalho por parte dos funcionários, levando-os a ficar desmoralizados. Para combater esta situação, 

os funcionários são estimulados para propor alterações às normas estabelecidas, promovendo assim 

um sentimento de responsabilidade, ao mesmo tempo que se cria uma cultura de melhoria contínua 

(Rooke et al., 2012). 
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As normas são fundamentais para se atingir a qualidade e representam a forma mais económica de 

realizar um determinado trabalho. Estas têm portanto um papel importante, permitindo diminuir a 

possibilidade de erro ou disparidade na forma como o trabalho é desempenhado (Imai, 2012; Kimsey, 

2010). 

 

As actividades acima descritas são eficientes e indispensáveis para se criar um processo Lean, assim 

como para atingir QCD com sucesso. São ainda fáceis de entender e implementar, não sendo 

necessários conhecimentos sofisticados nem a aplicação de tecnologias (Imai, 2012). 

Após se ter introduzido o conceito de House of Gemba e descritos os seus principais pilares, 

nomeadamente a Eliminação de Desperdícios, o 5S e a Normalização, e para que a sua implementação 

seja realizada com eficácia, apresentar-se-ão no próximo capítulo as principais ferramentas e 

metodologias KL.  

3.5. Principais Ferramentas e Metodologias Kaizen Lean 

Nesta secção serão apresentadas as principais ferramentas e metodologias KL que mais se relacionam 

com o problema em questão e que facilitam a implementação dos princípios KL. As ferramentas e 

metodologias são a Gestão Visual, o Kaizen Diário, o Single Minute Exchange of Die (SMED), o Value 

Stream Mapping (VSM), o Kobetsu Kaizen, o Kanban e o Kamishibai. O VSM e o Kanban baseiam-se 

em informação processada em papel e escrita à mão e, podem ser utilizadas quer seja no contexto da 

produção, quer no de serviços (Wan & Chen, 2009).  

Gestão Visual (Visual Management) 

A Gestão Visual é uma apresentação da informação de forma visual e clara. Segundo Tjell & Bosch-

sijtsema (2015) a Gestão Visual surgiu durante as últimas décadas nas empresas de produção e de 

serviços, como um sistema que permite aos trabalhadores compreender melhor o seu papel e a sua 

contribuição tanto em relação aos seus valores organizacionais como às necessidades dos clientes. 

No caso de estudo de Koch et al. (2012) afirma-se que a Gestão Visual se caracteriza por colocar à 

vista todas as ferramentas, as peças, as actividades de produção e os indicadores de desempenho do 

sistema de produção para que o estado do projecto possa ser entendido num relance por todos os 

envolvidos. Para além disso, a Gestão Visual relembra continuamente os gestores e os trabalhadores 

de todos os elementos necessários para atingir os objectivos QCD com sucesso (Imai, 2012). 

Santos et al. (1998) discutiram as implicações práticas de aumentar a transparência através da Gestão 

Visual de um projeto, e investigaram a correlação que existe entre a transparência e a eficiência global 

do projecto, utilizando dois países diferentes para ilustrar os seus argumentos.  

Tjell & Bosch-sijtsema (2015) realizaram um estudo na indústria de construção em que exploraram a 

forma como a Gestão Visual apoia a coordenação de um projecto e como explora o potencial que existe 

numa equipa multidisciplinar. Chegaram à conclusão que a Gestão Visual torna as equipas mais 

independentes, mas que é fundamental todos os participantes estarem activamente envolvidos e 
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participarem nas reuniões, pois o processo de coordenação, partilha de informação e conhecimento 

entre todos os participantes é fundamental para o sucesso do projecto.  

Em suma, a Gestão Visual é uma ferramenta transversal a todas as outras metodologias e 

ferramentas KL, criando transparência assim como motivação entre os trabalhadores pois permite-lhes 

perceber as razões que estão na origem das actividades (Tjell & Bosch-sijtsema, 2015). 

Kaizen Diário (KD) 

O Kaizen Diário é uma metodologia estruturada de gestão de equipas operacionais. Tem como 

objectivo a mudança de mentalidades e comportamentos no sentido de criar bases sólidas que 

permitem o desenvolvimento e a sustentação de melhorias. Se não houver um esforço de consolidação 

da cultura de melhoria contínua nas organizações, as melhorias alcançadas nos projectos podem 

rapidamente e facilmente regredir e voltar ao ponto de partida (Felix, 2013).  

Esta metodologia é constituída por quatro níveis: 

Nível 1 - Organização da equipa: Tem como objectivo garantir que todos os trabalhadores 

conhecem os indicadores da sua equipa e os discutem sugerindo acções de melhoria. 

Nível 2 - Organização do posto de trabalho: Baseia-se na aplicação de 5S no posto de trabalho.  

Nível 3 – Normalização: Objectiva-se que os processos e os seus resultados se tornem cada 

vez mais consistentes com a aplicação da normalização. Devem normalizar-se as tarefas com 

maior variabilidade nos resultados, isto é, aquelas que são realizadas por vários colaboradores 

de forma diferente, as que são realizadas com baixa frequência e aquelas que apenas poucos 

colaboradores dentro da organização sabem executar. 

Nível 4 - Resolução estruturada de problemas: Neste nível pretende-se garantir que as equipas 

são capazes de fazer melhorias aos seus processos (Kaizen Institute, 2014f). 

Um caso de sucesso da aplicação de Kaizen Diário é o da Granorte. Um projecto elaborado na Granorte 

obteve um aumento de 10% no valor médio do OEE, quando comparando as três primeiras semanas 

de registo com as três últimas semanas. É difícil quantificar directamente o impacto a melhoria do OEE 

com a implementação do Kazien Diário, mas as sugestões de melhoria que resultaram das reuniões 

diárias de Kaizen Diário fazem parte de um dos factores que fez aumentar o OEE (Santos e Dias, 2012). 

Single Minute Exchange of Die (SMED)  

O SMED é uma técnica de redução do tempo de preparação – tempo que vai desde a última peça do 

lote anterior produzida com qualidade até à primeira peça produzida com qualidade do lote seguinte 

(Melton, 2005; Almomani et al, 2013). O nome SMED refere-se à teoria e à técnica de realizar as 

operações de preparação em menos de dez minutos, isto é, num número de minutos que se expressa 

apenas por um dígito. Em alguns casos não é possível obter um tempo de preparação tão baixo, mas 

o propósito de reduzir o tempo inicial de preparação é o mesmo (Shingo, 1985). Esta técnica foi 

desenvolvida por Shigeo Shingo, consultor externo da Toyota, e surgiu da necessidade de reduzir os 

custos associados ao armazenamento dos veículos. Com esta técnica foi possível produzir uma grande 
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variedade de automóveis num volume consideravelmente pequeno a um preço competitivo (Powell et 

al., 2014; Holweg, 2007). 

Segundo Shingo, o SMED é um dos métodos mais eficazes para obter just in time (JIT) e contém três 

vantagens essenciais: o facto de ser um sistema realista, um método prático e uma forma básica de 

pensar sobre a produção (Shingo, 1985). Com a introdução desta ferramenta KL é possível não só 

aumentar a capacidade de produção sem ter de adquirir novas máquinas, mas também melhorar a 

qualidade dos produtos, reduzir os desperdícios e o retrabalho, baixar o inventário, aumentar a 

flexibilidade do sistema e a capacidade de resposta aos clientes (Almomani et al., 2013).  

O sistema caracteriza-se por converter actividades internas - actividades de preparação que ocorrem 

com a máquina parada - em actividades externas - actividades que acontecem enquanto a máquina 

está em funcionamento - e em simplificar e diminuir o tempo das actividades que permanecem como 

internas. É constituído assim por quatro etapas: o mapeamento do processo de preparação, a 

classificação e agrupamento das tarefas em internas e externas, a transferência das actividades 

internas para externas e por último, a redução dos tempos das actividades externas e internas (Sundin 

et al, 2011). 

A única forma de implementar de uma forma sustentável as melhorias alcançadas é através da criação 

de normas e do controlo da nova metodologia, assim como monitorizar os tempos de preparação  

Van Goubergen et al (2002) apresentou três razões fundamentais para justificar a adequação da 

redução dos tempos de preparação numa empresa: 1) o aumento da flexibilidade para proceder a mais 

mudanças e reduzir o tamanho dos lotes; 2) o aumento da capacidade do ponto de constrangimento 

de forma a aumentar o tempo disponível para a produção; 3) a minimização dos custos, uma vez que 

os custos de produção estão relacionados com a eficiência do equipamento. Muitas vezes quando os 

equipamentos são muito caros, apenas se obtém a recuperação do investimento destes equipamentos 

com produção em massa. Por isso, é fundamental que a utilização destes equipamentos seja eficiente, 

principalmente quando existem grandes variações na procura e um aumento na customização, o que 

obriga a reduzir todas as ineficiências existentes, como por exemplo o tempo de preparação (Sundin 

et al, 2011; Kemal Karasu et al, 2014). 

O SMED foi adoptado pela restante indústria automóvel japonesa. Nos dias de hoje, este sistema é 

utilizado por todo o tipo de indústria. Por exemplo, uma empresa produtora de mobiliário adaptou o 

processo SMED aplicado na indústria automóvel e conseguiu reduzir o tempo de preparação de 45 

minutos para 15 minutos, apenas com a passagem de actividades internas para externas (Mo, 2009). 

Um outro exemplo é de uma empresa de produção e serviços de fornecimento do ramo da electrónica, 

que conseguiu reduzir o tempo de preparação da linha de montagem de várias horas para menos de 

30 minutos (Powell et al., 2013). Estes exemplos demonstram o potencial de aplicação desta 

ferramenta. Actualmente, ao mesmo tempo que é aplicado o sistema convencional do SMED, é 

aplicada uma técnica multicritério de tomada de decisão. O propósito desta técnica é apoiar os 

engenheiros na decisão de escolha da melhor técnica de preparação, assim como apoiar na decisão 
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relativa a outros factores que envolvem o custo, a energia, o layout da fábrica, a segurança, a vida, a 

qualidade e a manutenção (Almomani et al., 2013; Sundar et al., 2014).  

Para se ter sucesso na aplicação de SMED é necessário incluir objectivos de projecto e definir prazos, 

selecionar a equipa adequada e o respectivo coordenador, alocar tarefas específicas e 

responsabilidades a cada membro, ensinar a nova metodologia e as normas de mudança à equipa e 

aos trabalhadores de gemba (Sundin et al, 2011). 

Apesar de todos os benefícios obtidos com o sistema SMED, também existem alguns inconvenientes. 

No caso de aumentar o número de preparações, produzindo lotes de menor dimensão, aumenta então 

também a necessidade de limpeza, o que significa que aumenta a quantidade de produtos de limpeza 

utilizados; aumenta ainda o descarte de material não utilizado no processo (Dües et al, 2013).  

A tendência do futuro nas empresas será a mudança de um produto para outro, com o menor impacto 

económico e ambiental possível, especialmente em empresas que lidam com uma grande gama de 

produtos (Gungor & Evans, 2015). 

Conclui-se desta forma que para a mesma procura no passado, as empresas são obrigadas a produzir 

lotes mais pequenos sem afectar a sua produtividade global, mesmo realizando mais preparações. A 

redução do tempo de preparações é por isso fundamental para uma empresa manter a sua 

competitividade e posição no mercado.  

Value Stream Mapping (VSM)  

A ferramenta KL foca-se no fluxo de trabalho e nos presentes problemas para identificar os desperdícios 

e melhorar o processo (Khodambashi, 2014).  

Value Stream Mapping (VSM) é uma ferramenta visual, desenvolvida por Rother e Shook (1998), que 

resume todos os passos dos processos, quer estes acrescentem valor ou não, facilitando assim o 

reconhecimento dos desperdícios e a origem dos mesmos. Desta forma, os principais intervenientes, 

os recursos, os fluxos de actividades e de informação necessários para a prestação de um serviço ou 

criação de um produto, são mapeados graficamente para identificar oportunidades para reduzir os 

desperdícios e para integrar os passos do processo, melhorando assim a eficiência dos processos. É 

portanto uma das principais ferramentas KL utilizadas para identificar a origem de desperdícios e 

também para descobrir quais são as ferramentas KL mais apropriadas que se devem aplicar para os 

reduzir (Wan & Chen, 2009; Rahani & al-Ashraf, 2012; Khodambashi, 2014). 

O VSM desenvolve-se em três principais etapas. Primeiro desenha-se um diagrama que representa os 

fluxos reais de materiais e informação, designado Mapa de Estado Actual, que permite visualizar as 

actividades que acrescentam valor e os desperdícios. Este diagrama é criado enquanto se caminha ao 

longo do gemba. Em seguida, é elaborado um Mapa de Estado Futuro que inclui as ferramentas KL 

que serão aplicadas e tem como propósito ilustrar o resultado esperado do projecto de melhoria. Para 

se criar este mapa são realizadas um conjunto de questões relativamente a problemas de eficiência e 

à implementação técnica relacionada com o uso de ferramentas KL. Esta etapa necessita de um certo 

nível de conhecimento e de experiência, assim como alguma criatividade. Por último, vem o plano de 
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implementação, mas como a implementação é cara e demorada, por vezes é desenvolvido um modelo 

de simulação, para quantificar os benefícios atingidos pela aplicação das ferramentas e das técnicas KL 

(Abdulmalek & Rajgopal, 2007; Wan & Chen, 2009; Rahani & al-Ashraf, 2012). 

O caso de estudo de Rahani & al-Ashraf (2012) demonstra a aplicabilidade do VSM numa empresa que 

produz peças de automóveis. Com o VSM foi possível identificar desperdícios óbvios e outros 

escondidos que afectavam a produção, e avaliar o impacto que seria causado com o novo processo 

desenhado. Os resultados foram positivos, pois foi possível identificar as poupanças consequentes da 

diminuição de peças rejeitadas e a percepção de que muitos operadores não seguiam as normas. Outro 

exemplo é o de uma empresa que produz redes de pesca e que aplicou o VSM para melhorar a sua 

eficiência. Os resultados demonstraram que foi possível aumentar o nível de serviço e reduzir o stock 

intermédio pelo menos em 29,41% e 33,92% respectivamente (Yang, Kuo, Su, & Hou, 2014).  

Grove et al. (2010) utilizaram o VSM num hospital para mapear as tarefas essenciais do serviço de 

cuidados primários ao domicílio. Através da aplicação do VSM verificaram que 65% dos processos 

podiam ser removidos. Para além disto, identificaram ainda que a equipa de funcionários clínicos 

realizava 15% de actividades desnecessárias e que os trabalhadores de apoio administrativo 

realizavam 45% de actividades desnecessárias (Vlachos & Bogdanovic, 2013).  

Segundo Laberge et al. (2013), o VSM pode ser aplicado em qualquer contexto clínico sempre que se 

deseja rever e melhorar um processo através da eliminação de passos desnecessários de forma 

ordenada.  

Hines e Rich (1997) propuseram utilizar o VSM de sete modos distintos para puderem detectar os sete 

desperdícios referidos na secção 3.4. As sete modos de utilização de VSM são: o Mapeamento de 

Actividade de Processo, a Matriz de Resposta da Cadeia de Abastecimento, a Variedade do Funil de 

Produção, o Mapeamento do Filtro de Qualidade, o Mapeamento da Procura Amplificada, a Análise do 

Ponto de Decisão e por fim a Estrutura Física. O VSM assim utilizado pode ser aplicado, por exemplo, 

para avaliar o desempenho de um Hotel numa abordagem Lean multi-dimensional (Vlachos & 

Bogdanovic, 2013). 

Com a rápida evolução e disponibilidade das tecnologias de informação as ferramentas KL têm vindo 

a ser informatizadas para aumentar a utilidade das mesmas (Wan & Chen, 2009). Por exemplo, no 

caso de estudo de Khodambashi (2014), sobre os sistemas de informação de saúde, mapearam-se os 

processos de gestão intra-operacionais no eVSM. O eVSM é um software projectado para suportar 

mapas e outras ferramentas visuais que geralmente favorecem a implementação de KL, tal como VSM.  

Kobetsu Kaizen (KK) 

O Kobetsu Kaizen é uma ferramenta de melhoria focada num problema específico. Tem como objectivo 

melhorar a eficácia da produção através da identificação sistemática e eliminação de perdas utilizando 

diferentes técnicas Kaizen, tal como a análise dos 5 Porquês ou o diagrama espinha de peixe. Um 

aspecto importante desta ferramenta é a motivação dos trabalhadores, assim como a sua formação e 

educação (Ahmed, Ali, & Allama, 2010; Sütőová, 2012). 
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Enquanto no cálculo do OEE são apenas consideradas 6 tipos de perdas (falha do equipamento; tempo 

de preparação e afinação; tempos inúteis e microparagens; redução da velocidade; defeitos gerados; 

e rendimento reduzido), esta ferramenta tem em consideração mais 10 grandes perdas que impedem 

o desempenho e eficiência de fabrico. As 16 grandes perdas consideradas são:  

Perdas que afectam a eficiência do equipamento: 

1. Perdas por falha do equipamento 

2. Perdas no tempo de preparação e afinação 

3. Perdas de arranque 

4. Perda com tempos inúteis e microparagens 

5. Perda de redução da velocidade 

6. Perda por defeitos e retrabalho 

7. Perdas com interrupções planeadas 

8. Perdas com a troca de ferramentas 

Perdas que afectam a eficiência do trabalho humano: 

9. Perdas de gestão 

10. Perda de movimento operacional 

11. Perdas devido à organização da linha  

12. Perdas logísticas 

13. Perdas de medição e regulação 

Perdas que afectam o uso eficaz dos recursos de produção: 

14.  Perdas energéticas  

15. Perdas consumíveis  

16. Perdas de rendimento (Ahmed et al., 2010; Sütőová, 2012) 

O processo de implementação da ferramenta KK é composto por sete passos:  

1. Selecção do tópico de melhoria e a formação da equipa de projecto 

2. Identificação e classificação das perdas 

3. Priorização das perdas de acordo com o impacto no OEE (análise Pareto ou 5W1H) 

4. Análise das causas: aplicação de técnicas analíticas como os 5 Porquês ou o diagrama de 

espinha de peixe 

5. Planeamento das melhorias: comparação de custo-eficácia das propostas e selecção 

6. Implementação das melhorias 

7. Verificação de resultados (Sütőová, 2012) 

Sütőová (2012) realizou um caso de estudo sobre a aplicação da ferramenta KK numa empresa que 

produz e vende materiais de embalamento para a indústria alimentar, mais concretamente nas prensas 

de impressão. As duas principais causas de perdas eram relacionadas com os rolos de pressão e os 

tambores de arrefecimento. Na principal prensa, as perdas identificadas durante dois meses 
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representavam 336 800m, sendo a média de impressão de 200m por minuto. Com a aplicação da 

ferramenta KK foi possível reduzir em 78% o tempo perdido com os rolos de pressão e em 84% o tempo 

perdido com os tambores de resfriamento.  

A ferramenta KK pode ser utilizada em diferentes contextos. Por exemplo, Ahmed et al. (2010) 

utilizaram a ferramenta na indústria farmacêutica para identificar as perdas, as causas raízes e 

implementar acções de melhoria para prevenir a recorrência.  

O KK permite desta forma minimizar as perdas através da eliminação das falhas, dos erros e dos 

defeitos produzidos, aumentando assim o desempenho dos equipamentos (Kaizen Institute, 2014d).  

Kanban 

Kanban é um subsistema do Sistema de Produção da Toyota e foi criado para controlar os níveis de 

inventário, a produção e o fornecimento de componentes e de matérias-primas (Sundar et al., 2014). 

Significa cartão de sinalização em Japonês e é uma ferramenta de comunicação muito utilizada nos 

sistemas de JIT (Imai, 2012), pois permite produzir de uma forma nivelada e criar um fluxo de produção 

e transporte unitário (one piece flow) (Sugimori et al., 1977). O sistema Kanban é uma decisão de 

estratégia operacional utilizada nas linhas de produção que ajuda a melhorar a produtividade da 

empresa ao mesmo tempo que reduz os desperdícios durante a produção, uma vez que apenas produz 

quando surge um pedido (Rahman et al., 2013). É assim um sinal visual que suporta o fluxo de materiais 

ao longo do processo de produção sempre que um novo pedido é emitido (pull system) (Melton, 2005). 

Mais detalhadamente, o Kanban acompanha um conjunto de produtos ou apenas um produto, e só 

quando todo o conjunto ou o produto for consumido, o Kanban volta à origem, representando assim um 

novo pedido (Imai, 2012). Desta forma, não são produzidos ou comprados produtos até que o cliente 

intermédio ou final envie uma ordem (Rahman et al., 2013).  

Este sistema pode verificar-se tanto no fornecimento de uma linha de produção, tratando-se do 

inventário da matéria-prima, como ao longo da linha de produção ou no inventário final. Por exemplo, 

num ambiente fabril a ferramenta Kanban pode ser utilizada para controlar os níveis de inventário dos 

materiais mais consumidos, dando ordem para o reabastecer assim que atingir um determinado nível 

mínimo, e para parar de abastecer quando este atingir o valor máximo (Rahman et al., 2013).  

A alteração do número de Kanbans utilizados no sistema afecta a quantidade encomendada, pois esta 

depende do número de Kanbans recolhidos da caixa de correio Kanban. Por isso é muito importante 

monitorizar e controlar as alterações feitas ao número de Kanbans que estão a circular para minimizar 

as flutuações que ocorrem na quantidade encomendada. Para tal, a Toyota, desenvolveu um sistema 

de e-Kanban, que utiliza computadores e uma rede de comunicação que os possibilita de estar em 

contacto com os fornecedores. Este sistema facilitou a redução de flutuações na quantidade 

encomendada, a alteração do número de Kanbans de uma forma apropriada, a redução do inventário 

de peças, a resposta rápida a qualquer mudança na procura, e por fim, um controlo muito mais eficiente 

de Kanbans (Kotani, 2007).  
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Durante a implementação do sistema Kanban é essencial ter em conta vários factores, como a gestão 

de inventário, a participação dos fornecedores, o controlo e o aperfeiçoamento da qualidade e, a 

participação dos trabalhadores e gestores de topo, para assegurar o seu sucesso (Rahman et al., 

2013). 

O sistema Kanban permite economizar custos através da eliminação de excesso de produção, 

desenvolvimento de estações de trabalho flexíveis, redução de desperdícios, minimização dos tempos 

de espera e dos custos de logística. Em consequência, os níveis de inventário e custos fixos são 

reduzidos (Rahman et al., 2013).  

Uma empresa de automóveis da Malásia implementou o sistema Kanban e obteve vários benefícios 

como a minimização dos custos operacionais, dos desperdícios, dos restos e das perdas, e os stocks 

que resultavam da produção excessiva passaram a ser controlados por estações de trabalho mais 

flexíveis (Rahman et al., 2013). 

Hoje em dia, o Kanban é aplicado em diferentes contextos, como nos serviços. Numa farmácia 

hospitalar, por exemplo, o sistema de Kanbans pode ser utilizado para controlar o inventário (Aguilar-

Escobar et al., 2015). 

O Kanban é assim um mecanismo de controlo de fluxo de materiais que controla a quantidade e o 

momento adequado para produzir os produtos necessários (Lage Junior & Godinho Filho, 2010).  

Kamishibai 

O termo japonês Kamishibai significa “teatro de papel”. No século XII era utilizado no Japão para educar 

as crianças a partir de figuras desenhadas em papéis coloridos com o objectivo de ensinar uma história 

de forma simples (Koch et al., 2012;).  

Esta ferramenta surgiu pela primeira vez na Toyota e só recentemente é que as empresas americanas 

se aperceberam do potencial desta ferramenta. O Kamishibai é uma ferramenta simples utilizada para 

conduzir auditorias de verificação dos procedimentos adoptados. Tem como principal objectivo gerir de 

forma informativa através de quadros e cartões as actividades de auditorias. Desta forma, o sistema 

Kamishibai formaliza, prioriza e calendariza as verificações que têm que ser feitas no gemba. Existem 

dois tipos: o Kamishibai de tarefas e o Kamishibai de auditoria. O primeiro é utilizado para implementar 

tarefas normalizadas de uma forma visual para que os hábitos sejam criados de uma forma mais 

simples, o segundo é utilizado para realizar auditorias visuais frequentes. Este último é o mais usado 

(Koch et al., 2012;). 

O objectivo do Kamishibai de auditoria não é encontrar erros, é dar visibilidade aos problemas e 

enraizar o hábito de verificar o cumprimento das normas todos os dias. Existe uma hierarquia de 

auditoria, isto é, dependendo do nível hierárquico a auditoria que se faz é diferente, sendo cada vez 

menos detalhada e mais abrangente ascendentemente. No caso de um gestor, o Kamishibai serve para 

desenvolver a competência de detectar problemas, identificar as melhorias enquanto os problemas 

ainda são pequenos e ensinar aos outros como ver e resolver os problemas. Para se poder realizar 
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este tipo de auditoria é necessário que os procedimentos estejam normalizados, assim como também 

se exige que a dinâmica de auditorias hierárquicas esteja definida (Kaizen Institute, 2014e).  

Integração das Metodologias e Ferramentas KL analisadas 

O esquema da Figura 10 apresenta integração das metodologias e ferramentas analisadas para a 

resolução do problema em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Kaizen Diário (KD) permite estabelecer uma cultura de melhoria contínua, sendo uma ferramenta 

indispensável para se obter a estabilidade básica de um trabalho de melhoria. O VSM permite identificar 

os desperdícios dos processos e o SMED permite reduzir o tempo de preparação. O Kobetsu 

Kaizen  (KK) é aplicado para eliminar o impacto de um problema específico. Por fim, com o uso da 

ferramenta Kamishibai, é possível controlar e auditar diferentes processos. As metodologias e 

ferramentas apresentadas podem ser implementadas em paralelo, com a excepção do KD que deve 

ocorrer primeiro, de acordo com os princípios do Kaizen Institute (KI). Transversalmente a todas as 

ferramentas e metodologias já referidas, deve-se aplicar a Gestão Visual que facilitará a comunicação. 

É ainda importante ter em conta os princípios fundamentais do House of Gemba durante a aplicação 

das ferramentas expostas na secção anterior. Com estas metodologias e ferramentas KL visa-se atingir 

os objectivos QCDM (qualidade, custo, serviços, motivação). 

3.6. Conclusões do capítulo  

No presente capítulo foi apresentado o estado de arte dos principais temas Lean. Na primeira secção 

é descrita a evolução do Pensamento Lean desde a sua origem no sector industrial até à sua aplicação 

no sector dos serviços. Na secção seguinte é demonstrada a aplicabilidade de Lean na Saúde. Depois 

é discutida a importância da Liderança Lean para o sucesso dos trabalhos de melhoria e são 

apresentadas as Cinco Regras de Ouro para a gestão do gemba. Na secção seguinte são apresentados 

Figura 10: Integração das metodologias e ferramentas analisadas 
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os principais princípios do House of Gemba: Eliminação de Desperdícios, 5S e Normalização. Para 

facilitar a implementação destes princípios foram estudadas diferentes metodologias e ferramentas KL. 

Como se viu, o Lean tem sido bastante desenvolvido no sector da saúde mas a literatura sobre a 

aplicação de KL nas empresas produtoras farmacêuticas é ainda escassa. Concluiu-se assim, que pela 

diversidade da aplicação das ferramentas e das metodologias KL em sectores tão distintos, poderá ser 

possível aplicar as mesmas com as devidas adaptações no caso de estudo da presente Dissertação. 

A Revisão Bibliográfica aqui presente permitiu explorar e selecionar as metodologias e ferramentas KL 

que mais se adequam ao caso em estudo. Assim, chegou-se ao esquema representado na Figura 10, 

onde se apresenta a sua integração. 

Os próximos capítulos estão organizados de acordo com a metodologia referida no capítulo 1, que está 

dividida em três fases: Fase de Planeamento (capítulo 4), Fase de Implementação (capítulo 5) e Fase 

de Seguimento (capítulo 6). A primeira fase caracteriza-se por recolher e analisar os dados, e ainda 

pela apresentação de propostas de actividades de melhoria (Pontos 3 e 4 da Metodologia de 

Investigação). Na fase seguinte, a Fase de Implementação, descreve-se o trabalho realizado com as 

equipas multidisciplinares escolhidas para concretizar as actividades de melhoria propostas (Ponto 5 

da Metodologia de Investigação). Por último, na Fase de Seguimento, discutem-se e avaliam-se os 

resultados (Ponto de 6 da Metodologia de Investigação). Nesse capítulo são ainda propostas 

actividades de melhorias futuras.  
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4. Análise Preliminar e Planeamento 

Neste capítulo apresenta-se uma análise preliminar às oportunidades de melhorias encontradas no 

processo de embalamento da Empresa X. De acordo com esta análise será gerado um Plano de 

Implementação das soluções encontradas. Desta forma, na secção 4.1 explica-se como se procedeu à 

recolha de dados. Em seguida, na secção 4.2 apresenta-se o principal Key Performance Index (KPI) 

do trabalho em curso, o Overall Equipment Effectiveness (OEE), e o seu modo de cálculo. Nesta mesma 

secção são também analisados os dados recolhidos. Após explicação acerca da recolha e análise dos 

dados, são propostas na secção 4.3 as actividades de melhorias a implementar. Este capítulo termina 

na secção 4.4 com um breve resumo do que foi abordado. 

4.1. Recolha dos dados 

Em primeiro lugar procedeu-se à observação do estado actual do processo de embalamento com o 

objectivo de fazer um levantamento das oportunidades de melhoria. Para tal, criou-se um Diário de 

Bordo, preenchido pelos operadores, para recolher dados importantes das linhas, que pode ser 

consultado no Anexo 1.1. A Empresa X não recolhia dados detalhados do processo de embalamento, 

nomeadamente, o tempo das preparações e as causas das paragens e microparagens da produção. 

Não existindo por isso um histórico destes dados. Realizou-se também um gemba walk (passeio pelo 

terreno onde se acrescenta valor) com os vários intervenientes da Empresa X para identificar os 

desperdícios no terreno. Toda a filosofia Kaizen assenta na premissa de que é no Gemba que todo o 

trabalho de identificação de oportunidades de melhorias deverá ser conduzido. Durante o gemba walk 

foi observada em detalhe uma paragem para mudança de formato – preparação da linha para receber 

um produto com características diferentes das anteriores -, dado ser o tipo de preparação que mais 

impacto tem. 

O Diário de Bordo da produção foi criado para os operadores registarem em cada turno o número 

normalizado de blisteres que deviam ter produzido e o número de blisteres que produziram com 

qualidade. Estes dados são registados no campo “Dados de Produção” do Anexo 1.1. Para além disso, 

serve também para registar no campo “Divisão do Tempo de Produção” as actividades realizadas, as 

paragens e as microparagens, designando a sua causa. Assim, foi possível recolher os dados 

necessários para calcular o OEE, identificar os motivos das paragens e das microparagens, verificando, 

de entre estes, quais os mais importantes, procurando oportunidades de melhoria. 

Os dados recolhidos com o Diário de Bordo das três linhas são semanalmente carregados num ficheiro 

de excel. Um exemplo deste ficheiro para a Linha C pode ser consultado na Tabela 1. Os dados 

referentes ao mês de Outubro e de Novembro para as três linhas podem ser consultados nos Anexos. 

Neste ficheiro são registadas as horas trabalhadas, as horas potenciais, assim como as unidades reais 

e as unidades normalizadas, ou seja, o número de blisteres produzidos com qualidade e o número de 

blisteres que deviam ter sido produzidos. São ainda registados os tempos de produção, de mudança 

(formato e ordem/lote) e de arranque. A Mudança de Formato inclui a alteração da dimensão do blister, 

do número de alvéolos, do número de blisteres por cartonagem e/ou do bulk (comprimidos ou cápsulas), 

e do carimbo, que grava o lote e a validade no blister. Na Mudança de Ordem/Lote podem ser alterados 
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o carimbo e/ou as cartonagens e os folhetos. O tempo de mudança inclui o arranque após alterações, 

até serem produzidos dez maços com qualidade. A rubrica “arranque” integra todos os arranques da 

linha excepto o que tem lugar após uma mudança. Por exemplo, o arranque do início do dia, ou após 

paragens para refeições ou depois de avarias. Sempre que a linha arranca, após paragens superior a 

meia hora, é necessário proceder a testes de qualidade e de controlo, como por exemplo o teste de 

estanquicidade. Para além destes dados, também os tempos de espera de bulk, de materiais, de 

pessoas e de mecânico são registados, assim como o tempo despendido a fazer substituições e 

reparações em caso de avaria, em refeições e intervalos, em limpezas intermédias (são consideradas 

como limpeza intermédia as aspirações que são feitas ao longo do embalamento do fármaco devido à 

quantidade de pó que é libertado), em formações e reuniões, a verificar trabalho, a repor trabalho e 

ainda com afinações. Por fim, são contabilizadas as microparagens causadas por problemas 

relacionados com as cartonagens, os folhetos informativos dos fármacos, o bulk, o alumínio, o 

policloreto de vinila (PVC), selagem e as etiquetas, e registados outros problemas que possam surgir. 

Todos os dados estão em minutos, excepto as microparagens que surgem em unidades.  

 

Durante o gemba walk foram identificados cinco dos sete tipos de desperdícios caracterizados na 

Revisão Bibliográfica:  

 Desperdício de movimento e transporte 

o Falta de espaço e má ergonomia no final da linha, que leva os operadores a fazer 

movimentos e transportes excessivos, ao deslocar paletes com produto acabado, 

cartonagens, folhetos ou mesmo paletes vazias. Os consumíveis para abastecimento 

da máquina encontram-se longe do ponto de uso por limitações de espaço. Para além 

disso, por vezes, devido à velocidade elevada do final de linha, os operadores desligam 

a linha para poderem deslocar a palete cada vez que terminam uma palete de produto 

acabado. Foi criado um diagrama spaguetti para identificar os desperdícios de 

movimento. Este diagrama encontra-se no Anexo 1.2. 

o Falta de normalização do processo de preparação, que leva os operadores a 

realizarem movimentos em excesso. 
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s40 10/1/2014 00:15-08:15 5151304 Produto S 2mg x 100 comp. GER. 0 480 0 96000 0 375

s40 08:00-16:30 5151304 Produto S 2mg x 100 comp. GER. 150 510 5760 102000 150 270

s40 16:15-00:30 5151213 Produto S 1mg x 100 comp. NOR. 150 495 16000 99000 150 270

s40 10/2/2014 00:15-08:15 5175702 Produto T 10mg x 100 QUESTE 195 480 4320 96000 195 180 15

s40 08:00-16:30 5175702 Produto T 10mg x 100 QUESTE 420 510 47520 102000 420 15

s40 16:15-00:30 5175702 Produto T 10mg x 100 QUESTE 285 495 28160 99000 285 90 15

s40 16:15-00:30 5151217 Produto S 1mg x 30 comp. ITA. 0 0 0 0 0 105

s40 10/3/2014 00:15-08:15 5151217 Produto S 1mg x 30 comp. ITA. 360 480 5400 96000 360

s40 08:00-16:30 5151217 Produto S 1mg x 30 comp. ITA. 120 510 3600 102000 120 330 15

s40 16:15-00:30 5166628 Produto U 4mg x 30 SVI FRA. 210 465 9000 93000 210

s40 16:15-00:30 5166629 Produto U 4mg x 20 SPAIN. 0 0 0 0 0 150

LINHA C

Tabela 1: Exemplo de uma parte do ficheiro de excel que tem os dados recolhidos através do Diário de Bordo de 
Outubro da Linha C 
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o Falta de um checklist com as peças necessárias para a Mudança de Formato. 

Acontecia por vezes que os mecânicos trocavam ou esqueciam-se de peças, tendo 

que voltar novamente à sala de peças.  

 Desperdício de espera 

o Espera de consumíveis que estão a ser aprovados pelo departamento da qualidade.  

o Espera que os operadores do armazém tragam o bulk e os consumíveis. 

o Espera do mecânico para reparar ou resolver um problema que tenha ocorrido.  

 Desperdício de defeitos 

o  Produção de blisteres, embalagens (conjunto que inclui as cartonagens, os folhetos e 

os blisteres) ou maços defeituosos, consequente das más afinações, de avarias, de 

bulk, de cartonagens e/ou de folhetos não conformes.  

 Desperdício de reprocessamento 

o Sempre que surge um defeito no blister por falta de produto ou por falta de 

apresentação do blister, este é desmanchado manualmente e o bulk é novamente 

introduzido em linha. Se o defeito originar embalagens defeituosas, os blisteres são 

recuperados e introduzidos numa calha de alimentação manual no início da 

encartonadora. Também pode acontecer que os maços sejam mal embalados com a 

fita de polietileno. Têm portanto de ser desembalados, sendo as embalagens 

novamente introduzidas em linha antes da agrupadora. Este desperdício surge em 

consequência do desperdício referido anteriormente, ou seja, por vezes é necessário 

reprocessar blisteres que têm origem em embalagens defeituosas.  

Depois de recolhidos os dados de dois meses com o Diário de Bordo e de identificados os desperdícios, 

estes devem ser examinados. Portanto, na secção seguinte será apresentado o Key Perfomance Index 

(KPI), o Overall Equipment Efficiency (OEE), e os dados recolhidos serão analisados.  

 

4.2. Análise dos dados 

Nesta secção será abordado o principal Key Perfomance Index (KPI) seleccionado para avaliar o 

desempenho dos resultados obtidos. Também serão analisados os dados recolhidos e os desperdícios 

identificados. Esta análise foi feita em conjunto com a equipa multidisciplinar envolvida no gemba walk.  

O KPI seleccionado para avaliar e acompanhar a evolução da melhoria da eficiência de equipamentos 

de embalamento na indústria farmacêutica foi o Overall Equipment Efficiency (OEE) dado ser o 

indicador escolhido pelo grupo da Empresa X e aquele que é utilizado habitualmente pelo Kaizen 

Institute (KI). Na presente Dissertação é avaliado o OEE de cada uma das linhas, cada uma composta 

por uma blisteradora, uma encartonadora, uma balança, uma NERI e uma agrupadora. Também é 

avaliado o OEE global das três linhas que é calculado através da média ponderada do OEE de cada 

uma das linhas, isto é, tendo em conta o número de blisteres com qualidade que cada linha produziu. 

Esta fórmula de cálculo foi definido em conjunto com a Empresa X.   
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A Figura 11 esquematiza a forma como o Tempo Total, ou seja o tempo do turno, é fragmentado até 

se obter o Tempo Efectivo, que representa o tempo real que a linha está a produzir: 

 Tempo Disponível – Ao Tempo Total é subtraído o tempo despendido em formações, em 

manutenções planeadas e/ou devido à falta de ordens emitidas. 

 Tempo de Produção - Obtém-se subtraindo ao Tempo Disponível o tempo gasto em avarias, 

em reparações, em mudanças, em arranques, em afinações, em paragens, em microparagens 

e em refeições.  

 Tempo Útil - É o Tempo de Produção menos o tempo perdido devido a velocidades baixas.  

 Tempo Efectivo - Subtrai-se ao Tempo Útil o tempo gasto a produzir produtos rejeitados e a 

voltar a introduzir os produtos bons em linha. 

O OEE avalia o Tempo Efectivo que uma máquina está a trabalhar face ao Tempo Disponível que tem 

para trabalhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O OEE pode ser calculado de duas formas: teórica e operacional. A forma teórica é a mais simples e 

assertiva, pelo que foi escolhido para a avaliação dos resultados deste projecto. Obtém-se dividindo o 

número de blisteres produzidos com qualidade pelo número de blisteres que deviam ter sido produzidos 

durante o Tempo Disponível como na equação 1. Por outro lado, o OEE operacional é calculado 

multiplicando o factor disponibilidade pelo factor de rendimento e pelo factor de qualidade como na 

equação 2. Este será calculado pelos operadores com base nos dados que recolhem da linha de 

embalamento. Esta forma de cálculo permitir-lhes-á analisarem individualmente os referidos três 

factores que influenciam o OEE. 

OEE=  
Número de blisteres produzidos com qualidade

Número de blisteres produzidos durante o tempo disponível 
    (1) 

OEE=  Factor disponibilidade x factor rendimento x factor qualidade     (2)      

O factor da disponibilidade obtém-se dividindo o Tempo de Produção pelo Tempo Disponível como na 

equação 3.  

Figura 11: Fragmentação do tempo total (adaptado de Gupta & Garg (2012)) 
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Factor de Disponibilidade= 
Tempo de produção

Tempo disponível
     (3) 

O factor de rendimento é a divisão entre o Tempo Útil e o Tempo de Produção como na equação 4.  

Factor de Rendimento= 
Tempo útil

Tempo de produção
     (4) 

Por último, o factor de qualidade pode ser calculado dividindo o Tempo Efectivo sobre o Tempo Útil 

como na equação 5.   

Factor de Qualidade= 
Tempo efectivo

Tempo útil
     (5) 

Como já referido, no caso em estudo, o OEE calculado é o teórico. Desta forma, garante-se que o OEE 

é calculado mais correctamente, pois não está sujeito a erros operacionais que podem surgir, como é 

o caso do OEE operacional que é calculado com base nos dados recolhidos pelos operadores. O OEE 

de Outubro e de Novembro de cada uma das linhas em estudo foi calculado desta forma e pode ser 

consultado na Figura 12. O número de blisteres normalizado utilizado para o cálculo do OEE foi 

calculado com base numa velocidade média da blisteradora de 200 blisteres/minuto e considerando 

que o turno 1, turno 2 e turno 3 têm 510 minutos, 495 minutos e 480 minutos respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar na Figura 12 o OEE com maior número de horas perdidas, tanto em Outubro 

como em Novembro, é o da Linha C. Esta falta de eficiência deve-se ao facto de esta linha produzir 

lotes de dimensão inferior à média e por isso ter mais mudanças. O OEE global destas três linhas 

nestes meses é de 28%. 

A presente amostra corresponde a apenas dois meses, pelo que é bastante reduzida. No entanto não 

foi possível alargar o período, dado que o Kaizen Institute (KI) tinha um prazo curto para apresentar 

uma proposta. 

4.2.1. Análise da Disponibilidade 

Do Tempo Disponível, parte é passado a produzir, mas uma grande fatia é perdida devido às 

mudanças, às paragens e às microparagens, por exemplo. 

Figura 12: Eficiência das linhas de produção 
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Com os dados recolhidos durante os meses de Outubro e Novembro, foi possível analisar as principais 

perdas que ocorreram nas três linhas de embalamento. Estas perdas podem ser analisadas na Figura 

13. Relativamente às microparagens, ou seja, pequenas paragens, dado ser difícil apurar com exatidão 

e registar o tempo que duram, convencionou-se que a sua duração média representava quinze minutos. 

Deste modo, para obter o tempo, em minutos, das microparagens de Outubro e Novembro, 

multiplicou-se o número de ocorrências por quinze. 

Figura 13: Total de horas perdidas no conjunto das três linhas (Outubro e Novembro) 

No gráfico da Figura 13, que representa o total de horas perdidas no conjunto das três linhas, verifica-se 

que a principal razão da falta de disponibilidade são as “Mudanças”, representando uma perda de 519 

horas no mês de Outubro e Novembro. Em segundo lugar com um impacto de 189 horas aparece 

“Intervalo/Refeição”. Verificou-se que as linhas paravam durante as refeições e os intervalos. 

Consequentemente, quando as linhas voltavam a arrancar, demoravam algum tempo e os testes de 

qualidade e controlo eram novamente efectuados, perdendo-se assim Tempo Efectivo. Do mesmo 

gráfico concluiu-se que o “Bulk NC” é o problema que origina mais microparagens, representando uma 

perda de 162,75 horas. Os problemas de bulk não conforme são devidos, entre outras causas, a 

comprimidos partidos ou gordos, cápsulas esmagadas e excesso de pó. Todos estes problemas podem 

ter origem na máquina de compressão, no transporte, no manuseamento e/ou na máquina de 

embalamento. Em quarto lugar vem a causa “Outros”, ou seja, um conjunto de problemas que ocorrem 

pontualmente e por isso não são facilmente controláveis. Constatou-se também que a inserção dos 

folhetos originam muitas microparagens, representando 111 horas. Os problemas que ocorrem devido 

aos folhetos estão relacionados com a falta de normalização da dimensão destes e da afinação da 

encartonadora. Há folhetos mais grossos e outros mais finos, outros mais compridos ou mais curtos. 

Em sexto lugar surge “Substituição”. Observou-se que quando surgia algum problema, como por 

exemplo aguardar por materiais consumíveis que estão a ser aprovados pelo departamento da 

qualidade, os operadores eram alocados a outras linhas do embalamento, escondendo desta forma o 

problema. “Afinações” e “Repor produto” vêm em sétimo e oitavo lugar. “Afinações”, ocorrem sempre 

que as configurações da linha têm de ser ajustadas e “Repor produto” significa voltar a introduzir o 

produto em linha, seja este bulk, blisteres ou embalagens. 

519

189 162.75134.67 111 105 97.25
62.75 60.75 36.75 25.25 25 22.25 20.25 11.75 9.75 4 1.25 0

0

100

200

300

400

500

600

H
o

ra
s
 p

e
rd

id
a

s

Tipos de perdas

Total de horas perdidas no conjunto das três linhas 
(Outubro e Novembro)



42 

 

A análise agregada do conjunto das três linhas de embalamento permitiu evidenciar as causas que 

devem ser trabalhadas, para concretizar o objectivo deste trabalho. No entanto, é também importante 

realçar a importância destas em cada uma das linhas. Por isso, decidiu-se avaliar o total de horas 

perdidas, por motivo, por cada linha de embalamento. Esta análise mostra quais as linhas que merecem 

especial atenção durante a implementação das melhorias para eliminar ou reduzir as paragens das 

máquinas. 

Figura 14: Total de horas perdidas por cada linha de embalamento 

Do gráfico da Figura 14 conclui-se que as perdas por linha não são iguais, por exemplo, a Linha A tem 

menos paragens, ou de menor duração. Por outro lado, as perdas de horas não seguem a mesma 

ordem decrescente, por linha, que aparecia nos valores globais, que constam do gráfico da Figura 13: 

 Linha A: Esta linha tem normalmente lotes maiores, de produtos com pouca dificuldade, pelo que 

as perdas de horas de trabalho são menores. Também aqui a maior perca está nas “Mudanças”. 

Já o “Bulk NC” tem pouco impacto, encontrando-se na 8ª posição.  

 Linha B: Esta linha trabalha frequentemente com produtos mais difíceis, pelo que a causa  “Bulk 

NC” tem muito mais peso, quase tanto quanto as “Mudanças”, surgindo em 2º lugar. O problema 

do “Bulk NC”, especialmente devido ao pó, reflecte-se também nas horas perdidas com “Afinações” 

e “Repor produto”.  

 Linha C: Esta linha tem regularmente lotes de menor dimensão, pelo que é aquela que mais tempo 

perde em “Mudanças” e na qual os problemas relacionados com os “Folhetos” têm mais impacto. 

Nesta mesma linha fazem-se também mais “Substituições” comparativamente às restantes. 

Tendo em conta estes resultados, conclui-se que é preciso ter especial atenção às perdas causadas 

por “Mudanças” nas três linhas, por “Bulk NC” na Linha B e por “Folhetos” na Linha C.  
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Da análise anterior conclui-se que a principal causa de perda de disponibilidade são as mudanças. 

Analisou-se, por isso, em mais detalhe esta causa. Com os dados recolhidos pelo Diário de Bordo foi 

possível saber para cada linha o número e o tempo médio das Mudanças de Formato, assim como das 

Mudanças de Ordem/Lote que ocorreram. Estes mesmos dados podem ser consultados na Figura 15. 

Para calcular o tempo médio de preparação para cada tipo de mudança dividiu-se o tempo de 

mudanças pelo respectivo número de mudanças. Confirma-se, na Figura 15, que a Linha C é aquela 

que tem mais mudanças. 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma, devido às perdas referidas o Tempo de Produção é inferior ao Tempo Disponível. 

4.2.2. Análise do Rendimento 

Durante o gemba walk observou-se que as linhas em estudo nem sempre estavam a operar à 

velocidade normalizada. A blisteradora de cada linha tem uma velocidade normalizada para cada 

produto testada pelo fornecedor, sendo a velocidade máxima de cada linha 300 blisteres/minuto. 

A relação da velocidade entre a blisteradora e a encartonadora depende da quantidade de blisteres 

que cada cartonagem leva, ou seja, se uma cartonagem levar dois blisteres e a blisteradora estiver a 

produzir 250 blisteres/minuto, a encartonadora está a trabalhar a 125 embalagens/minuto. Em algumas 

linhas, quando a cartonagem leva apenas um blister, a blisteradora depende da velocidade máxima a 

que a encartonadora pode trabalhar, uma vez que a relação é de 1:1. Quando a blisteradora está a 

trabalhar com a APA (máquina que imprime a informação necessária no alumínio) a velocidade da 

blisteradora está limitada. Para além do referido, sempre que surge um problema com o bulk não 

conforme, os folhetos e as cartonagens mal acondicionadas, os mecânicos frequentemente reduzem a 

velocidade da blisteradora. No entanto, o maior problema detectado foi o facto de as linhas estarem 

abaixo da velocidade normalizada, devido à falta de padronização dos parâmetros de afinação. 

Como consequência das velocidades baixas, o rendimento de toda a linha é inferior. O rendimento da 

Linha A, da Linha B e da Linha C são de, respectivamente, 92%, 86%  e 81%. Por isso, o Tempo Útil é 

inferior ao Tempo de Produção, ou seja, como a linha está a operar a uma velocidade inferior produz 

menos, no mesmo tempo, do que o seu potencial. 

Figura 15: Tempo médio e número de Mudanças de Formato e de Lote/Ordem  
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4.2.3. Análise da Qualidade 

No processo de embalamento de fármacos o blister pode ter diversos tamanhos, o número de alvéolos 

pode variar, e a cartonagem pode ter várias dimensões. Por isso as máquinas requerem afinações, 

específicas para as características do produto em embalamento, muito precisas. Sempre que ocorre 

uma Mudança de Formato e a linha é toda ajustada para esse novo formato, ocorrem problemas de 

qualidade, porque os parâmetros de afinação não estão normalizados. Em consequência são rejeitados 

blisteres, embalagens ou maços. Podem também ocorrer problemas de qualidade de produtos 

consumíveis, como por exemplo folhetos e cartonagens mal acondicionadas, ou de produto intermédio, 

como por exemplo comprimidos partidos. O nível de qualidade da Linha A, Linha B e Linha C são, 

respectivamente, 87%, 83% e 85%. 

A falta de qualidade afecta o número de blisteres produzidos num determinado período, pois parte 

desse tempo é desperdiçado a produzir produto sem qualidade. Desta forma, apenas uma parte do 

Tempo Útil é Tempo Efectivo.  

 

4.2.4. Avaliação da Gestão Interna 

Durante o gemba walk verificou-se a ausência de reuniões normalizadas entre os operadores e o líder 

de turno, tal como uma fraca comunicação entre turnos. A falta de um canal de comunicação 

normalizado resulta na falta de participação dos problemas. Verificou-se também a inexistência de 

passagem de informação entre mecânicos de turnos diferentes do departamento de embalamento. As 

avarias e os problemas detectados e a forma como estes eram solucionados não eram partilhados com 

os colegas. 

Depois de ter sido descrita a forma como os dados foram recolhidos e analisados, apresentam-se na 

próxima secção as propostas de melhoria para as perdas encontradas, para completar a Fase de 

Planeamento.  

 

4.3. Proposta de actividades de melhorias 

Nesta secção serão debatidas as actividades de melhoria a seguir para reduzir os desperdícios 

identificados na Fase de Planeamento. Estas propostas de melhorias foram concebidas, com o apoio 

e acompanhamento da equipa que esteve envolvida desde o início neste trabalho, de acordo com os 

princípios fundamentais do House of Gemba, utilizando as ferramentas e metodologias Kaizen 

Lean (KL), apresentados no capítulo 3 da Revisão Bibliográfica,  

Com base na análise realizada, surgiram as actividades de melhoria com as respectivas ferramentas e 

metodologias KL apresentadas na Tabela 2.  
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Tabela 2: Actividades de melhoria e ferramentas/metodologias propostas 

Actividades 
Ferramentas/Metodologias 

Primárias 
Ferramentas 

Auxiliares  

Etapa 0 
Kaizen Diário 

Gestão Visual 
Mission Control Room 

Etapa 1 SMED 

VSM 

Gestão Visual 

 

Etapa 2 Kobetsu Kaizen Gestão Visual 

Etapa 3 Kamishibai Gestão Visual 

 

 Etapa 0 – Estabilidade básica 

A etapa inicial consiste na aplicação do Kaizen Diário (KD) e na construção da Mission Control Room 

(MCR). Os principais problemas observados consistem na falta de informação e de comunicação entre 

os vários intervenientes do processo de embalamento. Por exemplo, dado que os intervenientes deste 

processo não calculavam nenhum indicador, não conseguiam avaliar objectivamente o seu 

desempenho. Os mecânicos não sabiam quando e quais as mudanças que iriam ocorrer nem 

passavam informação de turno para turno. Também não existia nenhum canal de comunicação entre 

os mecânicos e o seu chefe, havendo por isso fraca envolvência do responsável de manutenção na 

secção de embalamento. Verificou-se assim que não existia um processo de comunicação normalizado 

entre os intervenientes. Para resolver estes problemas, foi proposto implementar a metodologia KD, 

tanto na equipa de produção como na equipa de manutenção do departamento de embalamento. Com 

esta metodologia pretende-se criar, através de reuniões normalizadas, um canal de comunicação entre 

a equipa natural e o líder de turno, e entre este e o responsável de área. Em simultâneo, desta forma, 

implementa-se a cultura de melhoria continua.  

Foi também proposta a construção de uma MCR, sala a partir da qual é controlada e gerida a 

intervenção do Kaizen Institute (KI). Nesta sala encontram-se todos os indicadores, nomeadamente o 

OEE global semanal, o OEE individual semanal de cada linha, e os indicadores para cada uma das 

actividades de melhoria da Etapa 1, Etapa 2 e Etapa 3.  

Nesta etapa foi ainda proposta a alteração dos turnos, ou seja, sugeriu-se que o primeiro turno se 

iniciasse mais cedo e terminasse antes do almoço. Desta forma, todos os turnos seriam ajustados de 

modo a que os períodos das refeições não coincidissem com nenhum turno. Para o período do 

intervalo, sugeriu-se que os operadores fossem substituídos pelo líder de turno e/ou os mecânicos, de 

modo a eliminar esta paragem. Assim, será possível aumentar o Tempo de Produção e eliminar o 

arranque após refeição e os respectivos testes de controlo e qualidade. 
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 Etapa 1 - Redução do tempo de preparação (setup) 

O objectivo desta etapa é a redução do tempo de preparação através da aplicação da ferramenta Single 

Minute Exchange of Die (SMED). Durante o gemba walk verificou-se que cada operador executava de 

forma diferente a mesma operação, o que demonstrou que processo não se encontrava normalizado 

nem controlado. Por exemplo, os operadores desmontam, lavam e montam as peças da blisteradora 

numa sequência diferente. A ferramenta SMED inclui a aplicação da ferramenta Value Stream Mapping 

(VSM). 

 Etapa 2 – Redução do tempo perdido em microparagens 

Na etapa seguinte aplica-se a ferramenta Kobetsu Kaizen (KK). Como foi demonstrado na secção 4.2.1, 

entre todas os tipos de microparagens que ocorrem, os problemas relacionados com o bulk não 

conforme e os folhetos são os que mais penalizam a eficiência das linhas. Pretende-se deste modo, 

com a aplicação do KK, reduzir a ocorrência destas microparagens.  

 Etapa 3 – Aumento da velocidade das máquinas 

Nesta terceira etapa pretende-se aumentar a velocidade das linhas para velocidade iguais ou 

superiores à velocidade normalizada, identificando e minimizando o impacto dos factores limitantes 

existentes. Para controlar se as blisteradoras estão a operar à velocidade normalizada ou a velocidade 

superior propôs-se aplicar a ferramenta Kamishibai. 

A ferramenta Gestão Visual é aplicada em todas as etapas acima descritas.  

Após ter-se analisado o processo de embalamento, terem-se identificado as perdas e terem-se sugerido 

actividades de melhoria, surgiu a proposta/objectivo de aumentar em 30% o OEE global, ou seja, o 

OEE médio ponderado das três linhas de embalamento, aumentando este valor de 28% para 36%.  

4.4. Conclusão do capítulo 

Neste capítulo foi descrita a Fase de Planeamento do trabalho de melhoria da eficiência de 

equipamentos de embalamento da Empresa X, onde foram caracterizadas os pontos três e quatro da 

Metodologia de Investigação: recolha e análise de dados, e propostas de actividades de melhorias. Em 

primeiro lugar foi descrito o processo de recolha de dados e de identificação de desperdícios. Os dados 

foram recolhidos durante os dois meses e os desperdícios foram identificados durante o gemba walk 

realizado com a equipa. Em segundo lugar foram analisados os dados recolhidos. Por último, foram 

propostas várias actividades de melhorias para reduzir as perdas e os desperdícios identificados. Da 

recolha e análise de dados concluiu-se que o tempo perdido em preparações é responsável pela 

maioria das horas perdidas. O tempo perdido em “Intervalos/refeições” é outro factor importante que 

afecta a eficiência das linhas. Constatou-se também que o tempo perdido com microparagens, que 

ocorrem devido a problemas com o bulk não conforme e com os folhetos, é grande, existindo aqui 

oportunidades de melhoria. Para além disso, verificou-se ainda que existem perdas de rendimento 

devido à velocidade das linhas ser por vezes inferior ao indicado pelos fornecedores. Há também 
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frequentes problemas de qualidade, devido principalmente à falta de normalização do processo de 

afinação.  

A Linha C é a linha com menor OEE, como se pode ver na Figura 13, porque produz lotes menores e 

por isso tem mais mudanças. É portanto a linha que perde mais tempo em preparações, como se 

verifica na Figura 15, logo, é onde a redução do tempo de preparação terá mais impacto. 

Depois de analisados os dados surgiu a proposta/objectivo desta dissertação em aumentar 30% o OEE 

global das três linhas. Como o OEE depende da disponibilidade, do rendimento e da qualidade de 

produção, as diferentes actividades de melhoria propostas surgiram para melhorar cada um destes 

pontos como indicado na  

Figura 16. Na etapa de estabilidade básica, Etapa 0, sugeriu-se aplicar o KD e montar uma MCR. Na 

Etapa 1 deseja-se reduzir o tempo de preparação com a aplicação do SMED, recorrendo à ferramenta 

VSM. Na Etapa 2 ambiciona-se reduzir o tempo perdido em microparagens com a aplicação da 

ferramenta KK. Por fim, na Etapa 3 pretende-se garantir que as linhas estão a trabalhar à velocidade 

normalizada. Todas as actividades de melhoria propostas pretendem facilitar a implementação dos 

principais princípios do House of Gemba.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Relação entre o OEE e as etapas de melhoria propostas 

 

Estando todas as condições reunidas pode-se executar a Fase de Implementação das actividades de 

melhoria propostas e posteriormente proceder à sua avaliação, que correspondem ao quinto e sexto 

ponto, respectivamente, da Metodologia de Investigação.  
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5. Implementação das actividades de melhoria 

Neste capítulo será discutida a Fase de Implementação das actividades de melhoria propostas, que 

corresponde ao passo cinco da Metodologia de Investigação. Na secção 5.1 apresenta-se uma 

introdução à Fase de Implementação. Na secção 5.2 aborda-se a estabilidade básica necessária para 

o sucesso do trabalho, que é garantida com a implementação do Kaizen Diário (KD) e da Mission 

Control Room (MCR). Posteriormente, na secção 5.3, descreve-se a actividade de melhoria que tem 

como objectivo reduzir o tempo de preparação. Para tal foram aplicadas duas ferramentas KL, o Value 

Stream Mapping (VSM) e o Single Minute Exchange of Die (SMED). Em seguida, na secção 5.4, 

explica-se a implementação dos dois Kobetsus Kaizen (KK), que visam reduzir as microparagens, 

relacionadas com o bulk não conforme e com os folhetos. A secção 5.5 descreve a aplicação do 

Kamishibai de auditoria para garantir que as linhas estão a operar à velocidade normalizada. Por fim, 

na secção 5.6, são apresentadas as principais conclusões do capítulo. 

5.1. Introdução 

A implementação desenvolve-se por quatro etapas e é executada segundo a sequência descrita no 

cronograma da Figura 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Esquematização e ordem cronológica da implementação das actividades de melhoria 

Primeiro aplicou-se a Etapa 0. Esta inicia-se com a criação do KD e a construção da MCR. Só depois 

foram aplicadas as restantes ferramentas e metodologias KL. Destas, aplicaram-se primeiro as que 

mais impacto têm no Overall Equipmente Effectiveness (OEE). Por isso, na Etapa 1, reduziu-se o tempo 

de preparação com a aplicação do Single Minute Exchange of Die (SMED). Em seguida, na Etapa 2, 

procurou-se obter uma redução do número de microparagens e do tempo de produção assim perdido. 

A ferramenta de melhoria utilizada foi o Kobetsu Kaizen (KK). Entre os dois KK, o do bulk não conforme 

foi aplicado primeiro, porque é a causa que representa mais horas perdidas de acordo com os dados 

analisados na secção 4.2.1. Posteriormente, na Etapa 3, auditou-se a velocidade das linhas com o 
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apoio do Kamishibai. Esta etapa foi a última a ser aplicada, porque era sensível para os trabalhadores. 

Para estes, a velocidade tabelada para as linhas estava errada, não sendo possível de atingir. Também 

argumentavam que não conseguiam trabalhar com uma velocidade tão elevada. Preferiu-se, por isso, 

estabelecer primeiro a cultura de melhoria continua para que esta acção de melhoria fosse 

implementada com sucesso. Cada uma das etapas anteriores inclui a aplicação da Gestão Visual. Esta 

ferramenta é visível em todos os tipos de documentos, tal como as normas de trabalho ou os 

indicadores de performance. Todas as ferramentas e metodologias KL foram implementadas tendo em 

conta os principais princípios do House of Gemba referidos na Revisão Bibliográfica: eliminação de 

desperdícios, 5S e normalização. Cada uma destas etapas utiliza ferramentas e metodologias já 

apresentadas em capítulos anteriores e que foram alocadas segundo as conclusões obtidas durante a 

Fase de Planeamento.  

Para cada uma destas actividades de melhoria foi criada uma equipa, com a qual foram desenhadas 

as acções seleccionadas. Esta equipa foi responsável pela execução destas mesmas acções. Neste 

sentido foi essencial agendar as várias fases de implementação para garantir a disponibilidade dos 

vários intervenientes. 

5.2. Etapa 0 - Estabilidade básica 

A Etapa 0 é a etapa mais importante, pois se não for possível criar uma cultura de melhoria contínua 

na zona de embalamento, os resultados alcançados não serão sustentados, voltando-se ao ponto de 

partida rapidamente.  

5.2.1. Kaizen Diário (KD) 

A etapa inicial da implementação consistiu na criação de uma cultura de melhoria continua em todos 

os trabalhadores da zona de embalamento através da implementação da metodologia estruturada de 

gestão de equipas operacionais, o Kaizen Diário (KD). A sua aplicação permite obter uma base estável, 

isto é, garantir que todos os trabalhadores estão alinhados e com foco no mesmo objectivo. O KD 

permite ainda criar um canal de comunicação entre as equipas operacionais, os líderes de turno e os 

responsáveis de área. Houve um caso em que os operadores estiveram durante uma hora e meia à 

procura dos comprimidos. Estes encontravam-se dentro da tremonha, informação que o turno anterior 

não transmitiu aos colegas. Eis um exemplo de falta de comunicação. 

Recordemos que os trabalhadores são o recurso mais valioso de uma empresa. São os trabalhadores 

que conhecem os processos, que são confrontadas com os problemas e que podem ser o grande motor 

da melhoria. É por isso fundamental existir um comprometimento total das pessoas envolvidas, com 

um espirito aberto, sem qualquer tipo de julgamento ou sentimento de culpa. Um ambiente negativo 

apenas contribui para esconder problemas, quando o importante é promover a confiança entre as 

pessoas que lhes permita identificar e eliminar rapidamente qualquer problema que possa surgir. Se os 

trabalhadores não estiverem motivados, será difícil obter bons resultados. 

O KD é constituído por quatro níveis, já anteriormente apresentados na Revisão Bibliográfica: A 

organização da equipa, a organização do posto de trabalho, a normalização e a resolução estruturada 

de problemas. Dos vários níveis apresentados, foi implementado o primeiro nível, cujo objectivo 
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consiste em garantir que todos os trabalhadores conheçam os indicadores da sua equipa e os discutam, 

sugerindo acções de melhoria, quando possível, em reuniões normalizadas. 

Neste trabalho foram criados dois KD que serão em seguida apresentados: o KD da Produção e o KD 

da Manutenção. Designou-se a secção de embalamento desta fábrica como produção.  

KD Produção 

A metodologia KD da Produção inclui comunicação entre as passagens de turno, reuniões diárias entre 

os operadores e os líderes de turno, a actualização dos indicadores, o quadro de Problemas da 

Produção, o quadro Plan-Do-Check-Act (PDCA), a actualização do quadro do Plano de Trabalho de 

Equipa (PTE) e do quadro de Sequência de Produção. Os indicadores fazem parte do Painel da 

Produção. Existe um painel para cada uma das linhas em estudo. Um exemplo deste painel pode ser 

visto na Figura 18. Os restantes quadros pertencem ao Painel Central e da Manutenção, como se 

verifica na Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os operadores analisam quatro indicadores: o Overral Equipment Effectiveness (OEE) operacional, a 

disponibilidade, o rendimento e a qualidade. Estes indicadores são calculados e actualizados no final 

de cada turno, de acordo com o exposto na secção 4.2; o Diário de Bordo é preenchido ao longo do 

turno. Pretende-se com estes indicadores possibilitar aos operadores compreender e analisar em maior 

detalhe a origem de eventuais faltas de eficiência dos equipamentos de embalamento.  

Numa empresa de produção onde as mudanças de turno ocorrem com as linhas de produção em 

andamento, é fundamental existir uma boa comunicação entre turnos. Esta comunicação já existia 

informalmente, no entanto, foi reforçada para garantir que todas as informações e problemas fossem 

participados. As reuniões de KD são realizadas nas linhas no início de cada turno. Para as reuniões 

serem eficientes e rápidas os líderes devem seguir a agenda. Os passos da agenda são: marcação de 

presenças, análise dos indicadores e levantamento de problemas. Nesta reunião são assim discutidos 

os valores dos indicadores, abordados os problemas do turno anterior e do turno em questão do dia 

anterior. Dado que os operadores não têm muito tempo para propor melhorias, por estarem muito 

Figura 19: Painel Central e da Manutenção 
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Figura 18: Painel da Produção 
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ocupados a trabalhar, apenas relatam os problemas que ocorrem nas linhas. Os problemas 

identificados e discutidos devem ser adicionados ao quadro de Problemas da Produção. Cada problema 

introduzido no quadro deve dizer respeito a uma das linhas e máquinas em questão.  

Os incidentes carregados no quadro de Problemas são analisados entre os líderes de turno e os 

responsáveis do embalamento e da manutenção em reuniões semanais. Desta reunião, saem acções 

de melhoria, que são atribuídas a um responsável, com uma data de conclusão. Estas são colocadas 

no quadro PDCA que se encontra no Quadro Central. Entre as várias medidas sugeridas, chamou-se, 

por exemplo, a atenção dos operadores do armazém, para que estes não batam com o porta-paletes 

no tapete transportador, que se encontra entre a balança e a NERI – máquina que adiciona às 

embalagens uma etiqueta ou um registo. O tapete ficava desregulado e assim as embalagens entravam 

tortas na NERI e encravavam, originando microparagens. Foram ainda criadas várias normas para 

assegurar o bom funcionamento dos processos. A criação de normas vem garantir que as operações 

são realizadas de igual forma por todos os elementos, segundo a técnica mais eficiente encontrada até 

à data. Desta forma, qualquer operador pode facilmente realizar qualquer operação. Durante este 

trabalho foram criadas sete normas. Uma das normas criadas, por exemplo, ensina como se devem 

endireitar os blisteres da melhor forma quando estes são novamente colocados em linha. Quando 

ocorre um problema de qualidade com as embalagens, os blisteres são retirados e recolocados no 

início da encartonadora para serem novamente embalados. Esta norma foi criada, pois foi detectado 

que os blisteres têm tendência a curvar quando arrefecem, dificultando a sua entrada na cartonagem. 

A norma criada pode ser observada na Figura 20.  

 

 

 

 

 

 

 

O quadro PDCA facilita a organização e controlo das acções de melhoria, permitindo visualizar o estado 

de cada acção desenvolvida e responsabilizando o executante pelo cumprimento e resultado da 

mesma. 

O quadro PTE é actualizado ao longo do turno e espelha o trabalho do turno de cada uma das linhas. 

É uma ferramenta muito útil que dá uma visão global e temporal das actividades que estão e vão 

ocorrer. Este quadro é muito utilizado pelos mecânicos, pois permite-lhes saber quais os produtos que 

estão a ser produzidos e quando vai haver uma mudança.  

Figura 20: Norma de endireitar os blisteres 
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O quadro de Sequência de Produção permite confirmar, em períodos diferentes, se estão reunidas 

todas as condições para dar início à produção, ou seja, se a ordem foi emitida (24 horas antes), se o 

bulk (18 horas antes) e os materiais (12 horas antes), como o alumínio, o PVC, as cartonagens e os 

folhetos, estão prontos para ser utilizados e, por fim, se o carrinho da manutenção está preparado com 

as peças necessárias para a Mudança de Formato (1 horas antes), caso aplicável. Este quadro é 

actualizado regularmente pelo líder de turno. O principal objectivo deste quadro é tornar visíveis os 

problemas de planeamento, pois observou-se que o departamento responsável pelo planeamento 

emitia as ordens muito em cima da hora e não verificava se estavam reunidas todas as condições 

necessárias, como por exemplo, se os materiais já tinham sido aprovados pelo departamento da 

qualidade. Pretende-se também informar atempadamente todos os intervenientes do processo da 

necessidade dos produtos, para evitar situações de espera de produtos por estes se encontrarem num 

armazém mais distante, por exemplo. Os problemas referidos eram disfarçados com substituições que 

se faziam nos momentos de espera. Com este quadro foi possível antecipar todos estes problemas e 

tomar decisões mais acertadas.  

KD Manutenção  

O KD da Manutenção tem uma estrutura diferente do KD da Produção. Os mecânicos realizam as 

reuniões diárias normalizadas na passagem de turno, junto do Painel Central e da Manutenção que se 

encontra na Figura 19. Tal como na Produção, seguem uma agenda. Esta contém os seguintes pontos: 

marcação de presenças, análise do indicador de avarias e do quadro de Avarias. Estas reuniões 

permitiram criar um fluxo de comunicação entre os mecânicos que não existia, permitindo-lhes a partilha 

do conhecimento, alertar para eventuais problemas que podem ocorrer e explicar os problemas que 

ocorreram. Numa reunião semanal discutem as avarias e problemas detectados e lançam acções de 

melhoria que são carregadas no quadro PDCA. É também questionado o estado de cada uma das 

acções de melhoria em curso.  

5.2.2. Mission Control Room (MCR) 

A Mission Control Room (MCR) é uma sala onde estão localizados os principais indicadores deste 

trabalho e a partir de onde se controla e acompanha a evolução destes durante reuniões semanais. 

Estes indicadores são carregados com dados recolhidos pelo Diário de Bordo. As várias tabelas e 

gráficos possibilitam realizar o seguimento de todas as actividades de melhoria de forma rápida e visual. 

Na reunião semanal participam os elementos do Kaizen Institute (KI), os directores da Produção e da 

Manutenção, os responsáveis de Embalamento e da Manutenção, e ainda os líderes de turno. Durante 

a reunião é também analisado um ficheiro com o detalhe das microparagens, das paragens e das 

mudanças que mais afectam o Tempo Produção. O principal objectivo deste ficheiro é acompanhar 

semanalmente as perdas das linhas. Assim, caso o OEE baixe, é possível saber exatamente qual é o 

problema, o que possibilita uma reacção rápida. Um exemplo deste ficheiro encontra-se em Anexo na 

Anexo 1.3. O trabalho foi também acompanhado no Lean Hub, software online que permite a todos os 

intervenientes acompanhar os indicadores das actividades de melhoria e as acções em curso a partir 

de qualquer lugar. 
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5.2.3. Alteração de turnos 

Quanto à proposta de alteração do horário dos turnos, a Empresa X está a estudar, em conjunto com 

os responsáveis dos recursos humanos, a possibilidade da sua concretização. Entretanto, avançou 

com a ideia de não parar as linhas durante os períodos de refeição e intervalos, estando a substituir os 

operadores habituais com outros trabalhadores da área de embalamento. 

5.3. Etapa 1 - Redução do tempo de preparação 

Descreve-se agora a aplicação da ferramenta KL, o Single Minute Exchange of Die (SMED), que está 

inserida no Total Flow Management (TFM). Na secção 4.2 foi observado que o tempo perdido com 

mudanças afecta muito o Tempo de Produção. O processo de preparação representa todas as tarefas 

necessárias para fazer uma preparação. Aplicou-se portanto o SMED para reduzir o tempo de 

preparação, tal como decidido na Fase de Planeamento. Reduzindo o tempo de preparação, reduz-se 

o tempo perdido com mudanças, caso o número de preparações se mantenha, o que possibilita o 

aumento da eficiência das três linhas de embalamento, ou seja, o OEE global.  

Como foi apresentado na Revisão Bibliográfica, o SMED consiste na aplicação de quatro passos: o 

mapeamento do processo de preparação, a classificação e agrupamento das tarefas em internas e 

externas, a transferência das actividades internas para externas e por último, a redução dos tempos 

das actividades externas e internas. Esta secção esta organizada segundo estes passos. 

No início da Fase de Implementação, antes de se avançar para os quatro passos do SMED, foi proposto 

separar as Mudanças de Formato (Mudanças que incluem qualquer tipo de alteração do blister ou da 

cartonagem) em Mudança Total e Mudanças Parciais. Esta alteração foi feita para diferenciar as 

Mudanças de Formato de acordo com as afinações realizadas. A Mudança de Lote/Ordem manteve-se 

igual. Estas mudanças ocorrem em qualquer uma das linhas de embalamento. A tipologia de mudanças 

utilizada foi: 

 Mudança Total: Muda o tamanho do blister e consequentemente as dimensões da 

cartonagem. Pode também mudar o número de alvéolos e o número de blister por embalagem. 

O carimbo, as cartonagens, os folhetos e/ou o bulk podem ser alteradas.  

 Mudança Parcial: 

o Tipo 1 - Blisteradora (B): É apenas alterado o número de alvéolos do blister. O 

carimbo, as cartonagens, os folhetos e/ou o bulk podem ser alteradas.  

o Tipo 2 - Encartonadora (E): É apenas alterada o número de blisteres por cartonagem, 

ou seja, a altura das cartonagens. O carimbo, as cartonagens, os folhetos e/ou o bulk 

podem ser alteradas.  

o Tipo 3 - Blisteradora e Encartonadora (BE): É alterado o número de alvéolos no 

blister, assim como o número de blisteres por cartonagem. O carimbo, as cartonagens, 

os folhetos e/ou o bulk podem ser alteradas.  

 Mudança de Lote/Ordem: Podem ser alterados o carimbo, as cartonagens e/ou os folhetos. 
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Na Tabela 3 é apresentado um resumo da nova tipologia de mudanças. 

Tabela 3: Resumo da nova tipologia de mudanças 

O SMED aplicado focou-se principalmente na Mudança Parcial do Tipo 3 da Linha C, pois é nesta linha 

onde se perde mais tempo com mudanças. Este é o tipo de mudança que ocorre mais vezes nesta 

linha e uma das mais demoradas. No entanto, as melhorias propostas durante a aplicação do SMED 

foram paralelamente aplicadas nos restantes tipos de mudanças e linhas. No ponto seguinte é iniciada 

a descrição da implementação do SMED. 

Passo 1 - Mapeamento do processo de preparação 

No primeiro passo do SMED mapeia-se o estado actual do processo de preparação. Desta forma 

filmou-se uma Mudança Parcial do Tipo 3. O filme foi analisado com dois elementos da equipa natural 

ao mesmo tempo que se mapeou o processo de preparação aplicando a ferramenta Value Stream 

Mapping (VSM) (ver Anexo 2.1). Assim, foi possível identificar todos os passos executados e quem os 

executa. Ao mesmo tempo foram identificados os desperdícios e as oportunidades. Um dos grandes 

desperdícios identificados foi o excesso de movimento devido à falta de normalização. 

Depois de identificadas as tarefas criou-se um Diário de Bordo de Mudanças, temporário, onde estão 

diferenciadas todas as tarefas, para recolher a duração de cada uma. Neste diário os operadores 

devem identificar o tempo que demoraram a realizar cada tarefa na forma de diagrama de Gantt. Assim, 

foi possível acompanhar as mudanças que ocorreram. Um exemplo deste Diário de Bordo de Mudanças 

está no Anexo 2.2. 

Logo na primeira semana, através da análise dos dados recolhidos com o diário, foi possível identificar 

que os operadores perdiam algum tempo à procura e/ou à espera do aspirador. Para evitar estas 

situações, compraram-se dois aspiradores, havendo agora um por linha. Definiu-se também a 

localização de cada aspirador. Desta primeira análise foi ainda possível verificar que todos os 

operadores do armazém tinham o intervalo ao mesmo tempo, não ficando ninguém a substituí-los 

durante esse período. Para eliminar este possível atraso do processo de preparação, criou-se uma 

norma para que os operadores gozassem a pausa de forma intercalada. Esta solução evitou que 

ocorressem também paragens durante a produção, pelo mesmo motivo. 

Depois de terem sido recolhidos os dados de algumas Mudanças Parciais do Tipo 3, estes foram 

compilados juntamente com os dados obtidos do filme. Desta forma criou-se um método padrão da 

Mudança Parcial do Tipo 3 e definiu-se a duração média para cada uma das tarefas, obtendo-se assim 

um ponto de partida. As tarefas que se encontram na Figura 21 são executadas em paralelo pelos dois 

Tipos de Mudanças 
Altera o 
carimbo 

Alteram as 
cartonagens e 

folhetos 

Altera o 
tamanho de 

blister 

Altera o 
número de 
alvéolos 

Altera o 
número de 

blisteres por 
cartonagem 

Lote/Ordem X X    

Parcial – B X X  X  

Parcial – E X X   X 

Parcial – B+E X X  X X 

Total X X X X X 
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Operador 1 Actual Operador 2 Actual

P Refasear máquina 00:04:27 P Pedido de Documentação e Impressão 00:07:28

P Retirar bulk 00:02:21 P Retirar materiais  (folhetos + cartonagens) 00:03:11

P Pesar bulk 00:04:11 P Pesar materiais  (folhetos + cartonagens) 00:07:22

P Retirar materiais  (alumínio + PVC) 00:02:56 P Fechar processo da produção anterior 00:13:46

P Pesar materiais  (alumínio + PVC) 00:08:01 M Aspirar frente 00:36:16

M Desmontar peças da blisteradora 00:32:46 M Aspirar parte detrás 00:17:09

M Lavar peças da blisteradora 00:57:30 P Buscar produtos para limpar acrílicos 00:05:17

P Ir buscar produtos para lavar a blisteradora 00:11:03 M Limpar acrílicos 00:43:20

M Lavar blisteradora 00:46:24 P Levar produtos de llimpeza 00:05:37

A Levar produtos de limpeza 00:03:46 P Trazer material para a linha 00:07:29

M Trazer peças da estufa 00:11:32 P Contar material 00:17:48

M Montar peças da blisteradora 00:27:35 A Preenchimento da documentação 00:13:28

P Preparar carimbo 00:36:54 A Preenchimento diário de bordo legal 00:06:09

M Introdução de PVC e alumínio na máquina 00:26:23 M Introdução de folhetos e cartonagens 00:08:20

M Introdução de bulk 00:04:47 Total 03:12:40

A Testar carimbo 00:37:38

A Teste de Rejeição 1 (Blister cheio) 00:04:37

A Teste de Rejeição 2 (Blister c/ produto danif icado) 00:04:58

A Teste esmagamento 00:01:48

A Teste de emenda alumínio 00:01:52

A Teste de emenda PVC 00:01:37

Total 05:33:06

Mecânico Actual 

P Preparar carro com peças novas 00:16:18

M Mudança de Programa (Blisteradora + seavision) 00:05:30

M Tirar cabine (se aplicável) 00:07:38

M Adaptar e afinar Agrupadora 00:49:25

M Adaptar e afinar  Neri 00:34:04

M Adaptar e afinar  Balança 00:06:03

M Adaptar e afinar  Encartonadora 00:31:16

M Substituição de peças (Blisteradora) 00:17:03

M Colocar cabine (se aplicável) 00:08:13

A Afinação fina Blisteradora 00:16:17

A Afinação fina Encartonadora 00:11:15

A Afinação fina Neri 00:07:30

A Afinação fina Agrupadora 00:04:57

Total 03:35:29

operadores e pelo mecânico. As tarefas identificadas com P ocorrem antes da mudança, com M 

ocorrem durante a mudança, e com A após a mudança. Relembrando o que foi dito na secção 2.3, uma 

linha encontra-se dividida em duas salas: a primária e a secundária. Estando o operador 1 e o 

operador 2 na sala primária e secundária, respectivamente. Como se observa na Figura 21, o 

operador 1 demora muito mais tempo a executar as tarefas do que o operador 2. No entanto, por 

imperativo legal, o operador 2 não pode ajudar o colega após concluir as suas tarefas. 

Terminada a primeira etapa, encontram-se reunidas as condições para prosseguir à etapa seguinte, na 

qual se classificaram e agruparam as tarefas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 2 - Classificação e agrupamento das tarefas em internas e externas 

O segundo passo consiste em identificar as tarefas e classificá-las como internas ou externas. Segundo 

Shingeo Shingo, as tarefas internas são as que só podem ocorrer durante a mudança com a máquina 

parada; as tarefas externas são as que podem ocorrer com a linha em funcionamento normal. Durante 

o mapeamento do processo de preparação, as tarefas identificadas foram classificadas em tarefas 

internas e externas como se pode ver na Figura 21. A cor clara foram identificadas as tarefas internas 

e a cor escura as tarefas externas.  

Figura 21: Tarefas e tempos iniciais da Mudança Parcial do Tipo 3 
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Operador 1 Operador 2

P Ir buscar produtos para lavar a blisteradora P Pedido de Documentação e Impressão

P Refasear bulk P Ir buscar produtos para limpar acrílicos

P Retirar bulk P Trazer material para a linha

P Retirar materiais  (alumínio + PVC) P Contar material

M Desmontar peças da blisteradora P Retirar materiais  (folhetos + cartonagens)

M Lavar peças da blisteradora M Aspirar frente

M Lavar blisteradora M Aspirar parte detrás

M Trazer peças da estufa M Limpar acrílicos

M Montar peças da blisteradora M Introdução de folhetos e cartonagens

P Preparar carimbo A Preenchimento da documentação

M Introdução de PVC e alumínio na máquina A Preenchimento diário de bordo legal

M Introdução de bulk P Pesar materiais  (folhetos + cartonagens)

A Testar carimbo P Fechar processo da produção anterior

A Teste de Rejeição 1 (Blister cheio) P Levar  produtos de limpeza

A Teste de Rejeição 2 (Blister c/ produto danif icado)

A Teste esmagamento

A Teste de emenda alumínio

A Teste de emenda PVC

A Levar produtos de limpeza

P Pesar comprimidos

P Pesar materiais  (alumínio + PVC)

Mecânico

P Preparar carro com peças novas 

M Mudança de Programa (Blisteradora + seavision)

M Tirar cabine (se aplicável)

M Adaptar e afinar Agrupadora

M Adaptar e afinar  Neri

M Adaptar e afinar  Balança

M Adaptar e afinar  Encartonadora

M Substituição de peças (Blisteradora)

M Colocar cabine (se aplicável)

A Afinação fina Blisteradora

A Afinação fina Encartonadora

A Afinação fina Neri

A Afinação fina Agrupadora

Depois de classificadas, as tarefas foram agrupadas. Bastou a reorganização da sequência de tarefas 

para reduzir o tempo de preparação, pois os operadores deixaram de fazer algumas deslocações 

desnecessárias. Na Figura 22 encontra-se a nova sequência de tarefas.  

Com estas medidas conseguiu-se apenas reduzir o tempo do operador 1 e do operador 2, dado que 

estes passaram a efectuar menos deslocações. Estas reduções não foram quantificadas. Os tempos 

do mecânico não foram afectados. Passou-se ao passo 3 para procurar melhorias mais significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 3 - Transferência das tarefas internas para externas 

Neste passo mudaram-se algumas tarefas internas para externas. Como os operadores se encontram 

sempre ocupados durante a produção, as tarefas externas acabam por também fazer parte do tempo 

de preparação. Portanto, para evitar esta situação destacou-se um operador (operador 3) para realizar 

algumas das tarefas externas dos operadores. As tarefas alocadas a este operador estão destacadas 

Figura 22: Tarefas da Mudança Parcial do Tipo 3 agrupadas 
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a branco na Figura 22. No caso do mecânico, a sua tarefa externa não faz parte do tempo de 

preparação. 

As tarefas internas que se transformaram em externas foram “Preparar carimbo” e “Testar carimbo” 

que são realizadas pelo operador 1. O carimbo grava nos blisteres a data de validade e o lote do 

produto. Para esta tarefa passar a ser externa, propôs-se a compra de carimbos em duplicado. Quanto 

à segunda tarefa, construiu-se uma prensa hidráulica que simula a prensa da blisteradora. Com esta 

prensa é possível testar o carimbo construído antes de este ser introduzido na blisteradora. Uma 

fotografia da prensa encontra-se na Figura 23. Agora, também estas tarefas são executada pelo 

operador 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugeriu-se a compra das peças em duplicado para passar as tarefas internas “Lavar peças da 

blisteradora” e “Trazer peças da estufa” para externas. Desta forma, desmontavam-se as peças da 

blisteradora, lavava-se a máquina e montavam-se de imediato as peças em duplicado. Com esta 

medida diminuía-se em 00:57:30 o tempo do operador 1. Em alternativa, foi proposto que o novo 

operador 3 lavasse as peças da blisteradora, durante a mudança, enquanto o operador 1 lava a 

máquina blisteradora, reduzindo assim o tempo de preparação em quase uma hora. A Empresa X 

escolheu implementar esta segunda proposta.  

Neste passo, foi possível reduzir o tempo do operador 1 para 02:42:31 e o do operador 2 para 02:07:53. 

Obteve-se portanto uma grande redução do tempo do operador 1, que era o mais longo, de 02:50:35, 

ou seja, de 51%. Surge agora a necessidade de reduzir o tempo gasto pelo mecânico na preparação 

para que o tempo da mudança seja determinado pelo tempo do operador 1. Após este passo ficaram 

envolvidos na mudança três operadores e um mecânico, com a distribuição de tarefas que se encontra 

na Figura 24.  

Figura 23: Prensa hidraúlica de simulação 
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Operador 1 Operador 2 Actual

P Refasear bulk 00:04:27 P Retirar materiais  (folhetos + cartonagens) 00:03:11

P Retirar bulk 00:02:21 M Aspirar frente 00:36:16

P Retirar materiais  (alumínio + PVC) 00:02:56 M Aspirar parte detrás 00:17:09

M Desmontar peças da blisteradora 00:32:46 M Limpar acrílicos 00:43:20

M Lavar blisteradora 00:46:24 M Introdução de folhetos e cartonagens 00:08:20

M Montar peças da blisteradora 00:27:35 A Preenchimento da documentação 00:13:28

M Introdução de PVC e alumínio na máquina 00:26:23 A Preenchimento diário de bordo legal 00:06:09

M Introdução de bulk 00:04:47 Total 02:07:53

A Teste de Rejeição 1 (Blister cheio) 00:04:37

A Teste de Rejeição 2 (Blister c/ produto danif icado) 00:04:58

A Teste esmagamento 00:01:48

A Teste de emenda alumínio 00:01:52

A Teste de emenda PVC 00:01:37

Total 02:42:31 Operador 3 Futuro 1

P Ir buscar produtos para lavar a blisteradora 00:11:03 OP1

Mecânico Actual P Ir buscar produtos para limpar acrílicos 00:06:15 OP2

P Preparar carro com peças novas 00:16:18 P Pedido de Documentação e Impressão 00:07:28 OP2

M Mudança de Programa (Blisteradora + seavision) 00:05:30 P Trazer material para a linha 00:07:29 OP2

M Tirar cabine (se aplicável) 00:07:38 P Contar material 00:17:48 OP2

M Adaptar e afinar Agrupadora 00:49:25 M Lavar peças da blisteradora 00:57:30 OP1

M Adaptar e afinar  Neri 00:34:04 M Trazer peças da estufa 00:11:32 OP1

M Adaptar e afinar  Balança 00:06:03 P Preparar carimbo 00:36:54 OP1

M Adaptar e afinar  Encartonadora 00:31:16 M Testar carimbo 00:37:38 OP1

M Substituição de peças (Blisteradora) 00:17:03 A Pesar comprimidos 00:04:11 OP1

M Colocar cabine (se aplicável) 00:08:13 A Pesar materiais  (alumínio + PVC) 00:08:01 OP1

A Afinação fina Blisteradora 00:16:17 A Pesar materiais  (folhetos + cartonagens) 00:07:22 OP2

A Afinação fina Encartonadora 00:11:15 A Fechar processo da produção anterior 00:13:46 OP2

A Afinação fina Neri 00:07:30 A Levar  produtos de limpeza 00:05:17 OP2

A Afinação fina Agrupadora 00:04:57 A Levar produtos de limpeza 00:03:46 OP1
Total 03:35:29 Total 03:56:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 4 - Redução dos tempos das tarefas internas e externas 

No último passo do SMED procura-se reduzir o tempo das tarefas internas e externas. Primeiro, quanto 

às tarefas internas, diminuindo assim o tempo de preparação. Depois, em relação à duração do trabalho 

dos operadores em tarefas externas. 

Tarefas Internas 

Começou a ser desenvolvida uma norma de desmontagem e outra de montagem para reduzir as tarefas 

internas “Desmontar peças da blisteradora” e “Montar peças da blisteradora”. No entanto, esta ideia 

não se concretizou, pois já existia muita resistência da parte dos trabalhadores na aplicação das 

restantes melhorias propostas. Por isso, o esforço de redução do tempo das tarefas internas incidiu 

apenas sobre a intervenção do mecânico na mudança das máquinas. 

Para reduzir o tempo das suas tarefas desenvolveu-se uma Ficha de Parâmetros Operacionais, um 

checklist de peças e um carrinho. A Ficha de Parâmetros Operacionais indica para cada produto os 

valores dos pontos de ajuste das máquinas. Desta forma, reduz-se a tarefa de adaptar e afinar as 

máquinas, dado que o mecânico introduz os valores correctos, sem perder tempo com tentativas e 

erros (exemplo desta ficha Anexo 2.). Consequentemente também o tempo das tarefas de afinação fina 

será reduzido. O checklist de peças foi criado para auxiliar os mecânicos a preparar o carrinho com as 

peças necessárias para cada mudança e adaptação das máquinas ao novo produto (exemplo checklist 

Anexo 2.3). Os mecânicos preparam as peças novas introduzidas por eles, tal como as peças que os 

operadores introduzem na blisteradora. Com esta lista foi possível eliminar desperdícios, por exemplo 

a movimentação em excesso por esquecimento de alguma peça ou o retrabalho por se montar a peça 

Figura 24: Tarefas da Mudança Parcial do tipo 3 com a inclusão do operador 3 
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Figura 25: Antigo carrinho utilizado 

errada. Para facilitar a preparação e arrumação das peças foi desenhado com os mecânicos um 

carrinho onde cada peça tem um local específico, que está devidamente identificado. Uma fotografia 

do carro antigo encontra-se na Figura 25 e do novo na Figura 26. O novo permitiu, não só reduzir o 

tempo de preparação das peças, mas também a introdução destas na máquina de modo mais eficiente.  

Com a implementação de algumas destas melhorias, foi possível reduzir o tempo das tarefas internas 

do mecânico. No entanto, como estas acções ainda não foram todas implementadas, entendeu-se que 

era prematuro medir os ganhos alcançados, dado que este trabalho na Empresa X ainda está em curso. 

Tarefas Externas 

Por fim, pretende-se reduzir o tempo das tarefas externas do operador 3:  

1. Tarefas “Lavar as peças da blisteradora” e “Trazer peças da estufa” 

A tarefa “Lavar as peças da blisteradora” e “Trazer peças da estufa” inclui o transporte das peças da 

blisteradora para a sala de lavagem, a lavagem das peças, a introdução das peças na estufa e o retorno 

das peças à máquina. Para reduzir o tempo destas tarefas alterou-se o layout da sala de lavagem, 

criou-se uma norma de lavagem e desenharam-se dois carrinhos específicos para a lavagem, que 

entram directamente na estufa. A alteração do layout consistiu: 1) em remover todas as barricas que 

se encontravam para lavar na sala de lavagem, deixando estas de ser lavadas nesta sala; 2) na 

identificação de espaços apropriados para o carrinho das peças prioritárias, o carrinho das peças não 

prioritárias e o carrinho das peças limpas. A norma de lavagem consiste em dar precedência de 

lavagem às peças prioritárias – peças necessárias na blisteradora em seguida. Esta norma define-se 

por lavar primeiro as peças prioritárias que vão para a estufa, e em seguida as peças prioritárias que 

ficam a secar. Só posteriormente se lavam as peças não prioritárias com a mesma sequência. O 

carrinho de peças limpas é utilizado para colocar as peças não prioritárias que têm de ir para a estufa. 

Para facilitar a identificação das peças prioritárias os mecânicos entregam o checklist de peças aos 

operadores no qual as assinalam. O carrinho de peças não prioritárias continua a ser o carrinho 

antigamente utilizado, ou seja, o carrinho da Figura 25. Esta norma e o novo layout podem ser 

consultados no Anexo 2.4. Os dois carrinhos novos foram desenhamos em conjunto com a equipa 

natural. Um exemplo destes carrinhos pode ser visto na Figura 27. Os carrinhos de lavagem são iguais 

e têm um lugar específico para cada peça da blisteradora. O carrinho que utilizavam anteriormente 

pode ser visto na Figura 25. Desta forma, poupa-se tempo na arrumação das peças no carrinho e na 

Figura 26: Novo carrinho 
da mecânica 
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Figura 27: Novo carrinho de 
lavagem 

movimentação de peças, ou seja, já não é necessário estar a retirar as peças lavadas do carrinho e 

colocá-las dentro da estufa para depois voltar a retirar da estufa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tarefa “Montagem do carimbo” 

Para se reduzir o tempo de montagem do carimbo aplicou-se o princípio 5S na mala de porta caracteres. 

Na Figura 28 encontra-se a mala antes da aplicação de 5S. Observa-se que não é possível identificar 

bem a localização de cada caracter. Em consequência, os operadores perdiam tempo, tanto a retirar 

como a arrumar os caracteres, e estes eram muitas vezes misturados. Na Figura 29 pode ser observada 

a mala após a execução dos 5S. O princípio 5S é composta por cinco passos: ordenação, arrumação, 

limpeza, sistematização e normalização. Neste caso, a ordem foi alterada, tendo sido primeiro aplicado 

o passo da limpeza e só depois o da arrumação.  

a) Ordenação: Separação dos caracteres gastos dos não gastos. 

b) Limpeza: Limpeza da mala de porta caracteres. 

c) Arrumação: Identificação da posição de cada caracter, assim como da mala, pois os carateres 

podem ser esquerdos ou direitos, grandes ou pequenos.  

d) Sistematização: Sensibilização dos operadores para arrumarem os caracteres no sítio certo e 

manterem as malas limpas. 

e) Normalização: Elaboração de uma norma de utilização da mala porta caracteres.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 29: Mala porta-caracteres 
depois da aplicação dos 5S 

Figura 28: Mala porta-caracteres 
antes da aplicação dos 5S 
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3. Tarefas “Ir buscar produtos para lavar a blisteradora” e “Ir buscar produtos para limpar 

acrílicos” 

Foi possível reduzir o tempo das tarefas “Ir buscar produtos para lavar a blisteradora” e “Ir buscar 

produtos para limpar acrílicos” com a construção de dois carrinhos que contêm todos os produtos 

necessário para proceder à limpeza das peças e máquinas. Um exemplo deste carrinho está na Figura 

30. Antes de esta tarefa ser feita pelo operador 3, os operadores iam buscar os produtos necessários 

conforme precisavam, em vez de os trazer todos de uma vez só. O papel, por exemplo, encontrava-se 

num ponto fixo da sala, e cada vez que os operadores necessitavam de papel tinham deslocações 

inúteis. O mesmo acontecia quando queriam colocar no lixo o papel usado. Este carrinho permitiu 

assim, não só reduzir as tarefas externas do operador 3, mas também as tarefas internas “Lavar 

blisteradora” e “Limpar acrílicos”. 

4. Tarefas “Pesar bulk”, “Pesar materiais (alumínio + PVC)” e “Pesar materiais (folhetos + 

cartonagens)”.  

Sempre que o operador 3 pesava os materiais tinha que se deslocar até à sala de lavagem, onde se 

encontrava a balança. Para evitar tantas deslocações, adquiram-se balanças para todas as linhas. Com 

esta medida foi possível reduzir o tempo das tarefas externas de pesagem. 

Na próxima secção descrevem-se desenvolvidamente as acções de melhoria implementadas para 

diminuir o tempo perdido com microparagens. 

5.4. Etapa 2 - Redução do tempo perdido com microparagens 

Durante a Fase de Planeamento identificaram-se os principais tipos de perdas e chegou-se à conclusão 

que o bulk não conforme e os folhetos são responsáveis por um grande volume de perdas. Com o 

objectivo de reduzir este volume realizaram-se dois Kobetsus Kaizen (KK) com o apoio de duas equipas 

operacionais distintas: O primeiro para reduzir os problemas causados pelo bulk não conforme, o 

segundo para diminuir os problemas relacionados com os folhetos. O KK é uma ferramenta de melhoria 

focada que integra o modelo de Total Productive Maintenance (TPM). Como foi caracterizado no 

capítulo 3, o KK é composto por sete passos (Sütőová, 2012): a selecção do tópico de melhoria e a 

formação da equipa; a identificação e classificação das perdas; a priorização das perdas (análise 

Pareto); a análise das causas; o planeamento das melhorias; a implementação das melhorias; e por 

fim a verificação de resultados.  

Figura 30: Carrinho de limpeza 
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Kobetsu Kaizen do Bulk não conforme 

Como foi exposto na secção da análise de dados, o bulk não conforme representa 11% do total de 

horas perdidas, que corresponde a 162,8 horas nos meses de Outubro e Novembro. Sendo esta a 

principal causa das microparagens, entendeu-se ser necessário aplicar a ferramenta KL, o Kobetsu 

Kaizen (KK). O bulk embalado pode ser produzido internamente pelo departamento da compressão ou 

externamente. Normalmente, é armazenado e transportado em sacos de plástico dentro de barricas. 

No entanto, quando é produzido internamente, pode ser armazenado em silos. Os silos são 

incorporados na blisteradora. O abastecimento da blisteradora também pode ser feito por sacos de 

plástico, colocando o bulk directamente na tremonha, ou pelo silo, que deixa cair o bulk num tapete que 

o encaminha até à tremonha. A blisteradora pode funcionar com três sistemas de alimentação 

diferentes: o sypro - estrutura dinâmica composta por vários tubos, que introduzem o bulk directamente 

nos alvéolos, o sistema de calhas – cabine na qual o bulk escorrega por calhas e entra directamente 

nos alvéolos - ou o sistema de alimentação universal – cabine na qual uma quantidade generosa de 

bulk é disposta sobre a fita PVC e o excesso é removido por uma escova. Normalmente, as linhas 

utilizam o sypro.   

Passo 1 - Selecção do tópico de melhoria e a formação da equipa 

No primeiro passo do KK explicou-se à equipa operacional escolhida a razão da selecção do tópico 

bulk não conforme e demonstrou-se o seu impacto no indicador Overall Equipment Effectiveness 

(OEE). Para além do referido, foi dada uma formação sobre a ferramenta KK. A equipa seleccionada é 

constituída por membros da compressão, da manutenção e do embalamento. 

Passo 2 - Identificação e classificação das perdas 

No passo seguinte desta ferramenta foi criada uma folha para os operadores registarem os tipos de 

problemas de bulk não conforme detectados, o número de vezes que estes ocorrem através de um 

sistema conta-palitos e em que produto ocorrem mais vezes. Os problemas identificados foram: 

comprimidos partidos, gordos, com excesso de pó, com bico, cápsulas esmagadas ou com dupla capa, 

ou restos de alumínio. Os comprimidos com bico são comprimidos com má formação, ou seja, nos 

quais surge um relevo pontiagudo. A cápsula com dupla capa surge quando do mesmo lado existe mais 

do que uma capa. Capa é o nome dado ao envolvente das cápsulas. Quando se está a fazer um 

reembalamento podem ainda surgir comprimidos ou cápsulas com restos de alumínio. Os problemas 

anteriormente identificados podem ser classificados como problemas relacionados com comprimidos, 

com cápsulas ou com reembalamento. Desta forma, foi possível identificar e classificar todos os 

problemas de bulk não conforme.  

Passo 3 - Priorização das perdas 

Neste terceiro passo do KK, priorização das perdas, identificaram-se as perdas que mais impacto 

tinham no OEE através de uma análise Pareto, ou seja, as perdas que mais paragens provocavam nas 

linhas.  
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Figura 31: Análise pareto das perdas relacionadas com o bulk não conforme  

 

Na Figura 31 é apresentado o gráfico com a análise Pareto das perdas. Os problemas relacionados 

com comprimidos partidos, gordos e com excesso de pó eram os que mais afectavam o OEE, por isso 

foram aqueles que mereceram mais atenção. Para cada um destes foram identificados os produtos em 

que ocorriam. Na Tabela 4 podem-se consultar os principais produtos produzidos internamente 

relacionados com as três perdas referidas.  

 

Tabela 4: Identificação dos principais produtos de cada uma das perdas 

Comprimidos partidos Comprimidos gordos Comprimidos com excesso de pó 

Produto S10  Produto U Produto V 

Produto N Produto T Produto R 

Produto R Produto S5 Produto W 

 

Passo 4 - Análise das causas 

No quarto passo, a análise das causas, foram criados três diagramas de espinha de peixe: um para os 

comprimidos partidos, um para os comprimidos gordos e outro para os comprimidos com excesso de 

pó. Com o auxílio desta metodologia foi possível fazer um levantamento das prováveis causas raiz dos 

problemas identificados como prioritários. Os diagramas de espinha de peixe realizados podem ser 

consultados na Figura 32, no Anexo 3.1 e no Anexo 3.2. De entre todas as causas abordadas foram 

selecionadas com a equipa as causas raízes mais prováveis. Para o caso dos comprimidos partidos 

estas foram: O manuseamento na compressão; o abastecimento no embalamento; o método de 

armazenamento e transporte; e por fim, o transporte na blisteradora. Para os comprimidos gordos as 

causas selecionadas foram: Limites dos parâmetros dimensionais diferentes entre a compressão e 

embalamento; e a falta de manutenção das máquinas de compressão. Do diagrama de Ishikawa dos 

comprimidos com excesso de pó as causas selecionadas foram: Aspiração insuficiente quer na 

compressão como no embalamento; e manuseamento excessivo. Todas estas causas selecionadas 

surgem na Figura 32, no Anexo 3.1 e no Anexo 3.2 com um rectângulo vermelho.  
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Figura 32: Diagrama de Ishikawa - Comprimidos partidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 5 - Planeamento das melhorias 

Após a análise das causas surge o quinto passo do KK, o planeamento das melhorias. Para cada uma 

das causas referidas foram propostas acções de melhoria que podem ser vistas no Anexo 3.3. As 

acções selecionadas encontram-se a negrito no Anexo 3.3 e são explicadas em seguida pela seguinte 

ordem: 1. Comprimidos partidos, 2. Comprimidos gordos e 3. Comprimidos com excesso de pó. 

1. Comprimidos Partidos 

 Eliminar a actividade de manuseamento dos compridos com uma pá: Os comprimidos produzidos 

na compressão, à saída da máquina, entravam num silo; deste silo eram manuseados para sacos 

de plástico com uma pá pelos operadores. Essa operação com a pá tinha impacto sobre os 

comprimidos, porque partia alguns. Para eliminar este problema propôs-se que os comprimidos, à 

saída da compressão, entrassem directamente nos sacos de plástico (sacos esses que depois 

alimentarão a blisteradora). 

 Adicionar à tremonha uma plataforma de apoio para pousar os sacos com comprimidos, de forma a 

diminuir o impacto causado pelo abastecimento descuidado no embalamento: Esta ideia está 

relacionado com o facto dos sacos de comprimidos serem pesados e os operadores habitualmente 

os pousarem na tremonha. Ao apoiarem o saco, os comprimidos que entram em contacto com a 

aresta da tremonha estão sujeitos a partirem-se, o que se evitaria com a plataforma. 

 Colocar um menor número de sacos por barrica e intercalar estes com sacos de ar: Esta proposta 

surgiu porque se presumiu que os comprimidos que estavam no fundo da barrica, sujeitos ao peso 

de muitos quilos, se partiam com maior frequência. O menor peso de comprimidos e a presença de 

sacos de ar logicamente diminuirá a possibilidade dos comprimidos se partirem nesta etapa, 

especialmente quando estes são mais frágeis. 

 Inclinar mais a calha que se encontra à saída do tapete do silo, para minimizar os impactos dos 

comprimidos contra o metal: Os comprimidos ao caírem batem em grande velocidade na chapa 

metálica da calha, pelo que se sugeriu inclinar mais a calha que está à saída do tapete que 

transporta os comprimidos do silo para a tremonha. Na Figura 33 pode ser consultada a imagem da 

calha em questão. 
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2. Comprimidos Gordos 

Na Tabela 5 é apresentada a relação entre os comprimidos gordos e as máquinas da compressão onde 

são produzidos.  

Tabela 5: Relação entre os produtos que originam comprimidos gordos e as máquinas de compressão 

Produto M 1 M 2 

Produto U X X 

Produto T X  

Produto S  X 

 

As acções de melhoria que foram planeadas para diminuir os problemas detectados foram: 

 Manutenção das máquinas de compressão: Para entender melhor a origem do problema dos 

comprimidos gordos, foi decidido verificar se existia alguma diferença entre a produção de 

comprimidos iguais, do Produto U, nas máquinas da compressão M1 e M2. Ambas as máquinas 

são iguais.  

 Aquisição de tubos de sypro mais largos: Durante o brainstorming realizado aquando a aplicação 

do diagrama de Ishikawa, a equipa apercebeu-se que os limites dos parâmetros dimensionais dos 

comprimidos na compressão e no embalamento são diferentes. O intervalo do limite dos 

parâmetros dimensionais da compressão é maior e não pode ser alterado porque em primeiro lugar 

têm de ser respeitados os parâmetros técnicos farmacêuticos. Por vezes para respeitar estes 

parâmetros não conseguem respeitar os parâmetros dimensionais do embalamento. Como 

consequência alguns tubos de sypro são demasiado estreitos para o bulk a embalar, por vezes 

entupiam, pelo que era necessário ter tubos mais largos. 

 

 

3. Comprimidos com excesso de pó 

 Criarem-se furos nas guias de encaminhamento do bulk e introduzirem-se rasgos nos tubos de 

saída na compressão: Pretende-se com estas alterações filtrar todo o pó evitando assim que este 

se acumule no silo ou no saco.   

Figura 33: Calha de abastecimento da blisteradora 

tremonha 

tapete 

silo 
calha 

tubo de aspiração 
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 Adicionar-se um sistema de aspiração da calha que se encontra à saída do tapete transportador 

do silo para evitar que o pó seja encaminhado para dentro dos alvéolos juntamento com os 

comprimidos.  

Passo 6 - Implementação das melhorias 

O penúltimo passo do KK é a implementação das acções selecionadas. No Anexo 3.3 pode-se verificar 

qual o departamento responsável pela implementação de cada uma das acções. 

Apenas uma das acções de melhoria relacionadas com os comprimidos partidos foi implementada: O 

abastecimento directo em saco de plástico. Na Figura 34 é visível um exemplo deste novo método. 

Todas as outras melhorias estão planeadas para serem implementadas brevemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto às acções relacionadas com os comprimidos gordos, verificou-se: 

 Manutenção das máquinas de compressão: O Produto U quando era produzido na M2 não 

originava problemas de bulk não conforme no embalamento. Conclui-se por isso que a M1 era 

responsável pelos problemas de comprimidos gordos dos Produtos U e Produto T. Necessitava de 

uma manutenção profunda de forma a restaurar as condições iniciais da máquina.  

 Aquisição de tubos de sypro mais largos: Dado que o Produto S5 não é produzido na M1, os 

problemas que ocorrem têm origem nos diferentes parâmetros de dimensionamento. Foi por isso 

proposto adquirirem-se tubos de sypro mais largos para este produto, a fim de serem aplicados 

quando os parâmetros dimensionais do embalamento são ultrapassados. 

Figura 34: Abastecimento directo em sacos de plástico 
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Na Figura 35 e na Figura 36 podem ser vistas as acções de melhoria implementadas para reduzir 

substancialmente o excesso de pó, nomeadamente criação de rasgos nos tubos de saída da máquina 

de compressão e a criação de furos nas guias de encaminhamento do bulk. Também o sistema de 

aspiração foi aplicado perto da calha que se encontra à saída do tapete transportador do silo, como se 

pode verificar na Figura 33. 

 

 

 

 

 

 

Passo 7 - Verificação de resultados 

Não existem dados estatísticos que comprovem os resultados das acções de melhoria alcançados, no 

entanto os intervenientes do processo garantem que foram positivos. Os operadores notaram uma 

menor incidência de comprimidos partidos. Outro facto positivo da aplicação do KK foi a descoberta 

que uma das máquinas da compressão estava a operar em más condições, necessitando de uma 

manutenção profunda. Esta situação deficiente era a origem de muitos dos comprimidos gordos. A 

manutenção ficou planeada para o período de férias. Espera-se deste lado uma maior uniformidade 

dos comprimidos, e em consequência muito menos paragens no embalamento. Também os tubos de 

sypro mais largos para o Produto F foram testados com êxito, ou seja, os tubos não ficaram obstruídos, 

não ocorrendo mais paragens por este motivo. As melhorias observadas nos comprimidos que 

geralmente tinham excesso de pó puderam ser logo observadas.  

Kobetsu Kaizen dos Folhetos 

Os problemas relacionados com os folhetos representam 7% do total de horas perdidas identificadas, 

o que corresponde a 111 horas nos meses de Outubro e Novembro.  

A apresentação deste Kobetsu Kaizen será resumida, pelo que se explicará o modo como os folhetos 

são colocados nas caixas de medicamentos (cartonagens), descrever-se-ão os problemas que levam 

à paragem das máquinas e, finalmente, apresentar-se-ão as melhorias que visam resolver os 

problemas e reduzir o número de horas perdidas por este motivo. Aplicaram-se os mesmos passos que 

no Kobetsu Kaizen anterior, do Bulk NC. 

Na Figura 37 é apresentado um esquema que exemplifica o processo de introdução de folhetos nas 

cartonagens. Os folhetos dobrados são abastecidos pelo operador no dispensador (1), de onde são 

removidos por ventosas (2) e introduzidos num sistema de correias (3). Em seguida, os folhetos são 

encaminhados por pinças (4) até serem introduzidos por empurradores nas cartonagens (5). Os 

folhetos podem ser finos, médios e grossos, ou seja, podem ser dobrados sobre si mesmo, poucas, 

algumas ou muitas vezes. Para além disso, existem folhetos mais curtos e outros mais compridos, mais 

Figura 36: Furos nas guias de 

encaminhamento do bulk 

Figura 35: Rasgos nos tubos de saída da 

máquina de compressão 
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estreitos ou mais largos. A Linha A tem uma pequena particularidade: Substituindo o dispensador, está 

uma máquina que dobra folhetos e os envia para as ventosas; ou seja, os folhetos são abastecidos em 

resmas de papel. Note-se que os fornecedores dos folhetos, tanto os enviam já dobrados como em 

resmas de papel. 

 

 

 

 

 

Figura 37: Descrição do processo de introdução de folhetos nas cartonagens 

Os problemas detectados foram os seguintes:  

 Como não existia nenhuma norma de afinação, por vezes os mecânicos apertavam demasiado o 

dispensador que prende os folhetos, não lhes permitindo avançarem com facilidade até à ventosa.  

 Sempre que a força de sucção da ventosa é insuficiente, esta não consegue agarrar no folheto 

correctamente, especialmente os mais grossos.  

 Quando as correias estão gastas, os folhetos começam a sair do caminho correcto e são agarrados 

pelas pinças de forma torta, o que resulta na sua má introdução nas cartonagens.  

 Os problemas que ocorrem com as pinças estão relacionados com a manutenção e afinação do 

equipamento.  

 Os folhetos podem ser mal inseridos pelos empurradores, quando estes são grossos ou mal 

colocados. 

Em seguida recorrendo à análise Pareto, identificaram-se as principais perdas. Como se pode observar 

na Figura 38, as perdas ocorrem principalmente nas ventosas, nos empurradores e nas correias. 

Portanto, a atenção da equipa centrou-se nestes três equipamentos.   

 

Figura 38: Análise Pareto das perdas relacionadas com os folhetos 

No Anexo 3.4 e no Anexo 3.5 encontram-se os diagramas de espinha-de-peixe realizados para as 

categorias identificadas: folhetos mal/não agarrados e folhetos mal/não introduzidos na cartonagem, 

respectivamente. No Anexo 3.6, está um quadro resumo com as acções de melhoria propostas para 

cada uma das categorias, assim como qual o departamento responsável pela sua implementação. 

35%
27%

17% 14%
7%

0%

20%

40%

Ventosas Empurradores Correias Pinças Dispensador

P
e

rd
a

s

Tipos de perdas

Análise Pareto das perdas relacionadas com os folhetos



69 

 

As melhorias que surgiram são: 

1.  Problema dos folhetos mal/não agarrados pelas ventosas: Foi proposta a aquisição de uma 

bomba de vácuo mais potente e um novo distribuidor. 

2.  Problema da má/não introdução dos folhetos nas cartonagens: 

Empurradores: 

 Folheto grosso: Foi proposto diminuir-se a gramagem do papel e adicionar-se um vinco no 

centro do folheto para esta dobrar mais facilmente.  

 Ausência de vincos: Por vezes, quando a embalagem é fechada, a aba desta fica por baixo 

do folheto, tornando impossível o fecho da mesma. Para evitar esta situação sugeriu-se a 

introdução de vincos nas pontas do folheto. Desta forma, o folheto, após ser introduzido no 

interior da cartonagem, tenderá a inclinar-se para dentro permitindo que o fecho da aba se faça 

correctamente. 

 Afinação do sistema: Foi sugerido normalizar os parâmetros de afinação para cada tipo de 

folheto, pois estes podem variar tanto na altura, como na largura e na grossura. Estes dados 

foram introduzidos na Folha de Parâmetros Operacionais abordada na secção anterior. 

 Grande variedade de dimensões do folheto: O ideal para as máquinas seria a uniformização 

da dimensão dos folhetos; Essa solução é impossível, dadas as exigências do mercado da 

empresa. Pode-se no entanto procurar diminuir a variabilidade das dimensões dos folhetos, ou 

seja, procurar ter um número limitado de tamanhos. 

Correias gastas: Recomendou-se um exame visual efectuado mensalmente para apurar o estado 

destas, promovendo a sua substituição preventiva se necessário.  

A primeira melhoria a ser trabalhada por parecer que obteria mais resultados foi a aquisição de uma 

bomba de vácuo mais potente e o respectivo distribuidor. Estes novos equipamentos foram adquiridos 

apenas para a Linha C para poderem ser testados. É nesta linha que se utilizam com maior frequência 

folhetos grossos, pelo que era também nesta linha que o problema dos folhetos mal/não agarrados 

pelas ventosas se fazia sentir com maior gravidade. A bomba de vácuo e o respectivo distribuidor 

apenas foram instalados no final da Fase de Implementação. Os folhetos grossos foram testadas com 

sucesso com um papel de menor gramagem. No entanto, o departamento de compras ainda está em 

negociações com os fornecedores e só mais tarde se procederá à substituição de todos os folhetos 

que são grossos. Em relação à terceira melhoria, introdução de vincos no centro e nas pontas do 

folheto, colocaram-se vincos no centro, com a adição de uma peça metálica junto do sistema de 

correias. Em quarto lugar, para normalização das afinações, estão a ser recolhidos os parâmetros 

necessários. Não está portanto concluída esta melhoria. Por último, sensibilizaram-se os mecânicos 

para inspecionarem regularmente o estado das correias, substituindo-as preventivamente quando 

estão próximas do fim do seu tempo de vida útil.  

Viu-se durante o processo de embalagem que os dois vincos centrais nos folhetos facilitaram de facto 

a sua inserção na cartonagem. Esta melhoria foi reconhecida por todos os trabalhadores da área. As 

restantes melhorias, neste caso prático que ainda está a decorrer, estão em vias de implementação, 
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sendo cedo para verificar os seus resultados. Não foi portanto, para já, efectuada uma nova análise de 

Pareto das perdas relacionadas com os folhetos após concretização de todas as melhorias. No 

capítulo 6 serão discutidos os resultados até agora alcançados. 

Termina assim a Etapa 2 com resultados positivos. Estes mesmos resultados serão apresentados e 

analisados no capítulo 6. Na secção seguinte será apresentada a última actividade de melhoria, relativa 

ao aumento da velocidade das linhas.  

5.5. Etapa 3 - Aumento da velocidade das linhas  

Um dos factores que influencia a eficiência de uma linha é a velocidade a que esta trabalha. Por isso é 

importante assegurar o seu rendimento máximo. Desta forma, implementou-se uma auditoria 

Kamishibai à blisteradora para garantir que esta está a trabalhar dentro dos valores recomendados pelo 

fornecedor. Assim, é auditada a blisteradora, uma vez que é esta a máquina que determina a velocidade 

da linha.  

Em primeiro lugar fizeram-se três Kamishibais, um para cada linha, cada um com uma lista de produtos 

e a respectiva velocidade normalizada. O cartão Kamishibai contém a mesma informação em ambos 

os lados, sendo um dos lados verde e o outro vermelho. Quando o lado verde está à mostra significa 

que a blisteradora esta a embalar a uma velocidade igual ou superior à normalizada. Se estiver o lado 

vermelho visível, significa o oposto. Na Figura 39 vê-se uma fotografia do cartão e registo da avaliação.  

 

 

 

 

Figura 39: Cartão Kamishibai e registo da avaliação 

A auditoria Kamishibai é realizada diariamente, de duas em duas horas, pelo líder de turno em primeira 

instância. Esta utiliza três cores para registar a velocidade da blisteradora: verde, caso a velocidade 

seja igual à velocidade normalizada ou acima; vermelho, caso a velocidade seja inferior à velocidade 

normalizada; e azul, caso a blisteradora se encontre em mudança. Cada vez que surge um vermelho, 

o líder de turno deve registar o factor limitante. Em segunda instância, o responsável de área controla 

diariamente se o líder de turno realizou correctamente a auditoria, isto é, se realizou de duas em duas 

horas a auditoria e se justificou todos os vermelhos. Para além disso, deve tomar acções de melhoria 

para os vermelhos que surgiram. Por último, em terceira instância o director avalia semanalmente se o 

responsável de área avaliou o líder de turno e se está a tomar acções de melhoria.  

Com esta auditoria foi possível fazer um levantamento de vários problemas que estavam a impedir a 

linha de trabalhar a uma velocidade normalizada, tais como, más afinações, limitação das máquinas a 

jusante, limitação do tipo de material de formação dos blisteres, folhetos, bulk não conforme, tubos de 

sypro desapropriados, limitação da APA – máquina que imprime informação no alumínio-, etc.  
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Os problemas identificados são também discutidos entre os líderes de turno e os responsáveis de área 

na reunião semanal. Desta reunião saíram acções de melhoria, como por exemplo, modificar a placa 

de formação em colaboração com o fornecedor e o cliente para tentar contornar o problema dos 

blisteres amachucados. Em suma, com a implementação desta ferramenta foi possível desafiar os 

mecânicos a aumentar a velocidade da blisteradora ao mesmo tempo que se resolviam problemas 

relacionados com a velocidade. 

5.6. Conclusões do capítulo 

Neste capítulo conclui-se o quinto ponto da Metodologia de Investigação: A implementação das 

melhorias propostas. Foram apresentadas as quatros etapas da Fase de Implementação, que foram 

desenvolvidos para eliminar os desperdícios e perdas identificadas na Fase de Planeamento. Estas 

etapas foram desenhadas com base nos factores que influenciam o OEE: Disponibilidade, rendimento 

e qualidade.  

Durante a implementação da Etapa 0, criaram-se reuniões de equipa normalizadas, nas quais a 

performance da equipa e das linhas é avaliada pelos indicadores. Foram ainda construídos quadros de 

apoio à gestão da equipa e das linhas, como os quadros de Plano de Trabalho da Equipa (PTE) e de 

Sequência de Produção. Com este último é possível identificar os problemas de planeamento, reduzir 

o tempo perdido em substituições e com esperas. Nesta etapa foi também decidido manter as linhas 

em funcionamento nos períodos anteriormente destinados para as refeições e intervalos. 

Na secção 5.3 descreveu-se a aplicação da ferramenta SMED (Etapa 1). Esta ferramenta permitiu 

organizar e normalizar o processo de preparação, reduzindo assim o seu tempo. Criaram-se 

documentos de apoio como checklist, fichas e normas e desenharam-se novos carros adaptados. Foi 

ainda entendido como útil um terceiro operário no processo para desempenhar as tarefas externas.  

Na secção 5.4 detalharam-se os passos da implementação da ferramenta de melhoria focada, o KK 

(Etapa 2). No caso do bulk não conforme, por exemplo, reduziu-se o manuseamento dos comprimidos, 

para evitar a sua quebra e adquiriram-se tubos de sypro mais largos. Criaram-se ainda mecanismos 

para reduzir o pó presente nos comprimidos. Em relação aos folhetos adquiriu-se uma bomba de vácuo 

mais potente e o respectivo distribuidor. Adicionou-se também uma peça metálica junto do sistema de 

correiras, para introduzir vincos no centro dos folhetos. Todas estas acções de melhoria permitiram 

reduzir as microparagens relacionadas com o bulk não conforme e os folhetos. 

Quanto ao rendimento, com a implementação da ferramenta Kamishibai de auditoria (Etapa 3), 

aumentou-se a velocidade da linha para níveis iguais ou superiores aos indicados pelos fornecedores 

das máquinas. 

Conclui-se, assim, a Fase de Implementação. No próximo capítulo desenvolveremos a Fase de 

Seguimento das melhorias implementadas, através da análise e discussão dos indicadores das 

actividades de melhoria e do indicador principal deste trabalho, o OEE. Nesse mesmo capítulo serão 

ainda propostas actividades de melhorias futuras.  
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6. Avaliação e discussão dos resultados 

O presente capítulo descreve a Fase de Seguimento das actividades de melhoria implementadas, que 

corresponde ao sexto ponto da Metodologia de Investigação. Avaliam-se e discutem-se os resultados 

obtidos com as melhorias implementadas. Na secção 6.1 é avaliado e discutido o tempo médio das 

Mudanças de Formato de cada linha. Na secção seguinte, são apresentados os dois indicadores da 

Etapa 2, que medem o número de incidências causadas pelo Bulk e pelos folhetos. Na secção 6.3 

analisa-se o indicador de velocidade da Etapa 3. A secção 6.4 apresenta o principal Key Perfomance 

Index (KPI) do trabalho, o Overall Equipment Effectiveness (OEE) de cada linha e do conjunto das três 

linhas. Na secção 6.5 são propostas actividades de melhorias futuras. Por fim, na secção 6.6 vem a 

conclusão do presente capítulo. 

Nas próximas secções, são comparados os dados da Fase de Planeamento com os dados da Fase de 

Implementação. Os dados da primeira fase correspondem ao período de Outubro a Novembro de 2014. 

A Fase de Implementação começou em finais de Fevereiro e terminou no final de Julho. Salientam-se 

as últimas três semanas na análise seguinte, pois é neste período que os efeitos das melhorias 

implementadas são mais evidentes.  

6.1. Indicador da Etapa 1 - Redução do tempo de preparação 

Nesta secção é analisado e discutido o indicador, que avalia o sucesso da aplicação da ferramenta 

SMED, em cada uma das linhas. A redução do tempo de preparação das três linhas é consequência 

das várias acções de melhoria implementadas, nomeadamente: A incorporação do terceiro operador, 

a aquisição de carrinhos específicos, o desenvolvimento de fichas de apoio e a normalização do 

processo de preparação.  

Na Figura 40, podem consultar-se os tempos médios de preparação da Fase de Planeamento e da 

Fase de Implementação para as Mudanças de Formato (MF) da Linha A. Observa-se que o tempo 

médio das MF diminuiu 22%, nas três últimas semanas, relativamente ao tempo médio de Outubro e 

Novembro de 4,2horas. Na semana 26 não houve mudanças. Algumas das melhorias aplicadas na 

linha piloto desta etapa foram aplicadas também na Linha A, no entanto, é necessário ainda formar os 

operadores nos novos procedimentos, e acompanhar e controlar o processo.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40: Tempos Médios de Preparação das Mudanças de Formato da Linha A 

(Fase de Planeamento e Fase de Implementação) 
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As melhorias implementadas tiveram ainda mais impacto no tempo médio das MF da Linha B, como se 

pode verificar no gráfico da Fase de Implementação da Figura 41. Constata-se nas últimas três 

semanas uma redução de 29% em relação à Fase de Planeamento, onde o tempo médio de preparação 

era 5,5horas. Esta linha era fortemente afectada pelo tipo de comprimido que embala, que largava 

muito pó. As melhorias introduzidas para reduzir a quantidade de pó que os comprimidos deixavam nas 

máquinas facilitaram a limpeza destas, que passou a ser mais rápida. No entanto, nas últimas duas 

semanas houve um aumento do tempo médio de preparação, pois foram introduzidos produtos novos.  

Figura 41: Tempos Médios de Preparação das Mudanças de Formato da Linha B 

(Fase de Planeamento e Fase de Implementação) 
 

Também na linha piloto desta etapa, a Linha C, se verifica uma redução de 35% dos tempos médios 

das MF nas últimas três semanas face ao valor de Outubro e Novembro de 4,8horas, como se observa 

na Figura 42. Na semana 27 não houve qualquer MF. 

  

Figura 42: Tempos Médios de Preparação das Mudanças de Formato da Linha C 

(Fase de Planeamento e Fase de Implementação) 

 

A variabilidade presente nos gráficos demonstra que o processo de preparação não está, para já, 

completamente assumido pelos operadores, estando estes em fase de aprendizagem e adaptação. 

Ainda não foram completadas todas as acções de melhoria, pelo que não foi atingida a redução 

esperada. Melhores resultados esperam-se obter com a estabilização do processo, e a concretização 

de todas as melhorias propostas. Na secção seguinte serão avaliados e discutidos os resultados 

obtidos com a Etapa 2.  
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6.2. Indicadores da Etapa 2 - Redução do tempo perdido com microparagens 

Nesta secção são avaliados e discutidos os indicadores da Etapa 2, ou seja, o número de 

microparagens causadas pelo bulk não conforme e pelos folhetos, que os operadores registaram no 

Diário de Bordo.    

Na Figura 43 estão indicados os resultados obtidos, durante a Fase de Implementação, com o Kobetsu 

Kaizen (KK), aplicado para mitigar os problemas de bulk não conforme. Na Linha A as microparagens 

registadas entre as semanas 12 e 19 foram elevadas, devido a um problema de produção: A placa de 

formação dos alvéolos estava defeituosa, gerando perdas de qualidade na base do blister. Já após a 

substituição desta peça, nas últimas três semanas, voltaram a surgir dificuldades na produção. Nesse 

período, a grelha que filtra os comprimidos gordos, não era a indicada, o que esteve na origem de 

muitas microparagens. Eis um exemplo de que o processo de preparação ainda não está totalmente 

enraizado. Como se observa, as microparagens na Linha B tiveram uma redução de 90% nas últimas 

três semanas, pois o maior problema desta linha estava relacionado com o excesso de pó libertado 

pelos comprimidos. As ocorrências que se observam para a Linha C nas semanas 28 e 29 estão 

relacionadas com reembalamento. O bulk recuperado para reembalar trazia muitos pedaços de 

alumínio (pratas), que se misturaram quando o produto foi desembalado.   

 

Figura 43: Indicador do bulk não conforme 

Os resultados das melhorias implementadas no caso dos folhetos podem ser vistos na Figura 44. 

Durante o período da elaboração deste trabalho, a máquina que dobrava folhetos, da Linha A, foi 

substituída por outra que utiliza folhetos já dobrados. Esta nova máquina foi instalada na semana 19.Os 

picos, do número de microparagens, que surgem após a referida semana, são a consequência dos 

ajustes que foram necessários, e também, porque alguns folhetos vinham ainda por dobrar: Tiveram 

de ser dobrados pelos operadores com uma máquina auxiliar. A qualidade desta dobragem não era a 

mesma, e a ordenação dos folhetos, de acordo com o código de barras, esteve sujeita a erros humanos. 

Após superados estes problemas os resultados desta Linha A foram óptimos nas três últimas semanas, 

obtendo-se a eliminação total deste tipo de microparagens. Quanto à Linha B, obteve-se uma redução 

de 78% nas últimas três semanas. A bomba de vácuo mais potente e o respectivo distribuidor apenas 

foram instalados na semana 30 na Linha C, pois houve atraso na sua entrega. Assim os resultados 
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previstos ainda não foram alcançados. Prevê-se que com as melhorias em curso os resultados sejam 

ainda melhores. Entretanto, obteve-se uma redução de 43% nas últimas três semanas. 

 

Figura 44: Indicador dos folhetos 

6.3. Indicador da Etapa 3 - Aumento da velocidade das linhas  

O indicador da velocidade das linhas pode ser visto na  

Figura 45. Os valores são apresentados em percentagem, ou seja, dividiu-se a velocidade real pela 

velocidade normalizada. Os valores semanais representam a média das percentagens obtidas nos 

diversos produtos, na semana em questão.   

A Linha A trabalha sobretudo com lotes grandes, funcionando habitualmente com as velocidades 

normalizadas. Mesmo assim, foi possível elevar essa performance em 6,5%, nas últimas três semanas. 

As quebras de velocidade que se observam na Linha B, nas semanas 29 e 30, aconteceram por aí se 

terem testado novos produtos. As velocidades da Linha C nas últimas três semanas foram 11,1% 

superiores às registadas na Fase de Planeamento. Esta linha tem muitas mudanças, e, por vezes, os 

mecânicos não têm tempo de ajustar todos os parâmetros para poder operar às velocidades 

normalizadas. Espera-se que quando a Ficha de Parâmetros Operacionais (FPO) estiver terminada e 

implementada, seja possível atingir velocidades ainda superiores. Os picos das semanas 25 (Linha B) 

e 27 (Linha C), com uma percentagem superior a 100%, demonstram que foi possível exceder a 

velocidade indicada pelo fornecedor, alterando-se assim a norma.   

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Indicador Velocidade das linhas – Relação entre a velocidade real e a velocidade normalizada 
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Figura 47: Indicador OEE Linha B 

6.4. Indicadores - Overall Equipment Efficiency (OEE) 

Nesta secção são abordados os indicadores de performance de cada linha, assim como o indicador 

global de performance. São apresentados os valores semanais, que foram calculados de acordo com 

a fórmula do OEE teórico (número de blisteres produzidos com qualidade a dividir pelo número de 

blisteres que deveriam ter sido produzidos). As grandes variações presentes nos próximos gráficos são 

causadas por múltiplos factores, tais como a dimensão dos lotes, as características dos materiais, 

problemas imprevisíveis, introdução de novos produtos em linha, etc. 

Na Figura 46 pode ser visto o OEE semanal da Linha A. Comparando os valores das últimas três 

semanas com os da Fase de Planeamento conclui-se que o OEE desta linha aumentou 9%. Os valores 

do OEE, nas semanas 22, 25 e 26, são mais baixos. Nessas três semanas, houve problemas de 

planeamento e de qualidade dos materiais consumíveis, havendo por isso, esperas mais elevadas que 

o normal e reprocessamento. As cartonagens, por exemplo, vieram com excesso de verniz, o que 

impossibilitou a gravação do código, introduzido pela NERI, com a definição correcta. Os operadores 

tiveram que selecionar manualmente as cartonagens boas.  

Figura 46: Indicador OEE Linha A 

O OEE da Linha B pode ser visto na Figura 47. São evidentes grandes oscilações com duas semanas acima de 

50% e duas semanas abaixo dos 20%. Os valores baixos do OEE nas duas últimas semanas devem-se, tal como 

se referiu acima no caso da velocidade, à entrada em linha de produtos novos, que estavam a ser testados. Se 

excluirmos da análise as duas últimas semanas, verificamos que o OEE aumentou ligeiramente. 
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Na Figura 48 encontra-se o indicador da Linha C. Os resultados atingidos nesta linha foram positivos, 

tendo o OEE aumentado dez pontos percentuais nas últimas três semanas. Os valores baixos que 

estão presentes nas semanas 25 e 26 explicam-se por um problema grave que ocorreu e que deu 

origem a um grande reprocessamento: Os mecânicos colocaram uma peça na blisteradora para 

endireitar os blisteres amachucados, no entanto, esta peça soltou-se e furava os blisteres. Este 

acidente foi descoberto no final da produção de muitos lotes sucessivos, que tiverem que ser 

desblisterados manualmente e novamente embalados.  

 

Figura 48: Indicador OEE Linha C 

Por fim, na Figura 49 vê-se o indicador do OEE Global, ou seja, o indicador global das três linhas. 

Excluindo a semana 29 da análise, pois esta foi prejudicada com a introdução de novos produtos na 

Linha B, é possível observar que o OEE global do final da Fase de Implementação aumentou 27% 

relativamente ao valor da Fase de Planeamento, o que demonstra o sucesso das melhorias 

implementadas. Entretanto, esperam-se ainda melhores resultados com a conclusão das acções de 

melhoria que estão em curso e com a estabilização dos novos processos instituídos e normalizados. 

Pretende-se, assim, alcançar o objectivo de aumentar em 30% o OEE global, ou seja, atingir o valor de 

36% para o OEE global. 

 

Figura 49: Indicador OEE Global 

Na Empresa X, existia pouca cultura Lean, tendo havido, por isso, alguma resistência ao longo deste 

trabalho. Como referido na Revisão Bibliográfica, o papel dos líderes é fundamental para implementar 

esta cultura. Recordemos os cinco princípios fundamentais de um Lean Líder: Cultura de melhoria, 

desenvolvimento pessoal do líder, qualificação dos trabalhadores, gemba e implementação de políticas 
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Lean. Destes, apenas ocorria o terceiro ponto, a qualificação dos trabalhadores. Para os líderes, neste 

caso responsáveis de área, os problemas eram pontuais, não tomando nenhuma atitude para impedir 

que estes voltassem a ocorrer. Foi então necessário ao longo deste trabalho transmitir e ensinar estes 

princípios aos responsáveis de área, com o apoio da direcção que esteve, várias vezes, presente no 

Gemba, para dar o exemplo. Se tivesse havido menos resistência e mais disponibilidade dos 

responsáveis de área, teria sido possível atingir benefícios mais rapidamente.  

Como se pode observar nos últimos gráficos, existe muita variabilidade no OEE, pois podem ocorrer 

problemas inesperados, tais como os referidos. Por isso, apenas daqui algum tempo se poderão tirar 

conclusões concretas das vantagens desta implementação, uma vez que estes processos levam algum 

tempo até estarem enraizados e a funcionar ao seu potencial máximo. 

6.5. Propostas de melhoria futura 

Após a conclusão da implementação das acções de melhoria e da estabilização da integração dos 

novos processos, propõem-se quatro novas actividades de melhoria que poderão ser realizadas 

posteriormente:  

 Normalização do processo de desmontagem e montagem das peças da blisteradora: Como 

não foi possível reduzir o tempo de preparação das tarefas internas, durante a fase de 

implementação, devido à resistência dos trabalhadores, propõem-se a normalização do processo 

de desmontagem e montagem das peças da blisteradora para reduzir o tempo das tarefas 

“Desmontar peças da blisteradora” e “Montar peças na blisteradora”. 

 Realização do KK cartonagens: As cartonagens são a terceira causa das microparagens. Por 

isso, sugere-se a realização de um KK para estas. 

 Alteração do layout das linhas e da logística de abastecimento: Devido à falta de espaço perto 

das linhas, por vezes, os operadores têm de esperar pelo bulk e pelos materiais consumíveis que 

vêm do armazém. Para além disso, quando a linha está a trabalhar a velocidades elevadas, os 

operadores desligam as máquinas para poderem deslocar a palete com produto acabado para o 

final da linha e buscar paletes novas com produtos consumíveis. Para eliminar estes problemas, 

sugere-se, por um lado, alterar o layout do fim da linha para melhorar a ergonomia e rapidez do 

trabalho do operador e, por outro lado, iniciar o abastecimento de consumíveis com carrinhos, de 

modo a permitir uma deslocação destes, mais rápida, ágil e fácil, utilizando o sistema de kanbans, 

identificando bem todos os espaços da zona.  

 Normalização do trabalho do terceiro operado: Propõe-se a normalização das actividades do 

terceiro operador, para maximizar o rendimento da área de embalamento.  

 

6.6. Conclusão do capítulo 

No presente capítulo foram apresentados os resultados obtidos com a implementação das actividades 

de melhoria propostas. Na primeira secção foram avaliados e discutidos os resultados obtidos com a 

implementação do SMED (Etapa 1). Em seguida, por ordem, foram analisados os resultados 

alcançados com a aplicação do Kobetsu Kaizen (Etapa 2) e do Kamishibai (Etapa 3). Na secção 6.4 foi 
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abordado o KPI do trabalho, o OEE individual e global. Na penúltima secção foram propostas 

actividades de melhoria futuras. Da análise realizada, verificou-se que o OEE Global aumentou 27% 

no final da Fase de Implementação. Com as actividades de melhoria implementadas, foi possível 

reduzir o tempo médio das Mudanças de Formato da Linha A, Linha B e Linha C em 22%, 29% e 35% 

respectivamente. Houve ainda uma redução das microparagens causadas pelo bulk não conforme e 

pelos folhetos. Também a velocidade das linhas foi aumentada com sucesso. 

Os resultados obtidos até agora parecem ser bons, no entanto o tempo de avaliação foi reduzido. 

Espera-se alcançar e manter o objectivo de aumentar 30% o OEE inicialmente proposto. Como foi visto 

anteriormente há muita variabilidade nos dados do OEE, necessitando-se de pedidos mais longos para 

uma correcta avaliação.  
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7. Conclusão 

O caso em estudo nesta Dissertação de Mestrado foi realizado na Empresa X, e consiste no aumento 

da eficiência de três linhas de embalamento de medicamentos. Esta empresa, do ramo farmacêutico, 

é cliente da consultora Kaizen Institute (KI), com a qual este trabalho foi desenvolvido.  

Seguindo a estrutura proposta por Melton, para aplicar o Pensamento Lean, primeiro recolheram-se e 

analisaram-se os dados necessários. Em seguida foram desenhadas actividades de melhorias em 

conjunto com a equipa. As quatro actividades de melhorias que surgiram visaram reduzir as perdas e 

desperdícios identificados e são: Estabilidade básica, redução do tempo de preparação, redução das 

microparagens relacionadas com o bulk não conforme e os folhetos, e aumento da velocidade das 

linhas.  

Posteriormente seguiu-se a fase de implementação, que consistiu na execução das actividades de 

melhorias propostas. Com a implementação do Kaizen Diário (KD) e construção da Mission Control 

Room (MCR) foi possível criar uma cultura de melhoria contínua no dia-a-dia na Empresa X.  

Da análise dos resultados obtidos concluiu-se que o OEE Global aumentou 27% nas últimas semanas 

da Fase de Implementação, tendo aumentado o OEE da Linha C, a linha com o OEE mais baixo, dez 

pontos percentuais. No que diz respeito ao indicador da Etapa 1, foi possível reduzir 22% o tempo de 

preparação inicial. Na Etapa 2 conseguiu-se, com o apoio da ferramenta Kobetsu Kaizen (KK), diminuir 

em 90% as incidências de bulk não conforme da Linha B. Também os problemas com os folhetos foram 

minimizados, tendo estes terminado na Linha A. Por último, na Etapa 3, com as auditorias Kamishibai 

foi possível aumentar em média 6,5% a velocidade das três linhas. 

Para alcançar o objectivo definido, é necessário terminar de implementar as melhorias sugeridas e 

manter a disciplina no cumprimento das normas estabelecidas. Só então estará finalizado o projecto e 

certamente a melhoria alcançada será mais expressiva.  

Como trabalho futuro sugere-se que após a estabilização dos novos processos, se implementem novas 

melhorias como: Normalização do processo de desmontagem e montagem das peças da blisteradora, 

realização do KK cartonagens, alteração do layout das linhas, alteração da logística de abastecimento 

e normalização do trabalho do terceiro operador. 
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Anexo 1.1 – Diário de Bordo 

Anexos 

Anexo 1 - Documentos Etapa 0: Estabilidade básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição: Os operadores preenchem o campo “Divisão de Tempo de Produção” ao longo do dia de 

acordo com as actividades que estão a realizar. Sempre que ocorre uma microparagem estes indicam 

a mesma com um número, no momento em que aconteceu. Cada tipo de microparagem tem um número 

associado. Os múmeros que surgem no topo das quadrículas indicam o número de caixotes de cartão 

produzidos. 

Divisão do Tempo de 
Produção 

Dados de Produção 

Produto X 
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Anexo 1.2 - Diagrama Spaguetti 
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Anexo 1.3 - Ficheiro de análise de OEE 
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Anexo 2.1 - Value Stream Mapping de uma Mudança Parcial do Tipo 3 

Anexo 2 – Documentos Etapa 1: Redução do tempo de preparação 
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Anexo 2.2 - Diário de Bordo da Mudança 
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Figura A 1:  Anexo 2.3 - Checklist de peças 
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Anexo 2.4 - Norma de lavagem 
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Anexo 2.5 - Exemplo de uma Ficha de Parâmetros Operacionais 
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Anexo 3.1 - Diagrama de Ishikawa - Comprimidos gordos 

Anexo 3.2 - Diagrama de Ishikawa - Comprimidos com excesso de pó 

Anexo 3 - Documentos Etapa 2: Redução do tempo perdido com microparagens 
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Anexo 3.3 - Causas raiz, acções de melhoria e departamento responsável pela 
implementação das principais perdas de bulk não conforme.  

Causas raiz Acções de melhoria
Departamento 

responsável

Excesso de manuseamento 

na compressão

- Eliminação da actividade de 

manuseamento do bulk  com uma pá Compressão

- Plataforma de apoio para os sacos 

com bulk  na tremonha
Manutenção

- Abastecimento feito apenas com silos
Compressão

- Colocação de um menor número de 

sacos por barrica e introdução de 

sacos de ar

Compressão

- Armazenamento em silos Compressão

- Alterar e melhorar a grelha de rejeição 

de comprimidos partidos do sypro
Manutenção

- Inclinar mais a calha que está na 

saída do tapete do silo para 

minimizar impacto do bulk

Manutenção

- Desligar vibração do sypro Embalamento

Máquinas de compressão

- Manutenção das máquinas (ex. 

aquisição de novos pulções; 

restaurar sistema hidraúlico)

Manutenção

- Registo de qualidade dimensional do 

bulk  para apoiar a manutenção na 

escolha do sistema de alimentação
Compressão

- Aquisição de novos  tubos de 

sypro  alternativos
Manutenção

- Criação de furos nas guias de 

encaminhamento do bulk
Compressão

- Criação de rasgos nos tubos de 

abastecimento ao silo 
Manutenção

- Colocação de válvulas para aumentar 

a pressão no despoeirador
Manutenção

Aspiração insuficiente no 

embalamento

- Introdução de um sistema de 

aspiração perto da calha que se 

encontra à saída do tapete 

transportador do silo

Manutenção

Abastecimento descuidado 

no embalamento

Comprimidos com excesso de pó

Comprimidos gordos

Comprimidos partidos

Aspiração insuficiente na 

compressão

Limites dos parâmetros 

dimensionais diferentes 

entre a compressão e o 

embalamento

Método de armazenamento 

e transporte

Transporte no interior da 

blisteradora
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Anexo 3.4 - Diagrama de Ishikawa Literaturas mal/não agarradas 

Anexo 3.5 - Diagrama de Ishikawa Literaturas mal/não introduzidas 
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Anexo 3.6 - Categoria, causas raiz, acções de melhoria e departamento responsável pela 
implementação das principais perdas de folhetos. 

Categoria Causas raiz Ações de melhoria Custo Eficácia Resultado
Departamento 

responsável

- Aquisição de uma bomba de 

vácuo mais potente
2 3 6 Manutenção

- Substituição das ventosas 3 1 3 Manutenção

Distribuidor de vácuo com falta 

de caudal

- Aquisição de um novo 

distribuidor de vácuo
2 3 6 Manutenção

Falta de norma de afinação do 

dispensador

- Normalização do processo 

de afinação
2 3 6 Manutenção

- Alteração da gramagem do 

papel para valores mais 

pequenos

2 3 6 Compras

- Alteração da apresentação do 

folheto de forma a obter folhetos 

mais finos

1 3 3 Compras

Ausência de vincos nas pontas 

e no centro do folheto

- Introdução de vincos nas 

pontas e no centro do folheto
2 3 6 Manutenção

Falta de normalização na 

afinação dos restantes 

equipamentos

- Normalização do processo 

de afinação
2 3 6 Manutenção

Mal/não 

introduzidas

Mal/não 

agarradas

Folheto grosso

Quantidade de vácuo 

insuficiente 


