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Resumo  

O sistema de produção Lean é vantajosamente utilizado na indústria nos dias que correm. É um 

sistema utilizado em diversas indústrias, automóvel, saúde, metalomecânica, alimentar, etc., e 

promove resultados de produção acima dos 25%, com a eliminação de desperdício e incentivo à 

melhoria contínua. No entanto, ao mesmo tempo que o sistema de produção Lean é amplamente 

preferenciado na indústria, uma 4º revolução industrial está a emergir.  

A Indústria 4.0 é um conjunto de práticas tecnológicas de digitalização e automação, através de 

sistemas ciber-físicos que transformam a realidade física na realidade virtual. As duas realidades 

comunicam e atuam entre si recorrendo à rede Internet of Things. As tecnologias da Indústria 4.0 

vêm introduzir às fábricas interligação entre os objetos e humanos existentes na fábrica, 

transparência no fluxo de informação, dado que há acesso à mesma a qualquer momento, em 

qualquer lado e pode ser utilizada por qualquer objeto ou humano, decisões descentralizadas, 

uma vez que qualquer colaborador tem acesso ilimitado à informação necessária para tomada 

de decisão, o que implica, também, uma assistência técnica facilitada. 

O desafio que se cria com a 4º revolução industrial a emergir é compreender se os sistemas 

produtivos Lean estão preparados para receber as tecnologias da Indústria 4.0. Assim, as 

investigações neste tema apresentam teorias que comprovam que a Indústria 4.0 corrobora os 

sistemas produtivos Lean e as tecnologias da Indústria 4.0 e respetivos princípios, possibilitam 

a melhoria das ferramentas Lean. 

A presente dissertação vem de encontro com a adaptação das metodologias Lean com vista aos 

princípios da Indústria 4.0. Face ao exposto, foram desenvolvidas metodologias que adaptam as 

ferramentas Lean Visual Management Boards, Single Minute Exchange of Die e Multi Stream 

Mapping, em metodologias com requisitos que cumprem os princípios da Indústria 4.0, 

designadas e-VMB, e-SMED e e-MSM. 
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Abstract 

The Lean production system is advantageously used in the industry these days. It is a system 

used in several industries, namely automotive, health, metal mechanics, food, etc., and promotes 

production results above 25%, eliminating waste and encouraging continuous improvement. 

However, while the Lean production system is widely preferred in industry, a 4th industrial 

revolution is emerging. 

Industry 4.0 is a set of technologies of digitization and automation, through cyber-physical 

systems that transform physical reality into virtual reality. The two realities communicate and act 

among themselves using the Internet of Things network. The technologies of Industry 4.0 

introduce to the factories interconnection between objects and humans, transparency in the flow 

of information, since there is access to it at anytime, anywhere and can be used by any object or 

human, decentralized decisions, since any employee has an unlimited access to the information 

needed for decision making, which also implies facilitated technical assistance. 

The dilemma created with the 4th industrial revolution emerging is to understand whether the 

Lean production systems are prepared to receive the Industry 4.0 technologies. Therefore, the 

investigations in this topic present theories that prove that the Industry 4.0 corroborates the Lean 

productive systems and the technologies of the Industry 4.0 and its principles and that improves 

the Lean tools. 

The present dissertation comes with the adaptation of the Lean methodologies in a view of the 

principles of Industry 4.0. Therefore, in the current dissertation methodologies have been 

developed that adapt the Lean Visual Management Boards, Single Minute Exchange of Die and 

Multi Stream Mapping tools to methodologies with requirements that comply with the principles of 

I4.0, called e-VMB, e-SMED and e-MSM. 
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1. Introdução  

Os princípios de produção Lean são amplamente utilizados e aceites na indústria, sendo que as 

características principais deste sistema de produção estão relacionadas com a integração do 

humano no sistema de produção, com foco na melhoria contínua e nas atividades com valor 

acrescentado no processo de produção, eliminando desperdícios [2]. O sistema de Produção 

Lean é reconhecido por “fazer mais com menos”, aumentando até 25% a produtividade 

recorrendo à eliminação dos desperdícios, como defeitos nas unidades produzidas levanto ao 

retrabalho, etapas do processo desnecessárias, movimentação de pessoas ou materiais, tempos 

de espera, excesso de inventário e sobreprodução [2,3]. Atualmente, o Lean envolve as várias 

etapas de produção de um produto, desde o momento inicial do desenvolvimento do produto e 

aquisição de matéria até à sua distribuição [3], sendo que é implementado utilizando um conjunto 

de ferramentas e práticas que respondem a um conjunto de princípios de modo a alcançar a 

mais alta qualidades, menor custo e menor prazo de execução [3].  

A 4ª revolução industrial ou Indústria 4.0, é uma visão de componentes e máquinas inteligentes 

que são integrados numa rede digital comum ao sistema produtivo, recorrendo aos padrões da 

internet comprovados [4]. A Indústria 4.0 torna-se um ambiente interativo muito flexível e 

poderoso, com sistemas ciber-físicos (CPS) aplicados nos sistemas de produção que permite a 

produção de produtos altamente personalizados, ainda que com uma lógica de produção em 

massa [4]. A definição da definição da I4.0 comum em toda a literatura estudada não se encontra 

ainda formulada [5]. Ainda assim, as componentes da Indústria 4.0 são comuns a todas as 

definições apresentadas. Os desenvolvimentos digitais dos CPS são as tecnologias chave para 

o futuro próximo da 4º revolução industrial e para uma produção ágil, sendo que a comunicação 

entre estes sistemas, através da rede gerada de Internet of Things (IoT), permite que a Indústria 

4.0 apresente características como a interligação de coisas¸ a transparência da informação, 

decisões descentralizadas e assistência técnica facilitada [32,33]. 

A digitalização na recolha de dados e a criação de uma rede de informação, será num futuro 

próximo uma realidade deparada pelas empresas, por necessidade de comunicação constante 

a qualquer momento, em qualquer lado, por qualquer objeto ou humano [2,7]. A produção Lean 

já implementada nos sistemas produtivos, necessita de diretrizes para o modo como reagir ao 

impacto do paradigma da Indústria 4.0 [8], dado que irá ser necessário integrar novas tecnologias 

nos sistemas de produção existentes. No entanto, a resposta para o modo como integrar estas 

tecnologias ainda é imatura e pouco explorada [2,4]. Ainda não é claro que metodologias e 

ferramentas Lean podem ser utilizadas para a introdução de tecnologias, ou quais é 

complementam ou contrariam a produção Lean com o paradigma da Indústria 4.0 [8]. Resta, 

então, entender o modo como o sistema produtivo Lean consegue obter proveito destas 

tecnologias e em que medida se altera a prática de melhoria contínua se forem implementados 

o mundo digital e as tecnologias da informação e comunicação. 
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A motivação da dissertação foca-se na compatibilidade das tecnologias da Indústria 4.0 no 

sistema produtivo Lean existente e, principalmente, em que medida as ferramentas utilizadas na 

produção Lean estão preparadas e adaptadas a receber as tecnologias da Indústria 4.0. 

Pretende-se estudar o modo como se pode concretizar e que impacto poderá ter na estrutura 

das ferramentas Lean existentes, se estas ferramentas são já desenvolvidas para transmitir a 

informação necessárias entre o mundo físico e o mundo digital, ou não. Pretende-se ainda 

verificar que limitações as ferramentas Lean apresentam que possam ser respondidas com 

caraterísticas da 4ª revolução industrial e, como tal, perceber que características os métodos 

necessitam de apresentar para tal alteração.    

Para tal, o capítulo 2 desta dissertação diz respeito a uma revisão literária do sistema produtivo 

Lean, os respetivos princípios, desperdícios e determinadas ferramentas utilizadas para a 

aplicação desses princípios para a eliminação do desperdício. O estudo das ferramentas tornou-

se fundamental para o entendimento do modo como as mesmas são aplicadas e utilizadas nos 

dias de hoje. Seguidamente, ainda no capítulo 2, secção 2.4 da dissertação, é apresentada uma 

revisão literária em relação à Indústria 4.0, os diferentes modos como a 4ª revolução industrial é 

definida, as componentes tecnológicas e as características resultantes da comunicação entre 

esses componentes.  

O capítulo 3 está relacionado com a análise da relação da produção Lean com as tecnologias da 

I4.0, ou seja, o modo como as ferramentas Lean que são utilizadas na indústria corrente, estão 

a ser modificadas consoante as tecnologias emergentes da I4.0, se as tecnologias emergentes 

da I4.0 podem ser incorporadas nos sistemas de produção existentes e se já estão a ser 

introduzidas na produção Lean, que ferramentas estão a ser desenvolvidas para tal. Com esta 

análise, foram selecionadas as ferramentas Lean que respondessem aos princípios da I4.0 para 

serem exploradas na dissertação.  

Os próximos passos, nos capítulo 4, 5 e 6, dedicam-se ao desenvolvimento das metodologias e-

VMB, e-SMED e s-MSM. Cada metodologia é iniciada com uma avaliação das limitações que as 

ferramentas Lean selecionadas para a geração destas metodologias apresentam. Com as 

limitações identificadas, são apresentados os requisitos que cada metodologia deve cumprir para 

responder a essas limitações. Segue-se o modo de construção dos quadros associados a cada 

metodologia e os respetivos resultados.  

Por fim, no capítulo 7, as metodologias desenvolvidas na dissertação são metodologias a 

apresentar no projeto Produtech SIF, sendo que cada metodologias foi apresentada a três 

diferentes empresas – Azevedos Indústria, CEI e Silampos – e obtido comentários gerais, como 

modo de validação do conceito da metodologia.  

2. Revisão Bibliográfica  

O seguinte capítulo apresenta uma revisão bibliográfica dos temas que são considerados como 

a base teórica para a dissertação desenvolvida.  
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Inicialmente, é realizada uma apresentação do sistema de produção Lean, em que se destaca a 

importância que o Lean tem nos sistemas produtivos das empresas, que princípios tem por base, 

os desperdícios a eliminar e algumas ferramentas são utilizadas para tal. Relativamente à 

evolução tecnológica, são apresentadas as características e componentes da 4ª revolução 

industrial.  

2.1. Produção Lean 

O Lean é sem dúvida o paradigma dos sistemas de produção e a sua influência pode ser 

observada numa ampla gama de estratégias de produção, apresentando inúmeros benefícios no 

domínio do cliente, no processo, na qualidade, no campo do conhecimento e ao nível financeiro 

[11]. Como forma de responder à competitividade presente, as empresas reconhecem a 

necessidade de serem líderes no mercado. Face ao exposto, o Lean suporta esta necessidade 

através de eliminação de desperdício e um melhor conhecimento das especificações do cliente. 

O Lean permite um melhor domínio de toda a cadeia de valor, oferecendo um conhecimento de 

todo o processo produtivo e de todos os processos existentes no fluxo de valor. Com esta 

consciência, é possível a redução ou, idealmente, eliminação de desperdícios, o que permite a 

redução do tempo de entrega ao cliente, bem como a redução de inventário. Relativamente ao 

benefício financeiro, o Lean permite a diminuição de custos de operação e redução de inventários 

[12].  

Com a implementação de princípios Lean, recorrendo às ferramentas adequadas ao tipo de 

aplicação que se pretende, as consequências esperadas são zero-defeitos, lotes de produção 

minimizados, ou unitários, satisfação das necessidades do cliente e na quantidade exigida, com 

a especificação requerida, entregas rápidas e produção sem desperdícios, ou próximos de zero 

[13].  

As vantagens apresentadas demonstram o Lean como um conceito desejável a ser aplicado a 

nível da produção e outros níveis da cadeia de valor. No entanto, é essencial o conhecimento 

dos princípios Lean, dos desperdícios que potencialmente elimina e determinadas ferramentas 

Lean utilizadas para a sua aplicação.  

2.1.1. Princípios Lean 

Segundo Womack & Jones [9], o sistema de produção Lean tem como base cinco princípios [14]: 

1. Valor O primeiro passo do pensamento Lean é a classificação do valor do produto. O 

cliente especifica claramente as características que deseja no produto. Tudo o que o 

cliente não está disposto a pagar é considerado como desperdício.   

2. Cadeia de valor O fluxo de valor é o conjunto de todas as atividades necessárias e 

suficientes para entregar o produto ao cliente. O conjunto de atividades engloba o projeto 

e desenvolvimento do produto até à modificação da matéria prima no produto, pelo que 
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o mapeamento destas atividades abrange também os desperdícios associados, com o 

objetivo de mais tarde os eliminar.   

3. Fluxo  Na criação de fluxo no processo elimina-se as etapas sem valor acrescentado 

para que se crie um fluxo continuo, onde a produção do produto se dá sem interrupções.  

4. Produção pull A filosofia neste passo é “Vende-se um, faz-se um”. Ou seja, um produto 

ou um serviço não deve ser produzido até que o cliente adquire o anterior. Com este 

princípio os recursos da empresa são utilizados, deixando de existir excesso de 

inventário.   

5. Procura pela perfeição Neste passo, promove-se a perfeição. O objetivo é atingir zero 

defeitos, pelo que, com o conjunto dos passos anteriores a funcionar, problemas da 

empresa vão expor possíveis desperdícios que, numa procura pela perfeição se desejam 

eliminar.  

 

2.1.2. Os sete Desperdícios 

O Lean tem como objetivo máximo a obtenção de melhorias com foco especial a redução de 

desperdícios – muda – associados ao processo de criação do produto. Existem sete desperdícios 

que o sistema de produção Lean tem como objetivo eliminar, a destacar: 

1. Sobreprodução Trata-se da produção de produtos desnecessária acima do essencial 

para a etapa seguinte ou de uma produção demasiado cedo. As causas fundamentais 

deste tipo de desperdício são grandes lotes de produção, antecipação de encomendas, 

tempos de setup elevados, compensação de produtos com defeito pela produção em 

excesso, demasiada mão-de-obra envolvida num processo, excessivos equipamentos 

ou equipamentos rápidos [13]. 

2. Esperas  Este desperdício diz respeito aos tempos de inatividade e espera num 

processo. Engloba tempos de espera de departamentos para departamentos ou de 

secção para secção na linha de produção. As razões principais para as esperas são a 

inexistência de balanceamento entre atividades, falta de manutenção, produção em 

grandes lotes, falta de ordem, de procedimentos e de instruções [13]. 

3. Transportes Habitualmente, os transporte de matéria prima ou produto deve ser 

diminuída ou, se possível, eliminada. O desperdício do transporte espelha o transporte 

desnecessário de stock entre postos de trabalho. Os motivos habituais deste desperdício 

são organização e layout do espaço inadequado e falta de estruturação dos processos 

[13]. 

4. Inventário O inventário é considerado como desperdício quando o produto não é 

imediatamente necessário aquando duma necessidade do cliente. O stock de produto 

implica necessidade de manuseamento dispensável, espaço extra e custo acrescido, 

acarretando extra processamento. As origens fundamentais deste desperdício são 
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elevados tempos de setup, fluxos desadequados, previsões erradas e enormes lotes de 

produção [13]. 

5. Sobreprocessamento Traduz o desperdício de refazer uma tarefa ou um processo, 

manuseamento e armazenamento devido a defeitos, inventário ou produção em 

excesso. Os fatores essenciais do desperdício são a desapropriada utilização de 

equipamentos e ferramentas, escassa manutenção nas máquinas e inaptidão de 

coordenação dos processos [10,14].  

6. Movimentação Trata-se de tempo sem valor acrescentado de movimentos supérfluos 

realizados pelos operadores ou pela máquina. Os motivos deste desperdício são 

habitualmente o layout do espaço, defeitos, sobreprodução, reprocessamento e excesso 

de inventário [10,14].    

7. Defeitos Este desperdício ocorre quando uma especificação ou expectativa do cliente 

não é garantida no produto final. As suas causas são falta de formação dos trabalhadores 

e falta de procedimentos normalizados [10,14].  

 

2.2. Algumas ferramentas Lean 

As ferramentas associadas ao Lean podem ser definidas como instrumentos práticos que 

permitem aplicar os princípios de melhoria contínua. A metodologia de utilização das ferramentas 

Lean não é hierarquizada, sendo que o sistema produtivo pode combinar as ferramentas que 

necessita utilizar conforme os desperdícios que identificar, diagnosticar e de eliminar [15], em 

que a aplicação e desenvolvimento das soluções requer a participação de vários intervenientes 

do sistema de produção [13].   

Seguidamente, apresentam-se determinadas ferramentas Lean que serão as necessárias para 

a aplicação do caso de estudo. 

2.2.1. Value Stream Mapping (VSM) 

A ferramenta Value stream mapping permite ter um mapa visual do fluxo de material e de 

informação do modo como o produto percorre a cadeia do fluxo de valor. Especificamente, trata-

se da representação visual do seguimento das ações fundamentais da produção de um produto, 

com e sem valor acrescentado, desde os requisitos do cliente até à sua entrega, seguido de um 

conjunto de perguntas que ao serem posteriormente respondidas requerem um desenho do novo 

mapa de valor. Consequentemente, esta ferramenta permite observar o valor do fluxo bem como 

possíveis origens dos desperdícios, não só os desperdícios [13,16].  

Para a construção do mapa do fluxo de valor, inicialmente tem de ser escolhida uma família de 

produtos, sendo que para tal é necessário a recolha de informação relativa aos processos 

produtivos da empresa. Para a identificação da família de produtos, é necessário identificar o 

grupo de produtos que requerem etapas produtivas semelhantes e que sejam produzidos em 
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equipamentos comuns [13,16]. Segue-se o desenvolvimento do mapa da cadeia de valor das 

condições presentes, isto é, que caracteriza as etapas atuais da família de produtos [17]. A 

situação corrente da produção é obtida percorrendo o shop floor e recolhendo informação 

relativamente ao processo. Posteriormente, é realizada a análise do mapa corrente, para a 

identificação de desperdícios e de tarefas sem valor acrescentado, para que se desenvolva um 

mapa do estado futuro que se deseja. Finalmente, é desenhado o mapa futuro da cadeia de valor 

e desenvolvido um plano de medidas para se atingir o estado do mapa [13,17]. É de salientar 

que conforme o mapa futuro se converte na realidade é necessário a realização de um novo 

mapa do estado futuro, surgindo assim a melhoria contínua na cadeia de valor [16]. O resultado 

genérico da representação do mapa da cadeia de valor é apresentado na figura 1 [18]. 

 

 

 

 

 

 

Face ao exposto, o VSM deve ser a ferramenta utilizada no primeiro passo de implementação 

uma produção Lean [18], sendo que o mapa da cadeia de valor do estado corrente apresenta o 

fluxo do tempo e material e da informação no sistema produtivo corrente da família de produtos, 

enquanto que, com a identificação das origens dos desperdícios e atividades sem valor 

acrescentado, se obtém o mapa do estado futuro representa o estado ideal da produção [1]. 

2.2.2. Multi Stream Mapping (MSM) 

Baseado na ferramenta VSM, foi desenvolvido um método complementar ao VSM, que embora 

não seja considerado como ferramenta Lean recorre a princípios do Lean Production, que será 

posteriormente apresentado.  

O Multi-Stream Mapping tem como base o VSM clássico, no que respeita ao mapeamento da 

cadeia de valor. No entanto, a metodologia do MSM acrescenta novas variáveis para além do 

tempo, como no VSM [19]. O objetivo da metodologia é avaliar o desempenho da eficiência de 

diferentes etapas do fluxo de valor de um produto, sendo que permite avaliar aspetos 

económicos, ambientais ou outra variável desejada pela empresa, nomeadamente energia, 

custo, recursos, entre outros como representado [19,20]. O resultado visual do método MSM é 

uma matriz (figura 19, Anexo 1) constituída nas linhas pelas variáveis associadas a cada KPI de 

avaliação do processo e nas colunas pelos processos constituintes da produção do produto a 

ser analisado [19]. Para o desenvolvimento do quadro apresentado na figura 19, Anexo 1 as 

etapas a adotar, conforme [10], são as seguintes:  

Figura 1 Exemplo de um mapa VSM [18]. 
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1) Definição do sistema de avaliação – primeira linha da matriz:  

1.1. Identificação das fronteiras e etapas do sistema a estudar; 

1.2. Identificação e definição de quais as variáveis e indicadores relevantes a avaliar; 

2) Definição dos tipos de KPIs associados a cada variável a utilizar; 

3) Identificação das etapas mais ineficientes e análise dos resultados, com um estudo de 

ações de melhoria; 

4) Implementação das ações de melhoria e avaliação dos ganhos obtidos em termos de 

eficiência e redução de custos.  

No quadro apresentado na figura 19, Anexo 1, aliado com um esquema de cores, é possível 

identificar qual é o KPI, e consequente variável, dum determinado processo que tem uma 

utilização ineficiente. Cada variável é representada por uma linha que superiormente apresenta 

o valor acrescentado da variável no processo em causa e, inferiormente, o valor não 

acrescentado associado ao desperdício dessa variável no processo [19]. O valor total do KPI é 

obtido pela comparação do valor acrescentado (VA) com o valor total, que, por sua vez, é obtido 

pela soma do valor acrescentado e sem valor acrescentado (NVA), conforme a equação 1 [19].  

𝜙 =  
𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜+𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑁ã𝑜 𝐴𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=  

𝑉𝐴

𝑉𝐴+𝑁𝑉𝐴
                         (1) 

O esquema de cores adotado para a representação de valores totais e agregados foi adotado, 

uma vez que permite apresentar os resultados de um modo alarmístico para uma rápida 

identificação de ineficiências.  

2.2.3. Single Minute Exchange of Die (SMED) 

O SMED é uma ferramenta Lean, que permite a redução do tempo de setup na troca de 

ferramenta, molde ou matriz de produção para um tempo inferior a 10 minutos [17]. Entende-se 

por tempo de setup como o período requerido nas atividades de troca da produção de um 

determinado produto ou componentes, para produzir o produto seguinte. Portanto, o tempo de 

setup é um tempo sem valor acrescentado, mas necessário à produção [21]. O SMED foi um 

método de eliminação de desperdício apresentado por Shingo [22], em que é diferenciado dois 

tipos de operações, nomeadamente, as operações internas, onde as tarefas devem ser 

executadas com a máquina parada, e as operações externas, nas quais as tarefas podem ser 

realizadas antes ou depois do período de paragem, mas estão a ser realizadas com a máquina 

parada [21].  

Inicialmente, a primeira etapa para a aplicação da ferramenta SMED, é necessária uma avaliação 

do modo como o processo do setup está a ser realizado, através de observação ou vídeo, 

recorrendo à cronometragem do mesmo. A segunda etapa está relacionada com a separação 

das tarefas internas e externas do tempo total do setup realizado, sendo que deve ser realizado 

uma cadeia sequencial de tarefas para que as externas possam ser realizadas posteriormente 
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com o equipamento ainda a funcionar. Seguidamente, a terceira etapa, diz respeito à 

externalização das tarefas internas. Finalmente, deve ser revisto o processo de setup em 

retrospetiva, para que todas as tarefas possam ser melhoradas, com o auxílio de procedimentos 

[22].  

2.3. Gestão Visual 

Conforme Galsworth [23], um local de trabalho visual consiste um local self-ordering, self-

explaining, self-regulating e self-improving e, consequentemente, em que se algo tiver de 

acontecer acontece, no momento exato e todas as vezes. Deste modo, a gestão visual é um 

requisito de um local de trabalho visual. A gestão visual tem como objetivo a partilha do rumo 

geral da empresa, enquadramento de resultados críticos de um modo intuitivo [24], gerar um 

sistema ou processo de modo a que possa ser repetido inúmeras vezes e gerar técnicas que 

tornam visível os acontecimentos do local de trabalho, para que se possa agir em conformidade 

disso [25].  

De acordo com os autores de [25], os sistemas ou processos que recorrem à gestão visual, têm 

atribuídas os seguintes componentes: a ferramenta 5S, visual control e visual displays.  

2.3.1. 5S 

A ferramenta 5S é um método utilizado para gerar e manter um ambiente de trabalho em ordem, 

arrumado e limpo, para que se elimine o desperdício [24]. O objetivo da aplicação da ferramenta 

5S é dispor os problemas de um modo visível, para que se possam decidir medidas a tomar para 

a eliminação dos mesmos. Cada S está associado a um passo da implementação da ferramenta, 

sendo que o primeiro passo, Seiri, está associado à separação dos itens necessários para o bom 

funcionamento do local de trabalho, dos não necessários. O segundo passo, Seiton, diz respeito 

à organização, colocar em ordem e armazenamento dos objetos considerados como necessários 

ao local. Para tal, a ferramenta sugere que se delineie todos os locais para os itens necessários, 

para que fique um local apropriado para cada item, com a respetiva área e rótulo da mesma. 

Seguindo para o terceiro passo, Seiso, é requerido uma limpeza à área de trabalho. O quarto 

passo, Seiketsu, diz respeito à criação de um procedimento standard para a manutenção do local 

de trabalho, respeitando os outros S, com recurso a fotografias a demonstrar o modo como o 

local deve estar apresentado. Por último, Shitsuke, que diz respeito à disciplina e treino, para 

que o local de trabalho seja mantido com os passos da ferramenta 5S [24,25].  

Para que o local de trabalho seja mantido com os princípios da ferramenta dos 5S’s, os autores 

de [25] sugerem auditorias em determinados períodos de tempo, recorrendo a um inquérito de 

avaliação ao local de trabalho. 

2.3.2. Visual Management Boards (VMB) 
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Os quadros de gestão visual são ferramentas de comunicação para serem utilizados em reuniões 

diárias, com a informação relevante do sistema ou do processo, em que a apresentação da 

informação é realizada de um modo sucinto. 

De acordo com [25], os VMB são as ferramentas que apresentam as características combinadas 

de Visual controls e Visual displays. Relativamente à característica de Visual control, de acordo 

com [66], implica a comunicação de informações de um modo que facilite a identificar ou a evitar 

um problema, recorrendo à construção de padrões que torna os defeitos obviamente detetáveis. 

Quanto à característica de Visual display, comunica informação importante, sem controlar o 

desempenho dos colaboradores ou das máquinas, sendo que, ao contrário de Visual control, não 

apresenta nenhuma sugestão de ações de melhoria.  

Outras características são apresentadas por [26], de destacar os seguintes requisitos: 

1) Serem consistentes, isto é, em termos de regras visuais adotadas para o conjunto de 

todos os quadros existentes no sistema não devem diferir muito de secção para secção, 

mesmo que o conteúdo seja diferente, as cores utilizadas, o tipo de letra ou conjunto de 

gráficos deve ser coerente na empresa 

2) Serem quadros de fácil compreensão, em que todos os níveis da hierarquia da empresa 

devem ter a capacidade de analisar o quadro e reter informação relacionada com o 

desempenho do processo; 

3) Serem visíveis à distância, no mínimo a 12m. 

A informação exibida deve respeitar determinados requisitos em termos estéticos de 

apresentação, para que a atenção não seja desviada da informação apresentada [27]. Deste 

modo, devem ser selecionadas as ferramentas gráficas adequadas de acordo com a informação 

que se deseja apresentar. Neste sentido, é apresentado na tabela 4 do Anexo 2 as 

características, vantagens e desvantagens de determinadas representações gráficas que podem 

ser selecionadas para a apresentação de informação. A quantidade de cores a utilizar nos VMB 

deve ser moderada, sendo que deve ser utilizada para destacar determinadas informações. Para 

este destaque, os autores de [26] sugerem a utilização do código de cores para a comparação 

com o valor alvo, ou seja, verde é utilizado se ultrapassar o objetivo ou o valor alvo e vermelho 

caso contrário. Os autores de [26] aconselham o indicador de “pass/fail” para “verde/vermelho” 

para evitar a utilização da cor amarela ou laranja. Por último, segundo [27] sugere que não sejam 

utilizadas linhas de espessura superior a 1,1/2 pt e aconselha que sejam utilizadas linhas de cor 

mais clara que preto.  

Relacionado com a informação que devem apresentar, de acordo com [25] muitas organizações 

utilizam as classes associadas a inventário, equipamento, operadores, qualidade e segurança. 

Já segundo [28], sugere a utilização das classes de pessoas, que avalia segurança, faltas, etc.; 

qualidade, que diz respeito à sucata, defeitos, retrabalho, etc.; planeamento, sugere o 

acompanhamento das ordens; e custo, associado à produtividade e eficiência da produtividade.  
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Conforme os autores de [25], um problema substancial na maioria das organizações que 

recorrem aos VMB é a desatualização dos quadros contruídos, sendo que há empresas que 

apresentam VMB nas paredes de gráficos e dados com 2 anos de atraso.  

Em suma, os VMB são ferramentas bastante utilizadas pelas empresas, dado apresentarem uma 

análise geral do processo, o modo como a equipa se desempenhou no trabalho do processo e, 

consequentemente, o benefício evidente da ferramenta, apresentar se os resultados estão a ser 

atingidos ou não [24].  

Foram visitadas determinadas empresas nacionais, como a Silampos e a Cei, que permitiram a 

fotografia dos VMB utilizados no decorrer das reuniões diárias dos mesmos, figura 30, Anexo 13.  

2.3.3. Key Performance Indicators (KPI)  

Apesar dos KPIs não serem uma caraterística direta da gestão visual, é um tipo de informação 

que pode ser representada nos quadros VMB. Os KPIs podem ser definidos como sendo um 

conjunto de indicadores selecionados para espelhar o desempenho de uma empresa, bem como 

o seu progresso, com o objetivo de analisar e controlar o processo em estudo [30]. Deste modo, 

os KPIs representam as medidas que estão focadas nos desempenhos são mais críticos para a 

empresa no seu estado corrente e que estão focados no sucesso futura da mesma [30]. De 

acordo com Marr [29], os KPIs auxiliam a empresa a comparar o seu desempenho com os 

objetivos estratégicos adotados. Como tal, os KPIs não devem ser utilizados de modo isolado, 

uma vez que um conjunto de indicadores oferece uma imagem completa do desempenho da 

empresa [24]. Ainda é de salientar que, os KPIs nunca devem ser utilizados como meta, sendo 

que têm obrigatoriamente de ser comparados com um valor alvo para que validem o seu efeito 

na avaliação do desempenho, para a empresa perceber onde se encontra ou onde se devia 

encontrar num KPI específico [29].  

2.4. Indústria 4.0  

A primeira revolução industrial introduziu, no campo da maquinação, instalações de fabricação 

mecânica movidas a vapor. Já na segunda revolução industrial recorreu-se ao uso intensivo de 

energia elétrica. Na terceira revolução industrial, utilizou-se a tecnologia da informação e a 

digitalização para suportar a automação da produção [18].  

O conceito de indústria 4.0 foi apresentado em Hannover, em 2011, pelo Ministério Federal da 

Educação e Investigação como uma estratégia para potencializar a indústria Alemã. O estudo da 

4ª revolução industrial está nos dias de hoje a ser realizado, sendo que é a primeira vez, no 

espetro de todas as revoluções industriais, que se está a analisar o impacto de uma revolução 

no momento da ocorrência da mesma [33]. Deste modo, as empresas e investigadores 

conseguem analisar o modo como irá presumivelmente aumentar a eficiência operacional e criar 

novos modelos de negócio, serviços e produtos [32]. Dado ser uma área em análise, um 

resultado final da definição de Indústria 4.0 não se encontra totalmente estruturado até ao 



11 

 

presente [33]. Anteriormente à definição de Indústria 4.0, são apresentados os diversos 

componentes que a literatura apresenta como constituintes da mesma.   

2.4.1. Cyber-Physical System (CPS) 

Um dos componentes da Indústria 4.0 é o sistema ciber-físico (Cyber Physical System, CPS) que 

permite a fusão do mundo virtual com o mundo físico.  

Ao ser aplicado o CPS no sistema produtivo existente, este torna-se num Cyber Physical 

Production Systems (CPPS). A integração de sistemas ciber-físicos no sistema de produção 

existente consiste num circuito fechado de aquisição de dados do processo físico [5], o qual é 

equipado com microcontroladores, atuadores, sensores e uma interface de comunicação, que 

pode trabalhar autonomamente e interagir com o ambiente produtivo [2].  De acordo com os 

autores de [7] CPS é definido como um conjunto de tecnologias de transformação (hardware e 

software) que permitem a gestão de sistemas conectados entre os próprios ativos físicos e 

recursos computacionais. Com a integração de sistemas ciber-físicos em sistemas produtivos, 

toda a informação será adquirida a tempo real através da sincronização entre o shop floor e o 

espaço ciber-computacional e monitorizada [7,32].  

 

2.4.2. Internet of Things (IoT) 

A Internet of Things and Services (IoT) gere uma rede em toda a fábrica que transforma a própria 

num ambiente que proporciona a comunicação entre os constituintes da fábrica [6]. Portanto, IoT 

possibilita às coisas e aos objetos, como por exemplo, RFID, sensores infravermelhos, sistemas 

de posicionamento global, scanners a laser, telemóveis, etc., interação e cooperação entre estes, 

para realizar identificação, localização, rastreamento, monitorização e gestão inteligente do 

processo [33]. Conforme [32], as coisas e os objetos podem ser definidos como sistemas ciber-

físicos e, nesse sentido, o IoT é a rede que que permite que os CPS’s cooperem entre si. 

2.4.3. Smart Factory 

As smart factories consistem em sistemas digitais que assistem, através da facilidade de acesso 

à informação, as pessoas e os objetos da fábrica a desempenhar as tarefas. Isto é, o sistema 

recebe informação do mundo físico, como por exemplo a posição ou condição da ferramenta, 

assim como do mundo virtual, como documentos eletrónicos, desenhos ou simulações, e através 

da informação recebida a fábrica consegue responder através de ferramentas smart, 

nomeadamente smart product, smart operator e smart machine [33] 

1) Smart product: Os smart products têm a capacidade de reunir, através de sensores, os 

dados do processo necessários para a análise durante e após a produção, sendo que o 

próprio produto é acompanhado com detalhes de operações que têm de ser realizadas 

no próprio [2,6]. Os smart products são, então, produtos aptos a armazenar informação, 
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a comunicar e interagir com o ambiente, nomeadamente, com as operações do 

processo, máquina, ferramenta e se necessário com outros produtos [6].  

2) Smart Operator: Um smart operator é um operador que está equipado com dispositivos 

que o facilitam a receber informação apropriada para uma possível avaria. Podem ser 

equipados com smart watches ou realidade aumentada e notificados com mensagens 

de erro ou locais de erro em tempo praticamente real [2]. Assim que o operador é avisado 

de erro, o sistema CPS está equipado, através de sensores, a reconhecer a falha e a 

reagir, de forma automática, para uma reparação [2]. 

3)   Smart Machine: Assim como os outros objetos smart, a smart machine está equipada 

com dispositivos que lhe permitem interagir com o exterior. A máquina é equipada com 

capacidade de computação e sensores conectáveis que permite aos sistemas ciber 

físicos serem integrado de modo rápido e flexível, para que seja possa ser utilizado como 

suporte a possíveis falhas [2,3].  

2.4.4. Definição e princípios da I4.0  

Conforme [32], Indústria 4.0 é um conjunto de tecnologias, em que numa smart factory os 

sistemas ciber-físicos constituintes geram uma cópia virtual do mundo físico recorrendo à rede 

existente da IoT. De acordo com [5], a Indústria 4.0 é um sistema de produção que permite a 

ligação entre pessoas e coisas a qualquer hora, em qualquer lugar, entre qualquer objeto ou 

qualquer um, através de um qualquer serviço de rede.  

Segundo os autores de [33], a Indústria 4.0 apresenta como princípios fundamentais a 

interligação, a transparência na informação, decisões descentralizadas e assistência técnica.  

1) Interligação:   Qualquer domínio de interação entre o mundo físico e a realidade virtual 

requer uma troca permanente de informação, uma vez que, com estas interligações é 

possível aceder à informação a qualquer dado, no momento que se deseja aceder e 

onde se deseja aceder. As tecnologias da indústria 4.0 podem ser divididas em três 

estruturas, nomeadamente aquisição e processamento de dados, comunicação máquina 

para máquina (M2M) e a interação entre Homem-máquina (HMI) [33].   

A aquisição e processamento de dados é uma característica do CPS, em que através de 

sensores e atuadores implementados nos objetos smart se obtém interação com o 

mundo físico. Após o levantamento de dados, toda a informação será armazenada, 

sendo que fica disponível para posterior análise [5]. A comunicação máquina para 

máquina tem como objetivo a criação de aplicações inteligentes, como aplicações com 

controlo auto adaptativo e equipamentos sem interação humana. Este conceito combina 

dois tipos de integração – a vertical e a horizontal. A integração vertical permite a partilha 

de informação entre os vários níveis da empresa, o que permite um fluxo individual de 

peça única sem recursos manuais. A integração horizontal específica a comunicação 

global entre equipamentos do mesmo nível, por exemplo, no caso de inexistência de 

capacidade para a informação, os equipamentos determinam um espaço na rede [5]. A 

interação Homem-máquina representa a partilha de informação e colaboração entre as 
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máquinas de produção e os operadores através de interfaces como a realidade virtual, 

em que o utilizador visualiza o mundo a 3D, e a aumentada, em que os objetos em 3D 

se encontram no mundo físico [5]. 

2) Transparência na informação: A fusão do mundo físico com o mundo virtual permite 

um fluxo de informação constante em tempo real [33]. Assim, urge ter em consideração 

o fluxo de dados e de informação, consequentes de permitir uma digitalização do sistema 

produtivo e da implementação das soluções da indústria 4.0 [8]. 

3) Decisões descentralizadas: As decisões descentralizadas são resultado da 

interligação e da transparência da informação, na própria instalação ou com o exterior. 

Permite utilizar informação local com comparação de informação global (exterior à 

fábrica) ao mesmo tempo, que possibilita tomadas de decisão de um modo eficaz e o 

aumento da produtividade.  

4) Assistência técnica: As tecnologias da Indústria 4.0, permitem que os objetivos dos 

operadores sejam alterados, ou seja, ao invés se estarem responsáveis simplesmente 

pela produção a que foram alocados, passam a ser responsáveis em resolução de 

problemas, dado que com a transparência da informação, têm a capacidade de tomar 

decisões informadas e que resolvam problemas urgentes com avisos de tempo curtos 

[33].   

2.4.5. Desperdícios associados à informação 

O estudo do fluxo de informação e os desperdícios que gera é apresentado por [34], sendo que 

é descrito o modo como os sinais são interpretados em dados que, por sua vez, são compactados 

em informação que, posteriormente, são utilizados para conhecimento com objetivo de tomada 

de decisão. Face ao exposto, existe desperdícios no fluxo de informação de acordo com os 

sinais, dados e informação (figura 2) [34].  

 

 

 

 

 

 

É no grupo da geração e transferência de dados que é estruturada uma base para o 

processamento e utilização de dados. Este grupo inclui a seleção de dados, onde é descrito a 

seleção de dados a serem recolhidos para fins de informação, pelo que devem ser recolhidos os 

dados necessários e o mínimo possível. Segue-se a qualidade de dados, em que se requer uma 

avaliação dos dados de acordo com o seu conteúdo, significado, origem, utilização, a frequência 

de recolha, entre outros parâmetros. Posteriormente, a recolha de dados considera o grau de 

Figura 2 Fluxo da informação. Cada grupo de desperdício é organizado por 
áreas, cujo conjunto representa o fluxo da informação [34]. 
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automação, em que é avaliado se a recolha dos dados é completamente automatizada, semi-

automatizada ou manual (em papel), sendo que as últimas devem ser evitadas dado serem 

consideradas desperdício. Seguidamente, a transferência de dados inclui todas os media e 

sistemas envolvidos no transporte de dados, em que é avaliado a continuidade que estas 

ferramentas possibilitam na transferência de dados, sendo desejável evitar todo o meio 

descontinuo [34].  

Após a geração de dados, há o processamento e armazenamento de dados, sendo que este 

grupo é responsável pelo fluxo de informação constante, que pode reduzir o lead time. Face ao 

exposto, desperdício em formato de períodos de espera e inventário é significante no que 

respeita a disponibilidade de dados em tempo real. A transferência, movimento e procura de 

dados são atividades que não acrescem valor, dado que incluem atividades manuais e rotas de 

transporte complexas, resultando em informação que não está disponível em tempo real.  

Por último, os desperdícios são resumidos no grupo de utilização de dados. Relativamente à 

análise de dados, os desperdícios podem omitir diversos dados fundamentais para a tomada 

decisão. Apenas com dados e análises que estão disponíveis, pode haver uma tomada de 

decisão e é possível melhorar o processo continuamente – suporte de tomada de decisão.   
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3. Produção Lean e Indústria 4.0 

O sistema produtivo Lean não exclui o paradigma da Indústria 4.0 e é proposto na literatura uma 

representação esquemática que explica as diversas alternativas de interação entre o Lean e a 

Indústria 4.0, figura 3 [8,35]. 

 

   

 

 

 

 

Uma das abordagens possíveis, é justificada pela a lógica do caminho (a) da figura 3, onde é 

defendido por [8] que os princípios da indústria 4.0 têm de se modelar segundo o sistema de 

produção Lean existente nas empresas. A maioria dos estudos [2,3,4,5,6] são realizados 

baseando-se na lógica apresentada. Esta lógica requer que na empresa em estudo o sistema de 

produção Lean esteja incorporado, servindo de requisito para a implementação de metodologias 

tecnológicas da Indústria 4.0. Portanto, a introdução das tecnologias da Indústria 4.0 não elimina 

o sistema produtivo Lean, pelo contrário, ajuda a aumentar a maturidade do programa Lean da 

empresa. A indústria 4.0 tem de ser integrada na estrutura existente do sistema de produção 

Lean sendo que, eventualmente, irá aumentar a flexibilidade e o desempenho da produção 

[5,6,8]. Neste sentido, é investigado por [5] o impacto que a Indústria 4.0 irá ter nas práticas 

existentes do Lean, através de uma ferramenta de suporte para as decisões em como integrar 

as tecnologias emergentes de digitalização, comunicação e informação nos sistemas existentes 

Lean. Assim, a Indústria 4.0 suporta e potencializa a produção Lean, sendo que para além disso, 

conforme [8], as tecnologias da Indústria 4.0 podem suportar e desenvolver as práticas de 

produção Lean.  

Em alternativa, a lógica apresentada pela letra (b) na figura 3, simboliza a lógica da produção 

Lean suporta a Indústria 4.0 [8]. Isto é, sistemas de produção Lean estabelecidos, facilitam a 

introdução de tecnologias da Indústria 4.0. Por isso, outro sistema que não tenha Lean 

implementado, terá dificuldades em incorporar as tecnologias necessárias do paradigma 

Indústria 4.0. A produção Lean torna-se um pré-requisito para a transformação bem sucedida do 

sistema produtivo com a introdução das tecnologias da Indústria 4.0, mais do que isso, o sistema 

de produção Lean funciona como uma alicerce que suporta a implementação das tecnologias da 

Indústria 4.0 acima de qualquer outro sistema de produção [8]. Assim, o sistema de produção 

Lean está mais apto a ser moldado e controlado para a construção da smart factory.  

Figura 3 Interações alternativas do sistema de produção Lean e a Indústria 4.0, adaptado de [8]. 
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Por outro lado, o estudo do efeito no desempenho consequente das alterações impostas no 

sistema produtivo da integração da tecnologia da Indústria 4.0 na produção Lean, é representada 

na figura 3 por (c). Neste sentido, os desempenhos dos sistemas produtivos alteram-se em 

diversos domínios devido às modificações impostas na integração das tecnologias da Indústria 

4.0 no sistema de produção Lean. De acordo com [6], um ambiente de produção Lean onde a 

digitalização, os smart objects e a conectividade generalizada existem, pode influenciar o 

desempenho do sistema produtivo na medida em que pode aumentar a produtividade, reduzir os 

desperdícios e consequentemente reduzir os custos. Conforme [2,4], será possível melhorar o 

desempenho aumentando a flexibilidade do sistema, por exemplo, através da redução do nível 

de inventário, a partir de sistemas de detetam automaticamente o nível de inventário e 

encomendam diretamente ao fornecedor.  

A última abordagem apresentada conforme [8] é a representada por (d) na figura 3. Em [8], são 

descritos como fatores externos qualquer tipo de elemento exterior à empresa que possui a 

capacidade de influenciar positiva ou negativamente o conjunto das operações da empresa. No 

entanto, é igualmente afirmado que relativamente ao efeito de fatores externos no ambiente 

gerado pelas tecnologias da Indústria 4.0 com o sistema produtivo Lean, ainda não existem 

estudos que explicitem qualquer influência [8]. Sendo esta uma potencial área de estudo futura.  

Após a análise das várias alternativas apresentadas, os autores de [8] concluem que um 

ambiente de produção Lean com a implementação de tecnologias da Indústria 4.0, tem um 

impacto nos sistemas produtivos, uma vez que para além da otimização do fluxo de valor do 

produto é necessário atentar à otimização do fluxo de dados e de informação, consequente 

implementação de tecnologias da digitalização, da comunicação e da informação [34]. Este 

impacto pode ser analisado utilizando as abordagens (a) ou (b) analisadas anteriormente. A 

abordagem (c) é um resultado tanto da abordagem (a) como da (b), ou seja, haverá sempre 

alterações no desempenho produtivo sejam as tecnologias da Indústria 4.0 a adaptarem-se aos 

sistemas produtivos Lean já existentes, ou sejam mudanças que tenham de ser aplicadas aos já 

existentes sistemas Lean para receberem as tecnologias da Indústria 4.0. Neste sentido, serão 

apresentados casos de estudos práticos que demonstrarão que as tecnologias da Indústria 4.0 

potencializam e desenvolvem as bastantes conhecidas práticas Lean, numa lógica de Indústria 

4.0 suporta a produção Lean (lógica (a) figura 3). 

3.1. Casos práticos: I4.0 suporta a produção Lean 

Como primeiro exemplo, a ferramenta designada Value Stream Mapping 4.0 [34]. O VSM 4.0 é 

apresentada pelos autores de [34] como uma nova abordagem do VSM clássico, para as 

empresas que atualizam digitalmente as operações existentes, isto é, para o mapeamento é 

ampliado para os processos de digitalização onde é abrangido os desperdícios de informação e 

logística (figura 20, Anexo 3). Segundo os autores, as vantagens da ferramenta clássica VSM 

são potencializadas pelas tecnologias da indústria 4.0, sendo que é também desenhado um 

mapa com o processo de toda a informação do sistema de produção que está a ser analisado e 
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que integra o modo como a informação dos processos é adquirida, utilizada, processada, 

analisada e otimizada, resultando num estudo associado aos desperdícios da informação e 

logística [34]. A utilização da ferramenta inicia-se com a construção clássica do VSM, onde a 

inovação é introduzida através da análise da aquisição de dados e da utilidade dos dados. Após 

estar mapeado o VSM clássico, são listados e conectados aos processos analisados o modo da 

aquisição de dados, isto é, por papel, através dos operadores, a partir de sistemas de informação 

como o Microsoft Excel, recorrendo ao Manufacturing Execution System (MES), entre outros. 

Posteriormente é possível verificar o modo como os dados são utilizados, ou seja, é questionado 

o propósito dos dados que foram recolhidos, sendo que é verificada toda a informação que foi 

adquirida sem uso direto. Com toda a análise de informação realizada, é possível listar os tipos 

de desperdício de logística e informação (ILW) e proceder-se ao cálculo dos KPIs relacionados 

com os desperdícios da informação, que irão ajudar a objetivar as causas dos problemas 

relacionados com a utilização e logística da informação [34]. Por último, informação relacionada 

com melhoria contínua da produção e da informação de cada processo é apresentada numa 

caixa informativa, apresentando um conjunto de tópicos alarmistas para certas situações. A partir 

destas mensagens de atenção, a empresa poderá refletir e apresentar um conjunto de práticas 

a executar no processo para a melhoria [34].  

Outro caso prático da aplicação de tecnologias da Indústria 4.0 nas ferramentas Lean recorre 

igualmente à ferramenta Value Stream Mapping. Neste caso, é designado Smart Value Stream 

Mapping (SVSM) [36]. Segundo os seus autores, o SVSM permite identificar desperdícios 

relacionados com o processo digital, na automação do domínio da informação e no campo da 

integração vertical e horizontal do processo [36]. Visualmente, o resultado do SVSM é 

semelhante ao do VSM clássico com o acrescento de determinados símbolos relacionados com 

a tecnologia digital (Figura 20, Anexo 3). Os símbolos relativos ao âmbito das tecnologias da 

Indústria 4.0 são distinguidos em três categorias, nomeadamente, a forma de integração, a taxa 

de automação relacionada com o material e a informação e o terceiro relacionado com a taxa de 

digitalização. Para cada processo, campo logístico ou de informação, é selecionado um símbolo 

de cada categoria segundo o grau onde se encontra o processo que está a ser avaliado, com o 

auxílio de um questionário [36].  

Segundo [36], o VSM 4.0, apresentado anteriormente, trata-se de um instrumento de análise 

mais profundo que o SVSM, sendo que deve ser executado posteriormente ao SVSM. No 

entanto, ambas as ferramentas potencializam a ferramenta clássica VSM, pois para além de criar 

transparência no fluxo de valor de uma família de produtos identificando desperdícios, para que 

se possam explorar potenciais melhorias relativamente ao Lean, criam transparência no domínio 

da informação identificando os desperdícios relativos às tecnologias da digitalização, da 

informação e comunicação, para que se possam igualmente explorar potenciais de melhoria 

nestes campos [36].   

Outros autores propõem, o conceito de e-Kanban system que recorre à digitalização dos cartões 

Kanban físico, para o controlo da encomenda, originando assim os cartões Kaban virtuais [2]. 
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Com a utilização desta ferramenta digitalizada, caixas de encomenda vazias ou desaparecidas, 

são automaticamente detetáveis, através de sensores, sendo que o sistema e-Kanban envia um 

Kanban virtual que tem como objetivo assegurar o abastecimento [2]. Para além da digitalização, 

o sistema e-Kanban utiliza as tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente nos 

ajustes de Kanbans devidos a alterações de dimensões de lotes, tempos de ciclo ou mesmo do 

processo [2]. Acresce referir que uma perda de algum cartão Kanban não influencia 

negativamente o controlo da produção, desde que esteja assegurado que a dimensão do 

inventário físico corresponde com a dimensão do inventário virtual no sistema de rede que é 

utilizado pela produção, por exemplo MES [2].  

Outro sistema apresentado por [2], trata-se de um sistema que recorre igualmente ao sistema 

Kanban, designado de sistema ótico iBin. Este sistema trata-se de uma extensão do Kanban bin, 

em que é aplicada uma câmara que deteta o nível de carga da caixa do iBin e que reporta os 

resultados para um sistema de controlo de inventário, a partir da rede sem fios. O sistema iBin 

consegue, ainda, enviar pedidos aos fornecedores, automaticamente. Como resultado, o 

inventário tem potencial de redução e a encomenda de peças de reposição é realizada apenas 

quando necessário [2].  Estes últimos dois exemplos, são uma prova evidente da influência no 

desempenho dos sistemas produtivos resultantes da combinação das tecnologias da Indústria 

4.0 com a produção Lean, através da regulação automática do nível do inventário.  

Outro método proposto na literatura como caso prático da aplicação das tecnologias da Indústria 

4.0 nos métodos Lean, é a digitalização do Heijunka-Board. O método Heijunka converte pedidos 

de clientes em lotes menores e periódicos. Ao invés da utilização de placas de cartão Kanban 

para o controlo da produção, como é realizado no presente, o novo método apresenta interfaces 

gráficas para o utilizador – designadas por GUI (graphical user interfaces). As interfaces são 

interligadas à linha de produção recorrendo ao sistema MES, cujo objetivo é reduzir o fluxo de 

informação e o esforço de atualização de informação (figura 4) [4].   

Outros autores apresentam em [5] uma tabela que pode ser utilizada como um método para 

avaliar o impacto que uma determinada tecnologia da Indústria 4.0 possui em determinadas 

ferramentas Lean. Esta tabela é formada por um conjunto de princípios e ferramentas Lean, que 

são apresentados na primeira coluna, e pelos diferentes grupos tecnológicos da indústria 4.0, 

Figura 4 Heijunka Boards digitalizados, consegue-se verificar os quadros antes (lado esquerdo) e depois 
da implementação da solução tecnológica (lado direito) [4]. 
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representados na primeira e segunda linha. Os sinais de impacto, estimados por especialistas 

Lean, são representados por sinais positivos. A lógica da tabela é formular um conjunto de 

requisitos iniciais para incorporar tecnologias da Indústria 4.0 em sistemas de produção Lean. 

Inicia-se por identificar qual a tecnologia da Indústria 4.0 que tem mais impacto positivo no 

princípio ou ferramenta Lean onde ser deseja introduzir as tecnologias [5].   

3.2. Seleção das ferramentas Lean para a 

dissertação  

A partir dos exemplos anteriormente apresentados, verifica-se que é possível integrar 

tecnologias de digitalização, da informação e da comunicação associadas ao paradigma da 

Indústria 4.0 e emergentes nos dias de hoje, nos já existentes sistemas de produção Lean.  No 

entanto, o futuro dos sistemas de produção será sistemas de digitalização e tecnologias da 

informação pelo que, são necessários estudos relativos às alterações dos processos de 

produção aquando da incorporação das tecnologias associadas à Indústria 4.0 no Lean, 

nomeadamente nos princípios, desperdícios e nas ferramentas a utilizar para práticas de 

melhoria contínua, assim como existe no sistema de produção Lean [35]. É inexistente na 

literatura uma formulação estruturada da integração dos princípios e das tecnologias da Indústria 

4.0 nas ferramentas Lean de um modo generalizado a qualquer sistema, sendo que está em falta 

um conjunto de estratégias comuns e sistemáticas para as ferramentas práticas, nomeadamente, 

que procedimentos são necessários tomar para alterar uma ferramenta Lean adequando-a às 

tecnologias emergentes [2,35]. Deste modo, verifica-se que é necessário formular planos para 

as ferramentas Lean, que apresentem uma estrutura metodológica para a aplicação de uma 

tecnologia da Indústria 4.0, seja na digitalização, automação, ou nas tecnologias relacionadas 

com a informação, nas ferramentas Lean.  

Consequentemente, as ferramentas Lean têm de respeitar os princípios da Indústria 4.0, ou seja, 

que alterações é que as ferramentas Lean têm de sofrer para que fiquem adequadas à 

interligação da fábrica, à transparência da informação, às decisões descentralizadas e facilitar a 

assistência técnica.  

 Para além dos requisitos que devem cumprir, também se pretende perceber em que modo é 

possível disponibilizar soluções imediatas de práticas de melhoria contínua recorrendo à 

aquisição a tempo real de dados, verificar a possibilidade de utilizar as ferramentas de um modo 

menos estático, isto é, desenvolver métodos nas ferramentas de modo a que a informação esteja 

recolhida, atualizada e pronta a ser utilizada.   

As metodologias seguidamente desenvolvidas, tentam responder às perguntas anteriormente 

apresentadas, sempre tendo em consideração os procedimentos já utilizados no executar das 

ferramentas Lean. Face ao exposto, as metodologias apresentam em que medida é uma mais 

valia a introdução das tecnologias da Indústria 4.0, tendo em conta que na empresa onde 

poderiam ser aplicáveis, já tem incorporada as tecnologias da Indústria 4.0, ou seja, as 



20 

 

metodologias são desenvolvidas sem demonstrar o modo informático de como devem ser 

realizados. Foram selecionadas três ferramentas Lean de diagnóstico, nomeadamente, VMB, 

MSM e o SMED, sendo consideradas como representativas para o teste da integração das 

tecnologias da digitalização e utilização da rede de informação e comunicação.   

 As três ferramentas respeitam o princípio de interligação da I4.0, caso a fábrica esteja equipada 

com CPS e IoT. Relativamente ao VMB e ao MSM, permitem a facilidade na transparência de 

informação e consequentemente a descentralização de decisões. De acordo com as tecnologias 

da informação e comunicação, verifica-se uma necessidade de gestão de dados, de forma a 

torná-los uteis para as empresas e que consigam responder às informações desejadas pela 

empresa. Assim, recorre-se à ferramenta Visual Management Board e ao Multi Stream Mapping 

para se obter um método sistemático de recolha, processamento e apresentação da informação. 

A ferramenta Single Minute Exchange promove o princípio de assistência técnica facilitada. 

Recorrendo às tecnologias da informação e comunicação entre Homem-Máquina, é utilizada a 

experiência do passado de forma sistemática, criando-se uma rede de histórico de setups que 

permite, de forma automática, apresentar um conjunto de resultados e análise dos mesmos com 

o objetivo de apresentar um conjunto de soluções rápidas que de outro modo exigia experiência 

e treino.  

As três ferramentas adaptadas às tecnologias da I4.0 são para além de ferramentas de 

diagnostico, ferramentas de suporte de tomada de decisão, sendo que as metodologias 

pretendem sugerir propostas de solução para a causa raiz do problema.  

 

  



21 

 

4. Metodologia e-VMB  

Acarretado à utilização das tecnologias da informação e comunicação da Indústria 4.0, está um 

grande fluxo de informação gerado. Sem comprometer a eficácia da informação transmitida, há 

uma necessidade de assimilação de conteúdo cada vez mais rápida e eficaz [37]. Para lidar com 

os riscos da sobrecarga de informação é importante perceber o modo como gerar, manipular e 

interpretar a informação, recorrendo a uma representação visual que transformam os dados 

brutos em informação significativa, numa forma acessível de representação de conhecimento 

[37].  Para tal, é importante uma comunicação de modo simples e intuitivo, recorrendo a métodos 

de Visual Management. Através do estímulo visual, os métodos de gestão visual comunicam 

informação importante da empresa em relance, apresentando informação relevante, mas de um 

modo de fácil entendimento [38]. As ferramentas de gestão visual estão presentes na indústria 

muitas vezes num formato manual, isto é, são analisados em papel onde são impressos. No 

entanto, dado a presente era digital e a coleção de dados proveniente de fontes automáticas, a 

informação pode ser apresentada de uma forma mais eficaz com taxas de atualização de dados 

de milissegundos [38]. Apesar de existirem inúmeras empresas a utilizarem quadros de Visual 

Management, sendo que até muitas delas já utilizam esta ferramenta de modo informático 

alimentados com dados em tempo real, é escassa a apresentação de estudos relativos à 

investigação científica neste domínio. Ainda, há uma grande dificuldade por partes das empresas 

em decidirem que processos e que informação desejam visualizar, sendo que muitas vezes os 

dados e indicadores que decidem apresentar no quadro de gestão visual são escolhidos 

negligenciando o objetivo da apresentação daquele conteúdo. Assim, não é suficiente apenas 

apresentação da informação atualizada, pois o modo como a informação é apresentada em 

relação ao conteúdo e significado dessa informação é igualmente fundamental, isto é, é 

importante a integração da escolha do indicador com a gestão visual.  

Em suma, verifica-se uma inexistência de uma pesquisa científica que apresente uma 

metodologia sistemática de organização da informação. É necessário perceber o método de 

exibir informação necessária, cumprindo os requisitos da gestão visual, de um modo simples e 

intuitivo, mas que ao mesmo tempo são representados uma quantidade de indicadores e 

elementos que cobrem vários níveis da empresa, para uma avaliação útil de desempenho.  

 É, então, necessário o desenvolvimento de uma metodologia para uma análise abrangente do 

desempenho para uma leitura rápida e alarmística dos problemas existentes, garantindo que 

cobre várias áreas de desempenho de uma empresa, que cobre os vários níveis hierárquicos e 

que estabeleça uma atualização de dados coerente com o objetivo da informação a apresentar. 

Para além disso, também há que garantir os princípios da gestão visual.  

O primeiro desafio foi diferenciar os quadros de Visual Management a desenvolver com o 

conceito de dashboard, isto é, sabendo que há um acesso indeterminado a um conjunto de 

informação em relação à quantidade que se pode analisar, em que modo um VMB difere de um 

dashboard. Um dashboard é uma ferramenta de comunicação que apresenta a informação 
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relevante para o acompanhamento do desempenho da empresa [39]. No que respeita à 

apresentação de informação num único ecrã digital, os dashboards apresentam as 

características necessárias que permitam a monitorização e a visualização da informação do 

desempenho da empresa [40]. Assim, a visualização de um dashboard requer que seja num 

único monitor e, por isso, não deverá ter múltiplas janelas de ampliação com informação extra. 

Um dashboard deve apresentar a informação de um modo estático, para que não possua 

funcionalidades extra que possam ser motivos de distração [40]. Face ao exposto, com os 

requisitos necessários para a criação de um dashboard, a informação a ser recolhida para 

posterior exibição no dashboard torna-se desatualizada no momento de análise, sendo que o 

conteúdo é ineficaz. O quadro a ser desenvolvido nesta metodologia, deve assegurar a contínua 

utilidade da informação, pelo que, a informação não deve ser representada de um modo estático, 

nem sempre no mesmo ecrã, sendo necessário recorrer a quadros alternativos.  

Para além da dinâmica da visualização, para avalie eficazmente o desempenho, a informação a 

apresentar deverá responder às necessidades dos diferentes níveis hierárquicos de uma 

empresa [41]. Para responder aos diversos objetivos de cada nível de gestão de uma empresa, 

a informação a disponibilizar é diferenciada, pelo que, mais uma vez é corroborada a ideia de 

quadros alternativos, ainda que complementares, para a apresentação de informação [40,41]. 

Relativamente ao nível estratégico, destinado à gestão de topo, a informação tem um grau menos 

detalhado, para tomadas de decisão a longo prazo, definição dos objetivos estratégicos da 

empresa, definição dos recursos a ser utilizados e o plano para a gestão dos mesmos [42,43]. O 

nível tático, relativo à gestão intermédia da empresa, é dirigido à coordenação dos recursos 

planeamento do uso dos produtos e serviços, pelo que necessita de uma informação mais 

detalhada em prazos de tempo definidos e mais curtos que os utilizados para a definição da 

estratégia [42,43]. Em relação ao nível operacional, a informação é utilizada para a alocação de 

tarefas aos operadores conforme nas diretrizes provenientes dos níveis anteriores. Neste nível, 

o foco é na produção e operação dos produtos ou serviços, pelo que o detalhe da informação 

deve ser preciso e com curtos intervalos de tempo [42,43]. 

No que respeita ás práticas de Visual Management, o modo de apresentação da informação deve 

respeitar os requisitos apresentados na secção 2.3.2, sucintamente, ser consistente em todas as 

secções da empresa; deve permitir que seja percebido por qualquer colaborador da empresa; 

deve ser de fácil proceder a uma interpretação de relance [26].  

Relativamente ao conteúdo a apresentar, deve igualmente responder aos requisitos de cada 

quadro e a informação deve estar organizada de um modo sistemático para que as áreas de 

desempenho possam ser apresentadas de forma a cobrir todas as áreas de interesse e de um 

modo eficiente. Não existe na literatura um modo sistemático como a informação deve ser 

representada num quadro de análise de desempenho. No entanto, uma ferramenta de 

apresentação de informação, tem de apresentar o conteúdo fundamental para o objetivo final do 

quadro. A seleção de indicadores para o efeito do quadro torna-se uma tarefa difícil e 

customizada para uma determinada empresa. Ainda assim, Galsworth [23] apresenta um 
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conjunto de áreas de desempenho, SQCD (safety, quality, cost e delivery), como um conjunto de 

indicadores pelos quais a empresa pode avaliar e acompanhar o desempenho. Para além das 

áreas de desempenho, Galsworth [23] apresenta o conceito de visual metrics como um conjunto 

de dados e valores, tal como um KPI, mas que são utilizados como uma ferramenta que, para 

além de monitorizarem o processo e apresentarem resultados de desempenho, tem como 

objetivo principal identificar problemas para melhorar o desempenho e resultados do processo. 

Ou seja, as visual metrics nunca são recolhidas a não ser que sejam utilizadas imediatamente 

com o intuito de melhoria, sendo que não devem ser adquiridas para simplesmente serem 

representadas num papel ou num ecrã.  Ainda que visual metrics e as áreas de desempenho 

SQCD sejam conceitos diferentes, é sugerido por Galsworth [23] que as áreas de desempenho 

sejam recolhidas e avaliadas do mesmo modo que as visual metrics, para que o objetivo final do 

conjunto SQCD não seja apenas a apresentação de valores, mas também monitorizar e 

identificar problemas, sendo que deste modo não se negligencia o objetivo final da informação 

que é apresentada no quadro.  Existe ainda um conjunto de indicadores utilizado como 

ferramenta de seguimento de desempenho, a ferramenta operacional +QDIP [25]. Trata-se de 

uma ferramenta de apresentação e organização de indicadores segundo as categorias “+”, que 

representa safety, Q, para quality, D, designa delivery, C, cost, I, relativo ao inventory, P, com 

respeito a productivity e, finalmente, E, em relação ao environment [24].  A ferramenta +QDIP é 

um quadro cujo formato são as próprias letras do acrónimo divididas em 31 secções relativas a 

cada dia do mês. Sendo uma ferramenta destinada ao shop floor, o operador preenche cada 

secção do dia correspondente de acordo com um código de cores. Cada letra simboliza um 

conjunto de indicadores definidos previamente. Se todos os indicadores de uma determinada 

letra num certo dia estiverem no objetivo ou acima, então a secção destinada a esse dia é 

colorida de verde; se determinados objetivos não forem cumpridos, não originando atrasos, é 

colorida de amarelo; caso os objetivos não forem de todo cumpridos originando atrasos, a secção 

é colorida de vermelho [24,25].  

Na literatura, a relação entre KPIs, a estratégia e objetivos da empresa é evidente, uma vez que, 

de acordo com Marr [29], KPIs permitem ajudar a empresa a perceber o próprio desempenho 

relativamente aos objetivos da estratégia da empresa. É indicado na literatura que o número de 

KPIs a utilizar para análise do desempenho da empresa não é um valor certo, sendo que é 

possível identificar tantos KPIs quanto a empresa deseja, existindo assim um número indefinido. 

De acordo com Parmenter [44] recomenda a utilização de dez KPIs numa empresa, defendendo 

que raramente é necessário mais indicadores, sendo que na maioria dos casos são necessários 

menos. Por outro lado, Kaplan e Norton [43], defendem que o número máximo de KPIs a ser 

utilizado é vinte. Apesar do número de indicadores selecionados depender da estratégia e dos 

objetivos operacionais específicos de uma empresa, isto é, é um número diferente e ajustável a 

cada empresa. Marr [29], defende que criando o conjunto com um número certo de KPIs, é 

possível obter um modo informativo de avaliar a empresa num todo. Ainda conforme Marr [29], 

não existe o número certo e igual para todas as empresas. No entanto, apresenta como número 
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satisfatório de KPIs entre 15 a 25, sendo que cada KPI selecionado deve ter um propósito 

específico [29]. 

Entende-se que a maioria das referências bibliográficas disponíveis relativas a indicadores de 

desempenho estão relacionadas com o domínio da gestão da empresa, sendo que relacionado 

com indicadores de shop floor a estudo de metodologias para selecionar indicadores é escasso. 

Assim, é apresentado por [24] uma metodologia de seleção à escolha e organização de KPIs 

com a seleção de 9 classes de grupos de indicadores associadas a cada nível da empresa. A 

metodologia apresentada em [24], recorre a um conjunto de questões para associar cada KPI à 

classe a que está atribuído. A abordagem de seleção de KPIs utilizada na literatura [24] é uma 

metodologia que apresenta uma solução facilitada para uma empresa selecionar os indicadores 

que deseja representar num conjunto de classes definidas, sem negligenciar o plano de 

estratégia da mesma. Para além deste aspeto, em [24] é apresentado um modo de representar 

os indicadores escolhidos pela empresa, para cada nível de responsabilidades da empresa 

recorrendo aos requisitos de gestão visual, sendo que a metodologia de [24] apresenta um 

conjunto de displays com determinados requisitos definidos. No entanto, os quadros de displays 

gerados na metodologia [24], são quadros fixos às características dos níveis a que se destinam 

a apresentação do conteúdo. Ou seja, a metodologia apresenta insuficiência no que respeita ao 

acesso à mesma informação por todos os níveis da empresa, criando um fluxo de informação 

fixo ao nível do destinatário. Assim, esta metodologia é direcionada para o modo de seleção de 

KPIs, negligenciando a dinâmica de representação do conteúdo.   

Perante o conhecimento presente na literatura, há necessidade de garantir a presença 

obrigatória de várias áreas com um número concreto de indicadores de desempenho no quadro 

a ser desenvolvido, sendo que a metodologia do quadro VMB deve apresentar um conjunto de 

sugestões do modo como organizar o conteúdo da informação.  

Igualmente importante é perceber se a informação deve ser apresentada de acordo com um 

período pré-definido ou deve variar de acordo com os quadros alternativos e os objetivos da 

informação. Para que exista eficácia no conteúdo apresentado, a atualização da informação deve 

ser adequada a cada quadro. Dependendo do tipo de indicador que se está a apresentar, a 

informação deve ser apresentada por períodos de tempo diferentes (hora, dia, semana ou mês), 

sendo que poderá ser a tempo real ou não. No entanto, a recolha de informação nos 

equipamentos do shop floor devem ser de curtos intervalos de tempo, próximo do tempo real 

(poucos segundos) ou quando ocorrem determinados eventos, como por exemplo, um processo 

de setup. A recolha de informação a um período reduzido, possibilita que o repositório de dados 

esteja atualizado e que, por isso, estejam disponíveis e prontos a serem utilizados [38].   

Na literatura [38] é apresentada uma pirâmide de automação que compila as tecnologias de IoT 

com os níveis hierárquicos de gestão empresarial e que relaciona o modo como os níveis 

hierárquicos interagem entre si com as tecnologias IoT (figura 5). Na pirâmide de automação os 

níveis hierárquicos são divididos de acordo com o nível de sistema informático associado, isto é, 

no nível do shop floor está associado sistemas de aquisição de dados, associada à gestão 



25 

 

intermédia está o MES e à gestão de topo o ERP. Conforme os autores de [38], ao percorrer a 

pirâmide, é espectável os dados adquiridos no nível do shop floor sejam tratados no 

processamento de dados e, consequentemente, tornam-se informações poderosas para 

avaliação de desempenho e tomada de decisão. 

A pirâmide apresentada em [38] (figura 5) ainda compara a taxa de aquisição de dados 

adquiridos em cada nível com a taxa de reação a essa informação. Assim, o gráfico sugere que 

quando a taxa de aquisição de dados é num curto intervalo de tempo no nível de produção, ou 

seja, quanto mais rápida for adquirida a informação, mais rapidamente haverá uma resposta para 

ajustes de melhoria, isto é, a taxa de reação por parte dos níveis de tomada de decisão é maior. 

Conforme os autores de [38], é defendido que a relação entre as taxas de aquisição de dados e 

de reação, bem como a relação destas taxas com quantidade de informação processada, pode 

ser potencializada por um sistema de gestão visual que melhore o processo de gestão e alocação 

de recursos, sendo que para que a ferramenta seja implementada corretamente, a aquisição de 

dados deve conter todas as atividades possíveis do sistema de produção. Relativamente ao 

controlo da informação, [38] apresenta o modo como, recorrendo à gestão visual, a informação 

promove a gestão dos recursos nos diversos níveis da empresa.  

Fica claro pela abordagem apresentada por estes autores [38], que a informação deve ser 

dividida de acordo com o nível da empresa em que está a ser utilizada, uma vez que para além 

do modo como é adquirida ser diferente, a utilidade final da informação altera-se, apesar de ser 

completar para uma gestão adequada de recursos. Verifica-se, igualmente, que a abordagem de 

[38] defende que no conteúdo dos vários níveis são complementares e influencia diretamente o 

conteúdo de outros níveis de responsabilidade da empresa, pelo que a informação não pode ser 

apresentada de modo fragmentado, mas sim numa lógica de continuidade nos diferentes níveis 

hierárquicos.   

Perante as necessidades identificadas de desenvolvimento de quadros de gestão visual e 

combinando com as tecnologias emergentes da Indústria 4.0 de informação e comunicação, foi 

desenvolvida uma metodologia e-VMB que tem os seguintes objetivos: 

1) Cumprir os requisitos relativos ao recetor e interpretador do quadro de gestão visual; 

Figura 5 Piramide da Automação com ferramentas da gestão visual [38]. 
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2) Garantir que a informação dos quadros de cada recetor é complementar, 

independentemente da quantidade de quadros gerados; 

3) Cumprir os requisitos necessários à organização do conteúdo, tendo em consideração o 

destinatário do quadro;  

4) Respeitar a periodicidade de exibição de dados de acordo com o destinatário de análise 

do quadro; 

5) Respeitar a periodicidade de aquisição de dados, usufruindo das tecnologias de 

digitalização da Indústria 4.0; 

6) Garantir a exibição da informação de um modo simples e intuitivo, sem nunca 

negligenciar o objetivo que se exige do quadro ou os requisitos clássicos da gestão 

visual; 

Deste modo, a metodologia e-VMB sugere um conjunto de quatro quadros distintos entre ainda, 

nomeadamente o Daily Operational Board (DOB), o Tactical Board (TB), o Strategic Board (SB) 

e, finalmente, o Best Practices Board (BPB), sendo que as designações atribuídas aos quadros 

tiveram como base as definições atribuídas na referência [40].   

Os três primeiros quadros (DOB, TB e SB), apesar de apresentarem informação distinta, são 

quadros complementares, permitindo cobrir as várias áreas de desempenho dos níveis 

hierárquicos constituíntes da empresa. Para tal, a metodologia e-VMB sugere um quadro para 

cada nível hierárquico. Seguidamente, serão explicadas as especificações detalhadas de cada 

quadro individualmente da metodologia e-VMB, nomeadamente, a utilidade de cada quadro, as 

categorias que os constituem, a quantidade de conteúdo que apresentam em primeira análise, a 

que divisão do sistema produtivo se destinam, qual o período de apresentação dos indicadores 

ou informação que apresentam, o modo como os quadros se complementam e correlacionam e 

o modo como a acessibilidade à informação é facilitada nos diferentes quadros devido à 

vantagem tecnológica do quadro ser eletrónico. 

4.1. Daily Operational Board (DOB) 

O DOB deve ser utilizado em contexto de shop floor, sendo uma ferramenta a ser utilizada nas 

primeiras reuniões diárias ou para reuniões urgentes em que o grupo de destinatários necessita 

de uma informação mais detalhada e com alarmística para a concretização de medidas. A 

informação a apresentar no DOB é importante para tomadas de decisão rápidas, para resolução 

de problemas que poderão escalar para um nível superior se não forem resolvidos no momento 

[29]. Por isso, a metodologia apresenta um conjunto de categorias selecionadas para avaliação 

do desempenho do nível do shop floor. O modo de organização de informação no quadro é 

formado por quatro categorias obrigatórias de representação, nomeadamente Qualidade, 

Planeamento, Produtividade e Trabalhadores [40].  

Cada uma das quatro categorias obrigatórias é constituída por um conjunto de informação ou 

indicadores ao critério da seleção da empresa, sendo que cada categoria tem de estar presente 

no e-VMB, ou seja, deve ser constituída com pelo menos um indicador ou informação.  De acordo 
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com a literatura e respeitando os prossupostos para uma utilização adequada de Visual 

Management, a metodologia e-VMB sugere um conjunto total de dez indicadores ou informação 

a apresentar no DOB, pelo que cada categoria pode ser representada por mais do que um 

indicador ou informação. A seleção do conjunto de indicadores das categorias é responsabilidade 

da empresa, ainda que a metodologia e-VMB sugira a metodologia de seleção de KPIs utilizada 

na referência [24]. No entanto, a metodologia apresentada em [24] apenas permite a seleção de 

KPIs, sendo que no caso da metodologia e-VMB os quadros podem ser construídos com KPIs 

ou outras informações consideradas úteis para o DOB, como por exemplo, o histórico de setups 

da última semana, ordens de fabrico, paragens e motivos de tal, progresso da ordem de fabrico, 

início e fim de operações, entre outros. Na secção seguinte é apresentado o modo de construção 

do e-VMB, sendo que nesse procedimento é apresentada uma listagem de indicadores que 

podem ser selecionados pelas empresas de acordo com as categorias obrigatórias.  

O DOB apresenta um método visual para as reuniões de avaliação de desempenho diário para 

o shop floor, pelo que o conteúdo de cada categoria obrigatória tem de estar atualizado e 

detalhado. Assim, a metodologia e-VMB sugere que as informações ou indicadores do DOB 

sejam relativos a um único processo ou conjunto de processos da mesma família de produtos, 

ou seja, célula de trabalho. Portanto, se num determinado shop floor existirem várias células de 

trabalho ou vários processos de diferentes produtos, o DOB deve garantir a apresentação do 

desempenho desse conjunto. Cada produto é consequência de um processo, caso um 

determinado produto necessite de mais do que um processo, então pertence a uma célula [24], 

sendo que, por exemplo, na célula de trabalho A podem existir 3 CNC e o indicador/informação 

selecionado tem de respeitar a apresentação do valor para o conjunto das 3 CNCs. Logo, a 

apresentação de um determinado indicador ou informação deve ser relativa ao conjunto de 

máquinas constituintes da célula (figura 6).  

 

Na figura 6, foram omissas as informações dos indicadores ou as informações úteis, dado que 

esta figura é apenas utilizada para demonstrar a lógica de pop-up do quadro eletrónico 

Figura 6 Lógica da característica de ampliação das células do shop floor. 
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relativamente à zona funcional do sistema produtivo. No entanto, o exemplo ilustrativo quadro 

DOB com a inclusão dos indicadores e informação útil é apresentado no Anexo 4.  

Relativamente ao período de apresentação dos dados, cada categoria do quadro contém um 

conjunto de indicadores ou informação útil à célula ou ao processo que devem ser relativos a 

informação diária, ou seja, apresentação dos indicadores relativos a um conjunto de máquinas 

de uma determinada célula de trabalho num dia. 

Os gráficos dos diferentes indicadores selecionados previamente pela empresa são 

especificados para cada máquina de um processo individual ou de um processo de uma célula 

que está a ser analisada num determinado dia. Recorrendo ao código de cores, a informação 

exposta deve ser de um modo alarmístico, nomeadamente quando o valor do indicador de uma 

determinada máquina de um determinado dia é inferior à baseline de comparação. Deste modo, 

quando o valor de um indicador de um determinado equipamento é representado com a cor 

verde, simboliza que atingiu ou ultrapassou o desempenho do valor alvo designado para aquele 

indicador. Caso o valor do indicador de um equipamento seja representado pela cor amarela, 

significa que o desempenho da máquina naquele indicador é inferior ao valor alvo, mas superior 

à baseline definida pela empresa para aquele indicador. Um indicador que apresente um valor 

inferior à baseline para o mesmo definida, apresenta cor vermelha. É de salientar que tanto a 

definição do valor do valor alvo como o valor da baseline é realizada na metodologia e-VMB na 

etapa de seleção de indicadores, sendo que para determinadas empresas, o valor da baseline e 

do valor alvo possam ser o mesmo para um determinado indicador. 

A metodologia e-VMB sugere a geração inicial de todos os dados necessários para o cálculo dos 

indicadores ou de uma informação relevante, pelo que, a aquisição de dados é realizada a tempo 

real, para que possa ser utilizada no momento imediato do cálculo do indicador. Como há 

informação atualizada a tempo real do processo o cálculo dos indicadores ou informações, o 

utilizador do quadro pode aceder a uma apresentação mais detalhada do indicador/informação. 

A metodologia e-VMB recorre às vantagens de pop-up dos quadros eletrónicos para que possam 

ser ampliadas as categorias constituintes do DOB ou os indicadores/informações selecionados 

dessas mesmas categorias a qualquer hora do dia. O conjunto de indicadores ou informações 

úteis selecionadas, podem perfazer um conjunto superior ao valor de dez 

indicadores/informações sugeridos pela metodologia e-VMB. Este facto não é um impedimento 

de seleção de indicadores ao critério da empresa, sendo que recorrendo à lógica pop-up, o 

utilizador pode ampliar uma categoria obrigatória e observar o conjunto total de indicadores que 

selecionou (figura 7). 

A metodologia também permite, recorrendo à característica de pop-up do quadro interativo, que 

a representação de um indicador ou informação seja num determinado instante do dia.  Por 

exemplo tempo de ciclo (figura 23, Anexo 5), em que os dados de uma determinada máquina 

são obtidos a tempo real, é calculada uma média para a representação diária do indicador, sendo 

que se o utilizador desejar observar o tempo de ciclo num determinado instante do dia de trabalho 

pode fazê-lo ampliando o gráfico que representa a máquina desejada no dia desejado. Saliente-
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se que a apresentação diária de um indicador ou de uma informação relativa a uma máquina é 

realizada recorrendo à média dos diversos valores do indicador/informação calculados a tempo 

real cálculo da média do indicador, para evitar a sobrecarga de dados a representar no quadro.  

Por outro lado, a média por si só é um indicador de desempenho do indicador, uma vez que pode 

ser comparada com o valor alvo desse indicador (figura 23 Anexo 5). Consequentemente, deverá 

ser mostrada uma mensagem de texto que deve indicar a máquina, o dia e a célula ou processo 

em que ocorreu a anomalia, para que o utilizador analise o dia de trabalho da máquina, 

recorrendo ao conceito do pop-up, de modo a que se encontre a causa raiz do problema para 

que possam ser discutidas medidas a tomar para a resolução do mesmo.  

4.2. Tactical Board (TB) 

O TB é adequado para reuniões de decisão da gestão intermédia, destinado a chefes de secção, 

ou chefes de departamentos, contém informação relacionada com o desempenho de um 

conjunto de processos ou células [44], para que possa ser tomada a decisão do modo como se 

gere a utilização de recursos.  

As categorias que a metodologia e-VMB sugere como obrigatórias a apresentar no TB são 

categorias relativas à Qualidade, Planeamento, Produtividade, Trabalhadores, tal como as 

apresentadas no DOB, com o acréscimo das categorias relativas ao Custo e ao Inventário. Estas 

duas últimas categorias deverão ser apresentadas apenas no TB dado que numa lógica diária 

são pouco relevantes, sendo pouco relevantes para o nível do shop-floor, em que é necessária 

uma informação mais prática do processo.  

O TB apresenta um conjunto de seis categorias obrigatórias a apresentar e requer um conjunto 

de indicadores ou informação útil relativa ao conjunto de processos ou células. Pelo que, a 

metodologia sugere a seleção, para posterior apresentação, de doze indicadores/informação. 

Figura 7 Lógica de ampliação de uma área do DOB. A área a ser ampliada apresenta o conjunto de todos os indicadores 
a essa área relacionados, que estão no repositório de informação. 
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Assim como no DOB, é da responsabilidade da empresa a seleção do conteúdo que deseja 

apresentar. 

Apesar do TB ser constituído pelas categorias do DOB, com o acréscimo da categoria de Custo 

e Inventário, os indicadores e a informação a apresentar no TB a ser selecionada pela empresa 

pode não corresponder ao conjunto de indicadores/informações selecionados para apresentar 

no DOB. No entanto, os indicadores podem corresponder e nesse caso os apresentados no TB 

diferenciam-se do DOB na medida em apresenta a informação de modo agregado, sendo que a 

metodologia sugere que a informação deverá ser apresentada de um modo agregado no que 

respeita a divisão do sistema produtivo da empresa e o período de apresentação do conteúdo.  

Relativamente à divisão do sistema produtivo a que estão associados os indicadores ou 

informações, o TB representa as secções, dos conjuntos de células ou processos (figura 8).  

Novamente, o TB apresentado na figura 8 apresenta as áreas a preencher pelos indicadores ou 

informação em branco. A agregação sugerida pela metodologia no TB é realizada através da 

média do valor do indicador/informação para o conjunto de equipamentos que pertencem à 

secção que está associada ao TB (figura 24, Anexo 6). 

No que respeita ao período de apresentação dos indicadores/informação, a metodologia sugere 

a apresentação do conteúdo diário no TB agregado semanalmente. O sistema de cores utilizado 

para apresentação dos indicadores/informações no TB é semelhante ao apresentado pela 

metodologia no DOB. 

Apesar de numa primeira análise o conteúdo do TB seja apresentado de um modo agregado, a 

metodologia ao usufruir dos benefícios de pop-up do quadro eletrónico para a ampliação das 

categorias obrigatórias, com o objetivo do utilizador conseguir visualizar todos os 

indicadores/informação que selecionou inicialmente e cujos os dados para o cálculo dos mesmos 

estão armazenados no repositório de dados gerado previamente. A lógica de ampliação de 

categorias é idêntica à lógica apresentada na figura 7, que demonstra a ampliação das categorias 

no DOB. Do mesmo modo, pode ser ampliado um determinado indicador ou informação útil, em 

que o conteúdo passa a ser detalhado relativamente ao período de exibição ou relativamente à 

célula ou processo, sendo que neste caso o conteúdo apresentado é o correspondente ao DOB, 

se o indicador/informação for semelhante ao selecionado para o DOB (figura 24, Anexo 6). 

Figura 8 Lógica da característica de ampliação das secções do shop floor. 
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4.3. Strategic Board (SB) 

O terceiro quadro é o SB destinado à direção industrial, nomeadamente, chefes de unidade de 

negócio, ao diretor de fábrica e à administração. Este quadro é utilizado para monitorizar o estado 

do sistema produtivo num determinado período de tempo, apresentado uma visão completa do 

sistema produtivo [40].  A monitorização que a SB sugere não requer uma monitorização do 

desempenho a tempo real, pelo que a informação deste quadro pode ser menos detalhada, em 

termos temporais, do que o conteúdo apresentado no DOB [29]. O conteúdo a exibir no SB tem 

como objetivo apresentar o progresso do desempenho do sistema produtivo ou da unidade de 

negócio, pelo que não é requerido que os indicadores ou a informação útil que irão constituir o 

quadro alterem constantemente, isto é, que apresentem o progresso frequente de hora a hora, 

por exemplo, pretende-se um enquadramento do progresso, mas no sentido de obter uma 

fotografia geral do contexto do sistema produtivo [29]. Deste modo, o SB possuí o conjunto das 

categorias de oito categorias, que correspondem às seis do TB e, consequentemente do quatro 

do DOB, nomeadamente, Qualidade, Planeamento, Produtividade, Trabalhadores, Custo e 

Inventário, bem como as categorias de Higiene e Segurança, Ambiente, completando, assim, 

todo o espetro de categorias responsáveis para avaliar o desempenho completo do sistema 

produtivo.  

O SB apresenta um conjunto de oito categorias obrigatórias a apresentar e requer um conjunto 

de indicadores ou informação útil relativa ao conjunto das secções do sistema produtivo. Pelo 

que, a metodologia sugere a seleção, para posterior apresentação, de doze 

indicadores/informação. Assim como nos quadros anteriores, é da responsabilidade da empresa 

a seleção do conteúdo que deseja apresentar.  

Como é defendido por Marr [29], não há necessidade de monitorizar medidas de estratégia 

diariamente e definitivamente de hora a hora, por isso, o período de apresentação de informação 

deve ser mensal a trimestral ou anual, segundo o critério da empresa, apesar da atualização 

recorrente dos dados.  

O quadro é utilizado para decisões de estratégia operacional e criação de objetivos, pelo que o 

conteúdo da informação deve ser apresentado de um formato macro, tanto no domino temporal 

como no domínio das diversas secções da empresa. Por isso, neste quadro, é analisada a 

informação do desempenho das unidades de negócio, que representam o conjunto das secções 

do shop floor, e do próprio sistema produtivo, que é constituído pelas diversas secções do shop 

floor. Assim, a informação deve ser agregada, como a lógica do TB, por período, equipamento e 

pelas várias zonas funcionais do sistema produtivo. Na figura 9, é apresentado o modo como 

uma unidade de negócio pode ser analisada recorrendo ao SB. Neste sentido, a metodologia 

recorre, novamente, à técnica de ampliação facilitada pelo quadro eletrónico.  
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Como apresentado na descrição dos últimos dois quadros, no SB também podem ser exploradas 

as categorias obrigatórias, sendo que com o sistema de ampliação da categoria a metodologia 

permite analisar todos os indicadores/informações constituintes dessa categoria, bem como 

explorar cada indicador/Informação individualmente. Para exemplificar o modo da agregação de 

informação relativa ao tempo e aos equipamentos, recorrendo à característica de pop-up do 

quadro interativo, utilizou-se como exemplo simplesmente ilustrativo o tempo de ciclo de um 

determinado processo num conjunto de três máquinas e o número de acidentes numa 

determinada secção da empresa. Recorreu-se ao valor do tempo de ciclo por ser um conjunto 

de dados continuo em que a aquisição dos dados deve ser a tempo real, sendo que o valor 

apresentado no gráfico de barras da figura 25, Anexo 6, representa a média do tempo de ciclo 

da máquina durante o dia de trabalho, assim como foi exemplificado na figura 24, Anexo 6. Por 

outro lado, para apresentar a agregação de um valor discreto, optou-se por se utilizar como 

exemplo o número de faltas que é avaliado por um valor por dia (figura 25, Anexo 6).  

4.4. Best Practice Board (BPB) 

Relativamente ao Best Practices Board (BPB), é um quadro que apresenta um conjunto de 

informação que é relativa às práticas de melhoria continua. O BPB é um quadro informativo e, 

como tal, ao contrário dos quadros SB, TB e DOB, não tem como objetivo apresentar o 

desempenho de nenhuma zona funcional do sistema produtivo em concreto. Este quadro é 

beneficiado em qualquer área do shop floor, uma vez que é utilizado para acompanhamento de 

ações de auditoria, acompanhamento dos desempenhos gerais em relação a áreas como o 

Figura 9 Lógica da característica de ampliação das unidades de negócio do shop floor. 
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higiene e segurança ou o ambiente, permite desenvolver projetos de melhoria continua, e permite 

acompanhar as obras e projetos que estão em curso no conjunto do shop floor. Face ao exposto, 

as cinco categorias propostas pela metodologia para associar a este quadro são as seguintes:  

Ações de auditoria, Higiene e Segurança, Ambiente, Projetos de melhoria continua, Pipeline dos 

projetos. 

A quantidade de conteúdo a ser apresentado deve ser respeitado segundo a literatura e a lógica 

apresentada na metodologia para os quadros anteriores, pelo que neste caso o BPB deve 

apresentar um conjunto de dez indicadores ou informação útil, dado que é um quadro destinado 

a apresentar cinco categorias e é um quadro que permite acompanhar o sistema produtivo de 

um modo informativo, não sendo necessário a apresentação  de informação exaustivamente 

detalhada. A seleção de cada indicador ou informação a apresentar é critério da empresa, sendo 

que neste quadro a seleção do conteúdo pode não requerer a utilização dos inquéritos de seleção 

de indicadores apresentados pela metodologia [24], a qual pode ser uma sugestão de utilização 

para a seleção dos indicadores dos quadros anteriores. Neste quadro, a utilização dos inquéritos 

da metodologia [24] justifica-se na categoria de Higiene e Segurança, em que a seleção é de 

indicadores.  

Relativamente ao período de apresentação de dados é definido pelo projeto que se quer analisar 

ou pela categoria, por exemplo, as ações de auditoria podem ser realizadas de 2 em 2 meses, 

enquanto que um projeto de melhoria pode ser desenvolvido anualmente.  

Para existir concordância com o conjunto dos quadros, a lógica de código de cores utilizada na 

metodologia deve igualmente ser considerada para este quadro, assim como as características 

de ampliação das categorias, dos indicadores/informações ou das zonas funcionais do sistema 

produtivo, oferecidas por ser um quadro eletrónico. 

Na tabela 5, Anexo 7, são resumidas as principais características dos diferentes quadros bem 

como as categorias associadas a cada um.  

4.5. Construção do e-VMB 

No instante em que a empresa deseja construir o e-VMB, deverá existir um repositório de dados 

atualizados para que se possa imediatamente calcular os indicadores ou informação 

selecionada. O primeiro passo proposto para a construção dos quadros, representado em modo 

esquemático na figura 10, é a criação do repositório de conteúdo, em que, inicialmente a empresa 

lista todo o conjunto de indicadores ou informação relevante que considere pertinente à 

apresentação. A seleção dos indicadores e da informação por parte da empresa é um processo 

customizado, apesar dos quadros apresentarem um número limitado de conteúdo, tanto depende 

do tipo de produção da empresa como, especificamente dentro da empresa, depende da secção 

de produção em análise. De acordo com Marr [29],  a escolha do KPI deve verificar e validar a 

estratégia da empresa e, por outro lado, os KPIs selecionados devem responder a um conjunto 

de perguntas para que se perceba o propósito dos mesmos, sendo que este procedimento não 
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é fácil e muitas vezes as empresas não conseguem desenvolver o conjunto correto de KPIs.. 

Marr apresenta em [29] um conjunto de passos para a seleção correta do conjunto de KPIs. 

Como referido anteriormente, a referência [26] apresenta um conjunto de inquéritos para a 

seleção de KPIs num conjunto de nove classes, a destacar: Fornecedores, Planeamento, 

Produtividade, Qualidade, Mecânica, Manutenção, Clientes, Ambiente e Trabalhadores.  

Para facilitar no processo de seleção de informação e indicadores, é apresentada uma lista 

sugestiva de indicadores (Anexo 8) com o modo de cálculo de cada indicador. A lista é 

organizada de acordo com as oito categorias obrigatórias a apresentar, sendo que cada categoria 

é constituída por um conjunto de indicadores. As definições sugeridas nesta dissertação para as 

oito diferentes categorias obrigatórias, são definidas do seguinte modo [24]:  

1) Qualidade: pode ser definida como a habilidade que um produto ou serviço tem para 

satisfazer os requisitos completos do cliente ou para dar resposta ao uso pretendido pelo 

cliente.  

2) Planeamento: trata-se da categoria onde é avaliada a eficácia do planeamento, se o 

planeamento estipulado está a ser cumprido.  

3) Produtividade: nesta categoria há a avaliação do desempenho do processo e dos níveis 

de produtividade do sistema produtivo.  

4) Trabalhadores: abrange o desempenho dos trabalhadores e a sua satisfação.  

5) Custo: categoria que avalia os custos associados às restantes categorias e o estado 

financeiro da empresa.  

6) Inventário: esta categoria diz respeito à quantidade de produto que existe em armazém 

ou entre processos.  

7) Higiene e Segurança: esta categoria permite acompanhar os acidentes de trabalho e o 

progresso da eficiência da higiene e segurança da empresa.  

Figura 10 Resumo da lógica a adotar para a realização dos quadros e-VMB. 
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8) Ambiente: nos dias de hoje, tornou-se uma categoria fundamental para 

acompanhamento do desempenho, uma vez que s clientes apresentam um interesse 

notável no tema de sustentabilidade e no modo como e onde os produtos são 

produzidos, sendo que a empresa que apresente um nível de sustentabilidade favorável 

no domínio do Ambiente ganha competitividade em relação a outras [29].  

No que respeita a apresentação do indicador, a empresa acompanhada com a seleção do 

indicador, deve indicar o valor alvo e a baseline que tem como referência para esse indicador. 

Deve ainda selecionar o modo como deseja observar o indicador, sendo que a metodologia 

apresenta a descrição determinados métodos de representação de informação, apresentados na 

tabela 4, Anexo 2 [23,29].    

Após criado o repositório de indicadores, em que a empresa seleciona os indicadores ou 

informação desejável a visualizar e identificação do modo de representação dos mesmos, segue-

se a criação dos quadros e-VMB (figura 10). Cumprindo uma lógica de Visual Management, em 

que os quadros e-VMB não devem ser sobrecarregados com informação e indicadores, sob pena 

de nunca serem utilizados para análise [23]. O objetivo da gestão visual passa por apresentar de 

forma concisa e compreensível informação importante, para uma futura análise. Pelo que, no 

que respeita ao número de indicadores a serem apresentados, este número deve ser diferente 

do número de indicadores selecionados para o repositório. A metodologia prevê que em primeira 

análise sejam apresentados dez, doze, doze, dez indicadores ou informação no DOB, TB, SB e 

BPB, respetivamente. No entanto, como apresentado na descrição dos quadros, aproveitando a 

vantagem informática dos quadros eletrónicos e-VMB, é possível à empresa visualizar um 

número superior de indicadores por categoria em cada quadro. A dinâmica dos quadros e-VMB, 

permite que sejam cumpridos os requisitos do número de indicadores a visualizar, sendo que por 

outro lado permite aceder ao conjunto de toda a informação que a empresa deseja obter, criando 

assim uma flexibilidade na apresentação da informação. 
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5. Metodologia e-SMED 

Nos dias de hoje, o avanço tecnológico e a competitividade recorrente entre empresas, oferece 

aos clientes um poder de escolha que se evidencia na oportunidade que o cliente possui para 

customizar o produto com detalhes específicos à utilidade que o próprio deseja [41]. Em reação 

à influência do cliente na cadeia de valor do produto, consequentemente na indústria, e 

respondendo à agilidade do mercado, consequente das rápidas mudanças de necessidade do 

cliente, recorre-se à produção de lotes reduzidos com um prazo de entrega curto [13]. No entanto, 

a produção de pequenos lotes requer a troca de um produto para outro constantemente. Assim, 

para a produção recorrente de pequenos lotes, apesar de agregar flexibilidade à produção, 

origina a desvantagem de realização de diversos setups [13]. Para que a produção seja de 

pequenos lotes e, ainda assim, se mantenha a capacidade de produção, a produtividade do 

processo e, consequentemente, a flexibilidade do processo analisa-se o tempo de setup, com o 

objetivo de o diminuir [22]. O processo de setup tem influência na produtividade de um processo, 

na medida em que tem efeito direto no tempo da produção de um produto ou componente, ou 

seja, se o tempo de setup for diminuído, o tempo disponível para a produção aumenta e, por 

isso, o tempo de produção do produto ou componente diminui [44].  

O procedimento de medição de tempos e redução de tempos de setup amplamente utilizado nos 

dias de hoje é o SMED, apresentada por Shingo [22]. Conforme Shingo [22], a aplicação do 

SMED é o modo mais eficaz para melhorar o tempo de setup. Para a aplicação do método SMED, 

é fundamental um diagnóstico dos procedimentos de setup em uso [22]. A descrição mais 

detalhada do processo SMED foi apresentada na Secção 2.2.3, sendo que propõe a realização 

de determinadas tarefas enquanto o equipamento estiver em funcionamento, tantas quanto 

possível, e sugere a simplificação das etapas restantes através da utilização de dispositivos de 

fixação e posicionamento rápidos, originando um processo de troca de ferramenta mais suave e 

ágil [41]. Apesar da ferramenta SMED ser uma ferramenta poderosa para a redução te tempos 

totais de setup, não apresenta nenhuma sugestão de solução de melhoria a adotar para a 

redução desse tempo. 

Em paralelo com o processo SMED, de acordo com [21,44], para que exista um processo de 

setup organizado e eficiente é fundamental o desenvolvimento de um procedimento para 

identificar facilmente as tarefas externas, bem como a construção de um conjunto de soluções 

que reduzam o tempo ocupado pelas tarefas internas. Para o melhoramento das práticas do 

processo de setup, é sugerida uma metodologia em [21,44] denominada SID, que tem como 

objetivo facilitar a identificação de como melhorar o processo de setup. Esta metodologia 

apresenta uma ferramenta de suporte a monitorização e controlo do processo de setup, sendo 

que recorre a um conjunto de Key Process Indicators (KPI), nomeadamente, o tempo total do 

setup, operação do setup mais longas, tempos de espera, de transporte, de manuseio, entre 

outros.  Com a análise dos KPIs, a metodologia SID permite identificar qual é o tipo de operação 

responsável de maior consumo de tempo do setup, o que permitem desenvolver posteriores 
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soluções e procedimentos necessários mais rapidamente. A metodologia permite ainda ter um 

conjunto de valores para comparação com outros equipamentos dentro da própria empresa como 

em relação a outras empresas.  

Caso o processo de setup esteja sistematizado e, com isso, o tempo do mesmo seja reduzido, é 

possível reduzir o nível de variabilidade do prazo de entrega de um produto. É fundamental o 

estudo da variabilidade do tempo de produção de um produto, dado que influencia os custos do 

processo [45]. A variabilidade de tempo de produção de um produto, pode ser reduzida através 

da sistematização dos vários processos constituintes para a produção do produto ou componente 

[45], incluindo o processo de setup desse produto ou família de produtos.  

Evidentemente que os processos de setup idênticos, ou seja, setups a, por exemplo, máquinas 

semelhantes, peças ou ferramentas com a mesma geometria e dimensão, o mesmo número de 

apertos necessários, meios de movimentação, entre outras características de setup idênticas 

[16], apesar de terem valores de tempos totais próximos, possuem, ainda assim, tempos totais 

de setup distintos, devendo-se isso, principalmente, à natureza humana. Assim, verifica-se 

variabilidade de tempos totais de setup idênticos, sendo esta variabilidade de tempos inevitável.  

Para a avaliação da variabilidade do tempo total de setups idênticos, as empresas assumem um 

dado nível de variabilidade como normal, devido à causa da natureza humana. O indicador que 

é utilizado como comparação para nível de variabilidade aceitável é o coeficiente de variação 

(CV) inferior a 10%. Esta medida de variabilidade é utilizada para a generalidade dos processos 

produtivos e significa que se pode assumir que se existir uma variabilidade entre tempos de setup 

idênticos superior a 10% de CV, então o procedimento de setup não está estabilizado, havendo 

necessidade de identificar as causas desta variabilidade distinguida como não normal.  

Em suma, verifica-se, primeiramente, a importância de facilmente identificar as tarefas internas 

e externas num processo setup, pelo que é fundamental a existência de um procedimento 

uniformizado tanto na medição dos tempos no processo de setup, como no método de 

identificação das tarefas internas e externas. Por outro lado, para a redução do tempo 

despendido no setup¸ é importante a identificação correta das operações cuja contribuição para 

o tempo de setup é maior. Além disso, no que respeita o estudo da variabilidade de setups, é 

fundamental existir um repositório dos tempos das diversas operações do setup, bem como os 

tempos totais de diversos setups, com o intuito de se poder facilmente comparar os diversos 

setups idênticos realizados. Por último, ainda é fundamental, após a análise do procedimento de 

setup a apresentação de soluções tipo que são comuns a diversas ações de melhoria tomadas 

para a redução de tempos nos setups.  

A metodologia e-SMED, proposta nesta dissertação, recorrendo ao auxílio das tecnologias de 

digitalização, informação e comunicação da Indústria 4.0, é facilitada a utilização do SMED, 

sendo que é mais fácil encontrar soluções, fazendo uma análise detalhada ao histórico de setups, 

ação que só com a medição dos tempos de setup e avaliação dos indicadores de desempenho 
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ficava no limite do necessário. Como tal, o e-SMED apresenta determinados objetivos, 

nomeadamente: 

1) Procedimento para identificar as tarefas internas e externas facilmente; 

2) Uniformização do modo como é efetuada a análise do processo de setup; 

3) Identificação das operações que são os maiores consumidores de tempo; 

4) Criar um repositório de histórico dos setups; 

5) Estudar a variabilidade dos setups idênticos existentes, tanto em tempos totais como em 

tempos de cada operação; 

6) Auditoria aos tempos de setup em determinados períodos, de um modo automático 

recorrendo ao histórico de setups criado; 

7) Apresentar uma ferramenta facilitadora nos projetos de melhoria de setups em que 

apresenta um conjunto de questões condutoras a soluções tipo, para posterior aplicação 

de práticas de melhoria contínua. 

Deste modo, inicia-se o processo do e-SMED com a geração do repositório de setups recorrendo 

à cronometragem de setups e descrição das tarefas do setup. O repositório originará o histórico 

de setups a ser utilizado posteriormente para a avaliação individual dos seutps e para a análise 

de variabilidade dos setups idênticos. Após a avaliação detalhada de cada setup introduzido no 

sistema, surgem um conjunto de soluções, em formato de soluções tipo que podem ser gerais 

para qualquer tipo de setup, em reposta da falha do método clássico SMED não exemplificar 

quais são as soluções a adotar. Posteriormente ao estudo individual dos setups e caso os setups 

sejam idênticos, realiza-se o estudo da variabilidade do conjunto de setups, sendo que o estudo 

da variabilidade pode estar focado nos tempos totais dos setups ou nos tempos das operações 

do conjunto dos setups. Esquematicamente, a lógica da metodologia e-SMED é representada na 

figura 11. 

 

 

 

 

 

 

A geração de um repositório de dados relativos aos tempos totais e parciais das várias operações 

do setup, requer a aquisição detalhada dos dados. Relativamente aos tempos totais dos setups, 

estes valores podem ser adquiridos sempre que um setup é realizado, sendo um valor que pode 

ser obtido diretamente do contador de tempos da máquina onde está a ser desenvolvido o setup. 

Por outro lado, os tempos parciais das operações descriminadas do setup têm de ser obtidos 

pelos analistas de tempos da equipa de melhoria do setup. Assim, com uma frequência de 

Figura 11 Lógica da metodologia e-SMED. 
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intervalos de tempo definidos pela empresa, sendo sugerido uma frequência de 2 meses, um 

analista de tempos, em comunicação direta com a ferramenta informática, adquire os valores 

dos tempos as tarefas detalhadas realizadas pelo operador no decorrer do setup. Ou seja, a 

aquisição de dados, uma das características do CPS, passa pela medição numa determinada 

frequência de tempo, dos tempos parciais do setup das tarefas realizadas pelo operador. 

Relativamente ao processamento de dados, outra característica do CPS, este já deve ser 

analisado automaticamente através da rede de informação criada na fábrica pela IoT. Isto é, o 

sistema IoT garante que os dados são compilados e prontos a ser analisados e tratados, sendo 

deste modo armazenados. Origina-se, assim, o repositório de dados dos variados tempos dos 

setups, bem como o repositório de informação relativa à separação detalhada do setup por 

operações específicas dos setups.  

O histórico de dados disponibiliza o conteúdo necessário para uma avaliação da variabilidade 

associada ao tempo total ou ao tempo das operações do setup, caso estes setups sejam 

idênticos e desse modo serem comparáveis. Isto é, após serem realizados um conjunto de setups 

idênticos, sendo necessária uma amostra significativa de pelo menos dez setups, a ferramenta 

informática calcula o coeficiente de variação (CV) e, de um modo tangível, pode ser analisada e 

apresentada a variabilidade do processo de setup.   

Para o estudo de variabilidade de tempos totais dos setups, para além dos setups serem 

idênticos, devem apresentar um período de diferença reduzido de aproximadamente 2 meses, 

nunca negligenciando que a avaliação deve ser efetuada com uma amostra dos últimos dez 

setups, no mínimo. O período de intervalo de setups deve ser reduzido uma vez que estes têm 

de ser comparáveis, ou seja, os setups a serem analisados apresentam o mesmo procedimento 

e os operadores estão capacitados praticamente a realizar o conjunto dos setups segundo esse 

procedimento estipulado, pelo que não deveria haver variação nos tempos. Ora, caso se verifique 

uma variação no tempo total do setup, implica que o operador se desviou do cumprimento do 

procedimento de setup, sendo que pode ter ocorrido num setup pontual ou o operador não 

cumpre o procedimento num conjunto de setups. Nesse caso, verifica-se variabilidade nos 

tempos totais de setup e há necessidade de identificar a causa raiz dessa variabilidade. Caso o 

valor do coeficiente de variação da amostra dos tempos totais dos setups seja inferior a 10%, 

apesar de continuar a existir variabilidade, já que o processo de setup tem recorrente 

interveniência do humano, a variabilidade apresentada pode ser negligenciada, ou seja, os 

tempos totais dos setups são considerados como iguais. Para além disso, dado que a avaliação 

à variaiblidade dos tempos totais dos setups só requerem a comparação de tempos totais, então 

trata-se de uma avaliação que não tem de expectar pelo processo de auditoria ao setup de 

tempos a tempos, em que são destacadas todas as tarefas e tipos de operações dos setups, 

pode ser realizada sempre que é efetuado um setup, recorrendo aos dados do contador da 

máquina diretamente. 

 A metodologia permite, ainda, avaliar a variação dos tempos dos diferentes tipos de operações 

que constituem o setup.  Para esta avaliação, há necessidade de utilizar os dados obtidos no 
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processo de auditoria do setup, dado que a avaliação já não é ao tempo total do setup. Pelo que, 

o período entre os setups de estudo à variabilidade dos tempos de operação é superior, isto é, 

como são necessários dados de pelo menos dez setups, se de 2 em 2 meses for realizado um 

processo de auditoria ao setup, então o período de avaliação já ultrapassa o ano. Neste sentido, 

o estudo de variabilidade neste caso, torna-se um alerta caso haja variabilidade significativa num 

tempo de um tipo de operação e nesse caso identificar a causa raiz do mesmo, se por um lado 

o operador está a realizar o procedimento associado à tarefa conforme o estipulado, se alterou 

o procedimento da tarefa a certa altura ou se pontualmente procedeu à realização da tarefa 

seguindo outros passos que não os do procedimento..  

Em ambos os casos do estudo de variabilidade, o objetivo é identificar a causa raiz da 

variabilidade significativa verificada. A investigação, para que seja facilitada e realizada de um 

modo fluido e simples, deve recorrer ao sistema informático de quadros eletrónicos, que utilizam 

os requisitos de gestão visual e sistemas de ampliação como os utilizados na metodologia do e-

VMB.  

Seguidamente, será apresentada o modo de construção da metodologia e-SMED.  

5.1. Construção do e-SMED 

A metodologia inicia-se com a filmagem ou observação do setup a ser realizado, com posterior 

cronometragem de cada tarefa observada/filmada. É de salientar que a prática inicial do 

procedimento do SMED de cronometragem, assim como a descrição das tarefas, numa primeira 

fase, é um procedimento a ser realizado com a ajuda do humano, dado que o nível de sensores 

e atuadores a incorporar no produto/máquina teria de ser muito sofisticado para que este 

procedimento fosse imediatamente automatizado e digitalizado. Com a indicação dos tempos de 

cada tarefa do setup, deve ser feita uma descrição cada tarefa elementar, sendo que para a 

sumarização das tarefas e respetivas durações, recorre-se à tabela 6, Anexo 9. 

A partir desta informação, a ferramenta informática pode gerar o repositório dos históricos de 

tempos associado ao setup, incluindo o tempo total do setup e o tempo de cada tarefa nos setups 

que forem medidos. Para o conjunto de tarefas de setups sejam comparáveis entre os setups, 

classifica-se de um modo uniformizado as tarefas descritas anteriormente de acordo com um 

conjunto de tipos operações apresentadas na tabela 1. Os tipos de operações são adaptados da 

listagem de tipos de operação apresentada na metodologia [5,48], o operador associa cada tarefa 

ao tipo de operação correspondente de acordo com a descrição apresentada. Deste modo, uma 

vez que os tipos de operações são comuns a qualquer setup realizado num equipamento, é 

possível automaticamente realizar uma comparação entre operações dos setups de um modo 

quantitativo, isto é, cálculo dos indicadores de cada tipo de operação e posterior representação 

gráfica dos tipos de operações, para que a intervenção humana seja restrita à interpretação dos 

gráficos e correspondente análise. 
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Tabela 1 Tipos de operações associadas ao setup e respetivas descrições, adaptado de [21]. 

 

Nesta fase da metodologia o que é observado é a tabela 8, Anexo 9, em que é apresentado um 

conjunto de informações, nomeadamente, a descrição da tarefa, o tempo de execução da mesma 

e a que tipo de operação está associada, sendo que nesta etapa a construção do repositório de 

dados para análise futura dos setups pode sere construído.   

A partir desta fase da metodologia, a análise do setup é realizada recorrendo a valores 

quantitativos apresentados em forma de gráfico ou tabela, pelo que o procedimento de setup 

pode ser analisado de um modo sistemático e objetivo. É originado um conjunto de rácios, numa 

lógica do método SID [5,48] (tabela 7, Anexo 9). Calcula-se o rácio dos tempos de duração de 

cada tipo de operação com o tempo total do setup e obtém-se um conjunto de indicadores de 

desempenho que permitem diagnosticar as principais operações responsáveis do tempo total do 

setup. 

Com a quantificação adimensional do setup efetuada, pode-se complementar esta informação 

quantitativa com o estado do setup de um modo visual. Para tal, a ferramenta digital de suporte 

à metodologia disponibiliza um conjunto de gráficos que permite visualmente um formato de 

painel de controlo e análise [44].  

Tipos de operações Descrição 

Posicionamento 
Operações relacionadas com a remoção da peça processada e colocação da nova 

(inclui a movimentações junto ao posto de trabalho). 

Ferramenta 

Operações relacionadas com a mudança, limpeza, montagem e/ou afinação das 

ferramentas do processo (p.ex.: pastilhas de corte, fresas, ponteiras, brocas, moldes, 

matrizes, etc.). 

Ajuste e aperto 
Operações relacionadas com a centragem e aperto (e desaperto) da 

peça/componente processada. 

Transporte 

Operações relacionadas com a movimentação de materiais, nomeadamente 

peças/componentes processadas e ferramentas do processo, envolvendo sistemas 

auxiliares de movimentação e pessoas, desde outros locais da fábrica até ao posto 

de trabalho. 

Limpeza 
Operações relacionadas com a limpeza do equipamento de produção e das peças 

processadas. 

Movimento do 

operador 

Operações relacionadas com o movimento do operador em vazio para recolher 

algum tipo de ferramenta de aperto e desaperto, acessório extra às ferramentas de 

processo ou informação. 

Programação 

Operações relacionadas com o carregamento do programa do equipamento 

(elaboração e modificação do programa se realizado durante o setup) e seleção dos 

parâmetros de processamento. 
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A metodologia recorre ao gráfico Yamazumi para que a análise ao setup possa ser realizada de 

um modo comparativo e facilmente visível. O gráfico Yamazumi é uma ferramenta Lean, que 

consiste num gráfico de barras [46], em que, para este caso, cada barra tem a dimensão do 

tempo total do setup. O gráfico Yamazumi, distingue os tipos de operações que são necessárias 

e têm valor acrescentado, que são necessárias sem valor acrescentado e as que não têm 

qualquer valor acrescentado ao processo do setup, sendo que cada barra é constituída pelo 

conjunto dos tipos de operações do setup em que cada operação é colorida de acordo com um 

código de três diferentes de cores– verde, para o tipo de operações necessárias com valor 

acrescentado; amarelo, para o tipo de operações necessárias sem valor acrescentado; e 

vermelho, para o tipo de operações sem valor acrescentado (tabela 2).  

Tabela 2 Zona do Yamazumi resultado do código de cores e a interpretação associada 

Zona do yamazumi Interpretação 

Vermelha 

(sem va) 

Tratam-se de atividades podem ser realizadas antes ou depois do setup, com o 

equipamento parado. Quando o setup apresenta este tipo de operações, tem 

grande potencial de melhoria [48].  

Amarela 

(necessárias s/ va) 

Dependem do tipo de equipamento, o produto e da sequência de operações do 

setup que se está a considerar. Verificar as tarefas que são operações internas, 

para a redução dos tempos das mesmas, e as que podem ser externalizáveis 

[48]. 

Verde 

(necessárias c/ va)  

As operações que deveriam ser mais frequentes no setup. No entanto, deseja-

se minimizar o tempo destas tarefas através de novos métodos e procedimentos 

[48]. 

 

 Assim, a metodologia proposta utiliza estes gráficos com o objetivo de distinguir os diferentes 

tipos de operações de acordo com o valor acrescentado que acarretam no procedimento do 

setup, para que posteriormente seja facilitada a apresentação do tipo de operações que ocupa 

maior tempo do tempo total do setup. É de salientar a distinção entre a classificação atribuída 

aos tipos de operações e o processo de setup em si, isto é, apesar de o processo de setup 

representar uma atividade sem valor acrescentado para a cadeia de valor do produto é uma 

atividade necessária ao processo por isso, o próprio processo de setup é constituído por um 

conjunto de tarefas classificadas em tipos de operações as quais apresentam valor acrescentado 

para o mesmo. Assim, o processo do setup apresenta tarefas que têm necessariamente de ser 

realizadas com a máquina parada, sendo estas tarefas classificadas como tipo de operações 

com valor acrescentado para o processo de setup. Apresenta, ainda, tarefas que são necessárias 

no sentido a serem realizadas com a máquina parada, mas ao serem avaliadas, apresentam um 

potencial de melhoria para o tempo total do setup, na medida em que há possibilidade de serem 

efetuadas com a máquina em funcionamento ou ser reduzido o tempo das mesmas e, até 

mesmo, serem eliminadas, sendo estas tarefas classificadas como tipos de operações 

necessárias mas sem valor acrescentado. O setup pode ainda ser constituído por tarefas 



43 

 

classificadas em tipos de operações que não agregam qualquer valor ao processo do setup, 

sendo que são tarefas que estão a ser realizadas com a máquina parada, podendo ser realizadas 

com a máquina em funcionamento, pelo que o objetivo máximo é a eliminação total das mesmas. 

Esta classificação efetuada é apresentada na tabela 3, em que foi associada a classificação de 

valor acrescentado para o processo de setup, com o código de cores do gráfico do Yamazumi e 

a classificação de tipo de operações atribuída anteriormente. 

Tabela 3 Zona do Yamazumi e o tipo de operações que estão associados. 

Necessárias c/ VA Necessárias s/ VA Sem valor acrescentado  

Posicionamento 

Ajuste e aperto 

Ferramenta 

Limpeza 

Programação 

Movimentação do operador 

Transporte 

A apresentação gráfica, nesta fase do processo, pode demonstrar quais as operações mais 

longas para o processo de setup. A metodologia recorre ao gráfico Yamazumi, acompanhado 

com os tempos de cada operação (figura 12) para que seja visualizado de um modo rápido o 

impacto temporal que as operações possuem no tempo total do setup. O gráfico Yamazumi, é 

acompanhado com tabelas que demonstram os tempos de cada operação, os indicadores 

relativos à percentagem que ocupam no tempo total do setup e, ainda, a operação mais longa 

do processo. 

O gráfico Yamazumi permite imediatamente obter uma análise direta do setup, através de uma 

visão do potencial de melhoria que o tempo de setup pode alcançar, isto é, ao serem eliminadas 

graficamente as tarefas sem valor acrescentado para o processo de setup, verifica-se o tempo 

total que o setup poderia melhorar (figura 12).  

 

A primeira avaliação que se realiza num projeto de melhoria ao tempo do setup é no seu conjunto, 

ou seja, através do gráfico Yamazumi (figura 12) com os valores percentuais associados a cada 

tipo de operação respetivamente, visualiza-se o total do setup. Evidentemente e seguindo a 

gestão de cores utilizada no Yamazumi, as primeiras operações a sere atacadas são as 

operações a vermelho, sem valor acrescentado. Por coerência de lógica, seguem-se as 

avaliações das operações associadas à cor amarela, associadas ao tipo de operações 

necessárias sem valor acrescentado. A última análise realizada no processo de melhoria deve 

Figura 12 Resultado da fase inicial da metodologia e-SMED (lado esquerdo). Gráfico Yamazumi com a 
divisão associada ao valor acrescentado (lado direito). 
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ser ao tipo de operações com valor acrescentado, sendo que apesar de serem as únicas 

operações desejáveis num setup, podem ser melhoradas de modo a que se reduza o tempo total 

do setup.  

Ao ser apresentado o potencial de melhoria, de um modo visual (figura 12), o próximo passo que 

a metodologia prossupõe é a apresentação de um conjunto de questões para cada tipo de 

operação das zonas do Yamazumi, com o objetivo de conduzirem a análise do setup até ao 

encontro da causa raiz pelo qual o tipo de operação está a consumir o tempo excessivo do setup. 

Embora os processos de setup dependam fortemente do equipamento, do produto e do próprio 

procedimento que é realizado para o setup, para além dos fatores externos, devem ser 

consideradas, como sugestão, soluções generalistas para possível eliminação ou, pelo menos, 

minimização do tempo ocupado pelas tarefas do setup associadas a um tipo de operações. As 

respostas às questões são de modo positivo ou negativo e, consoante a resposta atribuída à 

questão, a metodologia pode sugerir um conjunto de soluções ou prosseguir para a questão 

seguinte.  Assim, a metodologia e-SMED apresenta, primeiramente, questões relativas à zona 

vermelha do Yamazumi, para que se possam identificar as causa raiz relacionadas com as 

tarefas classificadas nos tipos de operações sem valor acrescentado para o processo de setup, 

para a eliminação por completo deste tipo de operações do procedimento de setup. 

Seguidamente, a metodologia apresenta as questões da zona amarela, com o objetivo de 

identificar se neste conjunto de tarefas existiu determinadas tarefas que poderiam ser realizadas 

antes ou depois do setup, de modo a que sejam externalizáveis ao setup. Por último, a 

metodologia analisa a zona verde do, recorrendo igualmente à lógica de questões como 

condutoras da causa raiz do tipo de operação maior consumidor de tempo, com o objetivo de 

melhorar o tempo das tarefas classificadas neste tipo de operações, tendo sempre em 

consideração que nesta zona as tarefas têm de ser realizadas com a máquina parada.   

5.1.1. Yamazumi – Zona Vermelha 

As tarefas classificadas como tipo de operações relacionadas com o movimento do operador e 

com o transporte estão fortemente dependentes, uma vez que caso o transporte dos materiais, 

peça ou acessórios, seja feito antes ou depois do procedimento de setup, há uma grande 

potencialidade do operador não ter de se movimentar do posto onde deve proceder ao setup. 

Assim, ao ser melhorada a operação de transporte, por consequência quase direta, a operação 

de movimentação do operador também será e vice-versa. De acordo com Shingo [22], ações de 

melhoria no layout do shop floor devem ser tomadas, uma vez que têm influência direta no 

transporte e na movimentação do operador. Shingo [22] sugere posicionar os processos 

seguidos uns dos outros e transportadoras entre estes, para que o processo de transporte seja 

o mais eficaz e automático possível. Ainda assim, há que investigar o processo adotado nos tipos 

de operações de transporte e movimento do operador. A metodologia, para analisar os tipos de 

operações que correspondem à zona vermelha do Yamazumi, inicia por avaliar a cauza raiz do 

tempo ocupado pela operação maior consumidora no tempo total do setup. Assim, a metodologia 

compara os valores de tempo dos tipos de operações relacionadas com o Movimento do 
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Operador e com o Transporte e o tipo de operação que apresentar um valor de tempo superior 

é o tipo de operação maior consumidora de tempo do setup, pelo que será o primeiro a ser 

investigado, para que as tarefas associadas a esse tipo de operação possam ser o mais 

rapidamente eliminadas.  

Para analisar as tarefas associadas ao tipo de operação da Movimentação do Operador, da zona 

vermelha do Yamazumi, a metodologia inicia por questionar a primeira pergunta: 

1) O operador, enquanto a máquina já estava parada para a realização do setup, teve de 

se deslocar para obter uma ferramenta de auxílio a aperto e desaperto, um acessório 

extra ou uma informação necessária ao setup? 

Caso a resposta seja positiva, a metodologia sugere que as ferramentas de auxílio, acessórios 

e informação necessária ao procedimento do setup estejam próximos da máquina e prontos a 

serem utilizados, para que o operador não tenha que percorrer diferentes postos para alcançar 

todo o material extra necessário ao setup. 

No caso de a resposta ser negativa, a metodologia apresenta a seguinte questão:  

2) O operador tece de procurar ferramentas de aperto ou desaperto, acessórios ou 

informação necessária ao setup no próprio posto de trabalho? 

Para uma resposta positiva, a metodologia sugere que todas na zona do posto da máquina a 

realizar o setup tenha sido realizada uma ação 5S e que, como tal, se verifique um local 

organizado, arrumado, limpo, padronizado e disciplinado. A metodologia sugere, igualmente que 

caso a inexistência de procedimentos e designação de tarefas a realizar antes e depois da 

paragem do equipamento, garantir a construção dos mesmos. Por outro lado, sugere que caso 

se verifique a existência de procedimentos de tarefas a realizar antes e depois da paragem do 

equipamento, garantir a revisão dos mesmos. 

Se a reposta for negativa, a metodologia apresenta a seguinte questão: 

3) A movimentação do operador esteve relacionada com outra atividade exterior ao setup 

(exemplo: pausa, chamada telefónica, ausência do posto, etc.)? 

Caso a reposta seja afirmativa, então a metodologia sugere que seja assegurada a existência na 

empresa de um conjunto de práticas de melhoria e que a cultura da mesma atenta às práticas 

corretas do setup, não negligenciando o procedimento deste e fazendo com que toda a equipa 

conheça corretamente esse procedimento.  

Caso contrário, apresenta a seguinte questão:  

4) O operador tem formação no procedimento do setup? 

Caso a resposta seja “sim”, então a metodologia apresenta o aviso de garantir que o operador 

tenha a formação adequada e o domínio prático sobre o procedimento de setup atualizado.  
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Caso a resposta seja “não”, então a metodologia propõe estruturar um procedimento e assegurar 

a formação dos operadores de modo a que o processo seja perspicaz e rápido. Apresenta, ainda 

um aviso com o objetivo de garantir o conhecimento do procedimento por parte de toda a equipa.   

Relativamente às tarefas classificadas nos tipos de operações de Transporte, para analisar o 

tempo despendido nestas tarefas, a metodologia inicia por realizar a seguinte questão:  

1) Todos as peças/componentes do processo ou ferramentas do processo (pastilhas de 

corte, fresas, matriz, molde, etc.) necessárias para iniciar o setup estavam junto da 

bancada de trabalho? 

Caso seja uma reposta negativa, a metodologia apresenta uma avisa para seja garantido que as 

ferramentas do processo, peças/componentes do processo necessários ao procedimento do 

setup estejam próximos à máquina, organizados e prontos a serem utilizados imediatamente 

antes do setup.  

Caso seja uma reposta positiva, a metodologia apresenta a seguinte questão:  

2) O transporte realizado foi apenas da peça ou componente a ser produzida/o? 

Se a reposta for negativa, então a metodologia sugere minimizar o máximo possível os 

transportes de ferramentas e peças do processo; se possível realizar este transporte apenas 

numa etapa. Garantir que tanto as ferramentas do processo necessárias bem como as próprias 

peças ou componentes a serem processadas sejam transportadas antes ou depois do setup, 

sendo que devem igualmente ser arrumadas antes ou após a máquina estar em funcionamento. 

Por outro lado, caso seja positiva, apresenta a seguinte questão:  

3) O sistema auxiliar de movimentação (carrinho, ponte, transportadora, etc.) de que 

depende o tipo de operação de transporte estava ocupado no momento imediatamente 

antes da realização do setup? 

Caso a reposta seja afirmativa, a metodologia propõe assegurar que existe sempre disponível o 

mecanismo de transporte imediatamente antes da realização do setup. Propondo, ainda, realizar 

um planeamento de realização de utilização do mecanismo ou alocar um dos mecanismos de 

transporte apenas para os setups. 

Caso seja negativa, a metodologia realiza a seguinte questão:  

4) O tempo de transporte depende da dimensão da peça/componente do processo de 

produção?  

Caso seja uma resposta positiva, então a metodologia sugere melhorar o processo de transporte 

da peça/componentes de processo, reformulando o modo de transporte da mesma consoante a 

geometria das peças a transportar. 

Se for uma resposta negativa, então a metodologia sugere perceber que influenciadores 

originam o tempo de transporte, que estejam associados às ferramentas do processo ou aos 
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próprios sistemas de movimentação que estão a aumentar o tempo de transporte do setup da 

peça/componente do processo. 

 

5.1.2. Yamazumi – Zona Amarela 

Após a eliminação das tarefas classificadas na zona vermelha do Yamazumi do setup, na lógica 

de processo de melhoria, analisa-se as restantes operações do setup, uma vez que há 

possibilidades de redução do tempo total do setup com esta análise. A metodologia verifica na 

zona amarela do Yamazumi qual a operação maior consumidora de tempo que, apesar de 

necessária, não acrescenta valor ao processo de setup.  Assim, a metodologia, seguindo a lógica 

das questões anteriormente apresentada, realiza as questões com objetivo de esclarecer a 

causa raiz do tempo ocupado pelas tarefas associadas ao tipo de operações de Programação. 

A primeira questão relativa à Programação que a metodologia apresenta é a seguinte:  

1) Todas as tarefas associadas a Programação podem ser realizadas antes do setup? 

Caso a resposta à questão seja positiva, então a metodologia sugere que todos os parâmetros 

de processamento do setup para os programas necessários ao setup da peça estejam finalizados 

antes de iniciar o setup e carregados no equipamento. 

Por outro lado, se a reposta for negativa, a metodologia neste caso realiza um conjunto de duas 

questões que são comuns a todo o tipo de operações que constituem a zona amarela do 

Yamazumi do setup, que estão relacionadas com o procedimento do setup e com a prática do 

operador nesse procedimento. Assim, a questão que a metodologia apresenta é a seguinte:  

2) O operador tem formação adequada e experiência prática no procedimento do setup? 

Caso a resposta seja “não”, a metodologia propõe que seja garantido que o operador tenha a 

formação adequada e o domínio prático sobre o procedimento total do setup. 

Caso o operador tenha conhecimento e domínio no procedimento do setup, ou seja, a resposta 

seja “sim”, a metodologia realiza a seguinte pergunta:  

3) O procedimento do setup é frequentemente revisto e auditado? 

Caso “sim”, a metodologia sugere melhorar, sempre que possível, o procedimento de setup e, 

caso sejam tomadas algumas práticas de melhoria ao procedimento, oferecer formação à equipa 

de setup para que haja total conhecimento das alterações de modo a que o processo associado 

a operações de programação seja rápido e eficaz. 

Caso “não”, então é sugerido pela metodologia que o procedimento de setup deve ser 

frequentemente revisto e deve ser gerado um processo de auditoria com um período definido. 

Após a revisão do procedimento de setup, oferecer formação a toda a equipa para que haja o 

devido conhecimento das alterações sucedidas no procedimento. 
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Após analisadas medidas para redução de tempo do tipo de operações relacionadas com a 

Programação, que se tratam das tarefas maior consumidoras de tempo do setup depois de 

eliminadas as da zona vermelha do Yamazumi, segue-se a análise às tarefas relacionadas com 

o tipo de operação de Limpeza. A primeira questão colocada pela metodologia e-SMED é a 

seguinte:  

1) A limpeza pode ser efetuada depois do setup estar finalizado? 

Em caso afirmativo, significa que a limpeza realizada pode ser, futuramente, efetuada com o 

decorrer da produção da peça ou do componente, ou seja, a zona limpa não é uma zona funcional 

de produção, que no decorrer do setup impede o funcionamento da máquina. Como tal, a 

metodologia sugere que no caso da inexistência de procedimentos e designação de tarefas a 

realizar relativos à limpeza pós setup, garantir a construção dos mesmos. Caso se verifique a 

existência desses procedimentos de tarefas de limpeza, garantir a revisão dos mesmos.  

Por outro lado, caso a reposta seja negativa, então a limpeza foi realizada numa zona funcional 

da máquina, que requer a paragem da mesma. Como tal, a metodologia segue a lógica tomada 

no tipo de operação de Programação e realiza a mesmas questões 2) e 3) anteriormente 

apresentadas.  

Em última análise da zona amarela do Yamazumi, neste exemplo, segue-se as tarefas 

classificadas no tipo de operação da ferramenta. Assim, a primeira questão apresentada pela 

metodologia é a seguinte:  

1) A mudança e montagem da ferramenta podem ser realizadas com a máquina em 

funcionamento? 

Caso seja uma reposta afirmativa, a metodologia sugere para garantir que as ferramentas 

estejam prontas a ser utilizadas no momento imediatamente antes do fim da produção da peça. 

Também sugere que caso a inexistência de procedimentos e designação de tarefas a realizar 

relativos à mudança da ferramenta, garantir a construção dos mesmos. Por outro lado, caso se 

verifique a existência desses procedimentos de tarefas de mudança de ferramenta, garantir a 

revisão dos mesmos. 

Se a reposta for negativa, então a questão que a metodologia apresenta é a seguinte:  

2) A ferramenta do processo (pastilhas de corte, ponteiras, fresas, brocas, molde, matriz, 

etc.) em utilização pode ser limpa externamente ao setup? 

Se “sim”, significa que a ferramenta a ser utilizada na produção da peça seguinte é alternativa à 

que está a ser utilizada na produção corrente. Portanto, existe mais do que uma ferramenta a 

ser utilizada, pelo que a limpeza da ferramenta pode ser realizada antes do setup. Logo, a 

metodologia sugere a estruturação de um procedimento para que essa limpeza seja realizada 

antes do setup. 
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Se “não”, a metodologia segue a lógica adotada nas últimas duas questões apresentadas 

anteriormente na Programação e na Limpeza, com as mesmas sugestões de solução 

apresentadas.   

5.1.3. Yamazumi – Zona Verde 

As tarefas associadas ao tipo de operações representadas na zona verde do Yamazumi, 

Posicionamento e Ajuste e Aperto, são as únicas operações que, no limite e se os equipamentos 

o permitirem, deveriam formar o processo do setup. No entanto, a melhoria de tempos desta 

zona do Yamazumi pode ser realizada.  

Na sequência da lógica da metodologia, são analisadas as causas raiz dos tempos das tarefas 

associadas ao tipo de operação de Posicionamento e Ajuste e Aperto com o conjunto de 

questões e respetivas sugestões de melhoria.  

Relativamente ao Ajuste e Aperto, a questão efetuada pela metodologia é a seguinte:  

1) Estão à disposição os materiais e sistemas adequados para as tarefas de fixação?  

Caso a reposta seja positiva, significa que o setup está melhorado, uma vez que todas as zonas 

do Yamazumi já foram revistas na metodologia. Pelo que, a metodologia sugere que o setup 

pode ser melhorado continuamente com uma auditoria e revisão periódica constante do 

procedimento a realizar e oferecer a devida formação, não só aos operadores, mas à equipa 

toda do setup para que haja completo conhecimento do mesmo.  

Caso a resposta seja negativa, conforme Shingo [54], para o Ajuste e Aperto, podem ser 

introduzidos sistemas de aperto, desaperto e de centragem rápidos e de fácil uso, ou recorrendo 

a soluções de aquecimento desses sistemas, para facilitar o processo. Pelo que, a metodologia 

sugere que deve ser realizado um estudo com vantagens e desvantagens da introdução de um 

novo sistema de fixação. 

Em relação ao Posicionamento, a primeira questão que a metodologia apresenta é a seguinte:  

1) O operador teve de se deslocar no posto de trabalho, com a máquina parada, para 

adquirir a peça/componente a ser produzida? 

Caso “sim”, dado que este tipo de operação compreende movimentações no posto de trabalho, 

a metodologia sugere que é possível melhorar o tempo desta operação ao aplicar medidas de 

5S, garantindo que as peças, ferramenta e acessórios estão no local e prontas a ser utilizadas.  

Caso “não” a metodologia questiona o seguinte: 

2) O operador tem formação adequada e experiência prática na secção da ferramenta do 

procedimento de setup? 

Se a reposta for negativa, então a metodologia sugere que haja a garantia que que o operador 

tem a formação adequada e domínio prático sobre o procedimento total de setup. 

Se a resposta for positiva, a metodologia apresenta a seguinte questão:  
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3) Tem sistemas adequados ao posicionamento ou sistemas que auxilia o posicionamento 

da peça (exemplo: placas extra para alterar a altura da ferramenta)? 

No caso de resposta afirmativa a esta questão, a lógica é à lógica das tarefas classificadas como 

tipo de operações de Ajuste e Aperto. Ou seja, a metodologia sugere que o setup seja revisto e 

atualizado com uma determinada frequência, acompanhando esta ação com a formação 

adequada a toda a equipa participante no processo de setup.  

Por outro lado, no caso de resposta negativa à questão, de acordo com Shingo [54], o tamanho 

e a forma geométrica da ferramenta do processo devem ser uniformizados, através da adição de 

blocos que uniformizem a altura. Como tal, a metodologia sugere a realização de um estudo com 

vantagens e desvantagens de aquisição de sistemas novos de posicionamento. 

É de salientar que, o foco da empresa num setup poderá não ser diretamente nas tarefas 

classificadas como tipos operações sem valor acrescentado para o processo do setup, (zona 

vermelha do Yamazumi), dado que pode existir casos em que a zona vermelha do gráfico 

Yamazumi pode ser negligenciada comparando com o barra de tempo total do setup, sendo que, 

neste caso, as tarefas maiores consumidoras de tempo estão associadas às zonas amarela e, 

possivelmente, verde do gráfico do Yamazumi. Neste sentido, a avaliação ao setup a efetuar na 

metodologia será concentrada no tipo de operação maior consumidor do tempo total do setup, 

isto é, a metodologia apresenta um conjunto de questões e cujas repostas conduzem a uma 

sugestão de soluções relativas aos tipos de operações maior consumidores do tempo de setup 

e não na lógica da zona de cores.   

N anexo 14 é apresentado em formato de tabelas as questões sugeridas pela metodologia e os 

respetivos avisos para identificação da causa raiz.  

5.1.4. Estudo da variabilidade  

Uma das análises de variabilidade é o estudo da variabilidade dos tempos totais dos setups. 

Para essa análise, a metodologia utiliza automaticamente os tempos totais dos dez setups 

realizados nos últimos 2 meses, que estão armazenados no repositório de dados gerado 

inicialmente. A metodologia calcula o valor do coeficiente de variação (razão do desvio padrão 

com a média) do conjunto dos pelo menos dez setups. 

Os setups a serem estudados nesta análise, como são setups idênticos com períodos de 

diferença inferior a 2 meses, deveriam apresentar um CV inferior a 10%. Nestes setups, o 

procedimento foi revisto recentemente e foi fornecido o conhecimento do mesmo à equipa de 

setup, sendo que os operadores apresentam a prática necessária para a realização uniformizada 

do procedimento de setup nos dez setups. Face ao exposto, caso exista variabilidade 

significativa, isto é CV>10%, o operador não cumpriu o procedimento, sendo fundamental 

identificar a causa para tal. Então poderá ter acontecido um dos seguintes casos (figura 13):  

1) O operador não cumpriu o procedimento pontualmente num único setup; 
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2) O operador não cumpriu o procedimento num determinado conjunto de setups, no grupo 

dos dez setups; 

3) O operador deixou de cumprir o procedimento a certo momento, sendo que começou a 

cumprir outro; 

4) O operador não tem conhecimento do procedimento de todo para o cumprimento do 

mesmo. 

Em cada caso, a metodologia deve apresentar uma mensagem alarmística, que indique o tipo 

de caso que se trata e sugere a revisão do procedimento de setup. Para além do tipo de 

equipamento e do próprio procedimento do setups, existem sempre influenciadores externos que 

alteram o tempo de setup, como por exemplo, serem diferentes operadores a realizar o setup, 

ser um operador sem experiência e perspicácia na realização do setup, o próprio formato da 

peça que se está a realizar o setup, entre outros influenciadores que apenas são constatados no 

momento de realização do setup.  

Outra avaliação que a metodologia sugere é o estudo da variabilidade dos tempos dos tipos de 

operações constituintes dos setups analisados nas ações de auditoria ao setup. Para este 

estudo, a metodologia recorre ao gráfico Yamazumi de um conjunto de pelo menos dez setups 

e avalia os tipos de operações com valores percentuais para que possam ser comparáveis (figura 

26, Anexo 10). Para verificar se há necessidade de estudar a variabilidade entre os tipos de 

operações a metodologia recorre ao cálculo do coeficiente de variação (tabela 9, Anexo 10). 

As reflexões de comparação de operações são extremamente customizadas ao processo em 

causa e devem ser realizadas ao longo de um projeto de melhoria contínua.  

Para o estudo da variabilidade dos tempos dos tipos de operação, é fundamental perceber se o 

desvio do tempo ocupado por uma operação foi um acontecimento momentâneo do setup 

realizado, ou se se trata de um problema constante de procedimento naquela operação. Nesse 

sentido, o sistema informático no qual a metodologia se apoia deve informar o operador das 

operações que apresentam discrepâncias de tempo para os outros setups, depois de avaliar o 

Figura 13 Casos de não cumprimento do procedimento que levaram à variabilidade significativa dos setups. 
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coeficiente de variação de cada tipo de operação. Neste sentido, a equipa de melhoria do setup 

deve analisar o gráfico completo dos pelo menos dez setups e deve realizar um conjunto de 

questões que possibilitem conferenciar, para entender se foi uma causa momentânea de um 

setup ou foi uma alteração de procedimento a certo momento. As questões a analisar, para o 

projeto de melhoria do setup, são dependentes de vários fatores como o tipo de setup que se 

está a realizar, o produto que se produz, a empresa onde se está a analisar o setup, entre outras. 

No entanto, destacam-se umas questões tipo que podem ser generalizadas:  

➔ Existiu um problema no procedimento das tarefas planeadas para o setup? 

➔ O procedimento foi seguido, mas ocorreu um problema inesperado? 

➔ O tempo consumido deveu-se a um problema relativo a alguma avaria da máquina?  

➔ O operador sabia o procedimento correto do setup? 

Acompanhadas a estas questões iniciais que podem conduzir a uma visão macro do 

acontecimento no conjunto dos últimos dez setups, a metodologia sugere a análise do Yamazumi 

apresentada anteriormente, com as questões e soluções tipo sugeridas.  

A metodologia e-SMED proposta armazena e apresenta um conjunto de setups de um modo a 

facilitar e conduzir os projetos de melhoria associados à redução do tempo total do setup. Face 

ao exposto, processos de auditoria aos setups tanto a nível da variabilidade de tempo total como 

variabilidade de tempos das operações em setups similhantes, devem ser realizados. A 

ferramenta informática do quadro eletrónico do e-SMED deve, num determinado período de 

tempo ou entre um número definido de setups, ambas as variáveis a definir pela empresa, 

apresentar mensagens de auditoria de modo a que sejam cronometrados setups e introduzidos 

no sistema. 
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6. Metodologia e-MSM 

O objetivo da ferramenta VSM é obter um mapa do processo completo, como uma fotografia do 

processo, incluindo as ações com valor acrescentado e as ações sem valor acrescentado 

necessárias à cadeia de valor do produto, e melhorar este processo, não sendo só focado na 

melhoria de partes do processo [16]. Sendo a imagem final do mapa, em analogia, uma 

fotografia, fixa ao momento em que se recolhe a informação, ao invés de um filme, que poderia 

demonstrar o estado real do processo e sofrer facilmente alterações, é uma ferramenta estática 

e o resultado final dependente do momento que foi mapeado. Esta ferramenta apresenta um 

obstáculo óbvio no que respeita às tecnologias emergentes dos dias de hoje: é um mapa 

desenhado num papel com caneta, ou outros meios manuais, por exemplo, na parede com 

recurso a post-it ou num quadro branco como apresentado na figura 14 [16,25]. 

 Por isso, o VSM não representa corretamente as constantes alterações de desempenho reais e 

presentes [47]. Pelo mesmo modo, é uma ferramenta que não tem capacidade para apresentar 

a complexidade do processo no sentido de incerteza, ou seja, não faz a avaliação das análises 

“what if”, exigidas para priorizar diferentes alternativas de melhoria do estado corrente [48].  

Além disso, de um modo pouco descritivo, para a construção do VSM [16], é necessário realizar 

um conjunto de tarefas que exige uma série de informação e tempo para a sua recolha, 

nomeadamente:  

1) Acompanhar todo o percurso do processo de produção do produto, desde o cliente ao 

fornecedor; 

2) Mapear cuidadosamente o fluxo de material e informação; 

3) Proceder a um conjunto de perguntas e mapear o estado futuro dos fluxos.  

Para a construção do VSM, verifica-se que, quanto ao ponto 1) é um processo moroso, dado que 

no que respeita a aquisição de dados para a construção do mapa, relativos ao tempo e ao 

material utilizado, são necessários dados pormenorizados das diferentes unidades constituintes 

do processo [48]. Para além do tempo a despender na aquisição de dados, também há um 

acréscimo de tempo despendido na utilização da ferramenta para a própria construção e 

posterior análise do mapa, pelo que segundo [48], há um consumo de tempo e custo na própria 

utilização da ferramenta, que pode ser melhorado. Por outro lado, em determinados processos, 

a quantidade de informação é excessiva e, por isso, há dificuldade em mapear o processo numa 

folha de papel ou com recurso a post-it numa parede (figura 14). 

Sendo que, é evidente que a necessidade de acesso fácil a uma significante quantidade de 

informação é uma condição fundamental para a construção do VSM, tanto a nível de um produto 

ou processo individual, como um conjunto de produto semelhantes ou família de produtos.  
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De acordo com [34], ainda que o VSM ofereça um método holístico que cobre todo o fluxo de 

produção de um produto e que permite uma identificação sistemática do desperdício nos 

processos de produção e, consequentemente, potenciais de melhoria, esta ferramenta falha na 

aplicação de soluções digitais para a melhoria de processos no que respeita o fluxo de 

informação.  

Assim, o VSM é uma ferramenta potente no respeita o diagnóstico de um processo, mas 

apresenta determinadas limitações, a destacar:  

1) Quantidade de informação necessária para a construção do mapa; 

2) O tempo despendido a adquirir a informação necessária; 

3) Ferramenta ser utilizada de um modo manual e físico, sendo que é mapeada num papel 

com caneta.  

No seguimento da lógica da ferramenta VSM, surge a metodologia Multi Stream Mapping (MSM). 

Este método utiliza a abordagem da realização do VSM, mas permite o mapeamento de múltiplos 

fluxos respeitantes a variáveis ambientais e económicas ou outras variáveis relevantes ao 

processo [20]. O objetivo deste método é avaliar o nível de ecoeficiência e eficiência de recursos 

no ambiente industrial, através da avaliação simultânea da produtividade do processo e eficiência 

da utilização de recursos, resíduos e outras variáveis do processo [20]. O MSM não só mapeia 

o fluxo de material e o respetivo tempo de execução de um processo de um produto ou família 

de produtos, como também mapeia outras informações do processo, como por exemplo, custos, 

emissões, consumo de energia, consumo de recursos, entre outros [19,20]. Esta metodologia 

emerge como uma ferramenta que permite identificar os processos de um fluxo mais ou menos 

eficientes, em outras áreas para além do tempo de execução, como o VSM, e identificar as zonas 

de desperdício, sendo que esta identificação permite, posteriormente, melhorar a eficiência 

global dos sistemas de produção, induzindo constantemente a melhoria contínua [20]. Portanto, 

o MSM permite distinguir, para além do tempo e material, todos os recursos e operações 

requeridos nas etapas que constituem a criação de um produto, sendo estas de valor 

Figura 14 Exemplo de VSM inteiro mapeado numa folha de papel. 
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acrescentado ao fluxo de produção ou de valor não acrescentado, que contribuem para a 

geração de sucata, resíduos ou desperdícios [20].  

Conforme [19], a utilização do MSM não requer procedimentos científicos avançados ou 

complexos e a escolha do número de variáveis a serem avaliadas é ilimitado, sendo que pode 

ser utilizado em diferentes contextos e cenários. A metodologia é composta por diversos 

indicadores cuja escolha dos mesmos é definida de acordo com a sua pertinência no processo 

e aferida através de uma discussão entre operadores, chefes de linha, diretores de produção e 

equipa de implementação ou entre outras entidades que se possam considerar necessárias [20]. 

Na realização da matriz do MSM, para cada variável do processo que foi estabelecida a ser 

avaliada, é necessário adquirir informação relativa ao valor acrescentado e valor não 

acrescentado dessa variável, e o valor alvo, dos vários processos constituintes do fluxo de 

produção do produto.  

Ainda de acordo com [19], a total implementação e integração da metodologia MSM num 

determinado sistema, foi idealizada para requerer a alimentação dos dados a introduzir para o 

cálculo das eficiências das variáveis através de um sistema (sensores, hardware e software) de 

monitorização que deve ser instalado previamente. Assim, os valores necessários deveriam ser 

obtidos a partir de uma alimentação contínua proveniente de uma ferramenta digital, sem 

intervenção do humano, ao invés da introdução manual.  

A metodologia MSM, é uma metodologia que vem alargar o conceito do VSM, sendo por isso um 

método potente para diagnóstico de desperdício. Como apresentado na Secção 2.2.2, a 

realização do método MSM requer uma quantidade de variáveis ou indicadores superiores à 

única representada no VSM – tempo. A quantidade de indicadores é variável e depende do 

processo em estudo, a quantidade de dados a ser adquiridos pode gerar a metodologia do MSM 

extensa de leitura. A análise realizada a estes indicadores selecionados para a prática do MSM, 

é efetuada através da comparação com o valor alvo. Visualmente, a comparação é executada 

através do código de cores, sendo que a cada cor está associado um intervalo de valores que 

deve ser comparado com o valor do indicador, sendo esta o único modo de comparação de 

desempenho do processo aplicado no MSM. Apesar do método MSM ser uma ferramenta visual, 

com o uso do código de cores (figura 19, Anexo 1), dado que a quantidade de indicadores pode 

ser elevada, este método pode tornar-se difícil na interpretação do desempenho de cada 

indicador e, como tal, a decisão de que medidas de melhoria a tomar não é facilitada, ágil ou 

intuitiva.  

Por fim, ainda que o MSM seja idealizado para adquirir dados necessários de modo automático 

e sem intervenção humana, a metodologia não apresenta um passo que audite se a alimentação 

está efetivamente a ser realizada deste modo. Resumindo, as limitações do método MSM estão 

relacionadas com a quantidade de informação conciliada com a apresentação visual dificulta a 

correlação dos comportamentos dos indicadores e perceber onde atuar.  
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Tendo em conta as limitações apresentadas tanto do VSM como do MSM, sugere-se uma 

metodologia que tenta responder a essas limitações. 

A metodologia desenvolvida – e-MSM – favorece das tecnologias de digitalização, informação e 

comunicação da Indústria 4.0 para responder às limitações da ferramenta VSM face à evolução 

da tecnologia. É fundamental que a recolha de informação seja atualizada e a digitalização do 

estado do processo seja o mais próximo ao tempo real possível. Neste sentido, as soluções 

digitais oferecidas pelas tecnologias da Indústria 4.0, auxiliam no levantamento dos dados 

necessários para originar um fluxo de informação que permita o mapeamento do estado atual do 

processo e a melhoria dos mesmo [20]. Deste modo, as tecnologias oferecem uma interface 

digital, como o quadro eletrónico, que permita que o mapa não seja desenhado em papel ou 

numa parede com post-its, sendo que permite a atualização regular e permite que a informação 

do desempenho dos processos seja no presente.  

Relativamente às limitações do MSM, para que seja uma ferramenta facilmente utilizável no que 

respeita a fácil aplicação e a posterior análise e leitura, a metodologia e-MSM, ao invés de ser 

constituída por n variáveis a destacar pela empresa, é uma metodologia formada apenas por três 

campos, nomeadamente, tempo, custo e consumo de recursos, sendo que na expansão dos 

recursos há as variáveis fundamentais - material, consumíveis e energia. A divisão dos três 

grupos permite posteriormente uma análise entre tempo/custo com os recursos. Isto é, para além 

da comparação com o valor alvo, realizado na apresentação do método do MSM recorrendo ao 

código de cores, a análise das variáveis é realizada recorrendo a um gráfico de quadrantes que 

permitem assim uma análise cruzada entre tempo-recursos e custo-recursos, cuja interpretação 

é rápida e associada aos problemas de cada processo. Com o auxílio desta característica, a 

metodologia sugere os processos que apresentam potencial de melhoria, consoante a 

apresentação da localização dos mesmos nos quadrantes. A metodologia, recorrendo ao 

desempenho calculado dos três campos, apresenta cada processo num determinando quadrante 

do gráfico, na comparação de tempo-recursos e custo-recursos.  

 A metodologia MSM é uma ferramenta digital, no entanto, não apresenta a monitorização do 

modo como os dados estão a ser adquiridos, armazenados e utilizados. A metodologia e-MSM 

recorre, então, a uma matriz que apresenta uma análise da gestão dos dados que permite um 

acompanhamento do modo como está a ser realizado a aquisição, processamento e 

armazenamento de dados nas unidades constituintes do processo do fluxo de produção do 

produto. 

Esta matriz de gestão de dados também é importante no que respeita oportunidades de melhoria 

digitais, para além dos desperdícios diagnosticados no MSM, uma vez que com a introdução de 

tecnologias de digitalização e da informação, acarretam com novos desperdícios associados ao 

fluxo de informação e de dados [34].  
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6.1. Construção do e-MSM 

Para o desenvolvimento da metodologia e-MSM, em primeiro lugar deve ser desenvolvido o 

mapa correspondente aos três campos dos indicadores que a metodologia analisa – tempo, custo 

e recursos. Para tal, a metodologia recorre à lógica de mapeamento do método MSM [19,20], 

sendo que o procedimento adotado pelo método MSM é apresentado na secção 2.2.2 desta 

dissertação. Face ao exposto, o mapeamento do e-MSM inicia-se com a definição do processo 

que a empresa deseja analisar para efeitos de melhoria (figura 15). Com o processo selecionado, 

o próximo passo da metodologia diz respeito à identificação das variáveis para o cálculo do rácio 

do valor acrescentado (VA) com o valor não acrescentado (VNA) dos campos do tempo, custo e 

consumo de recursos. Para o cálculo do indicador de consumo de recursos, a metodologia 

recorre à média dos rácios de VA com VNA das variáveis material, energia e consumível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deste modo, a metodologia calcula e armazena os indicadores, recorrendo à lógica de recolha 

de dados apresentada na metodologia e-VMB. Seguindo metodologia apresentada, recorrendo 

à ferramenta informática associada à metodologia e utilizando os indicadores no repositório de 

conteúdo armazenados, obtêm-se como resultado um quadro simplificado como o representado 

na figura 16. No quadro pode ser observado para cada processo e para cada KPI a sua respetiva 

eficiência que, ao ser comparado com o valor alvo a identificar pela empresa e aliado com o 

esquema de cores, permite uma identificação rápida do desempenho do processo (P1, P2, P3 

ou P4).  

 

Figura 15 Lógica adotada para a construção da metodologia e-MSM. 
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A metodologia apresentada, ao contrário do método MSM, apresenta os valores totais de cada 

indicador e não representa os valores acrescentado e não acrescentado de cada indicador do 

processo, por questões de simplificação do método.  

Nesta representação, o campo associado ao consumo dos recursos é expandido e são 

representados os indicadores relacionados com o material, energia e consumíveis. Deste modo, 

se um determinado processo apresentar uma eficiência inferior ao valor alvo identificado pela 

empresa no domínio do consumo de recursos, há facilidade em verificar qual é o indicador que 

está a influenciar a média do consumo dos recursos negativamente.  

 

6.2. Análise do e-MSM com Gráfico dos 

Quadrantes  

Após realizada a análise com o mapeamento do processo, a metodologia e-MSM sugere outro 

tipo de análise a ser realizada. Esta análise diz respeito ao gráfico de quadrantes, sendo que é 

utilizada como alternativa para análise de eficiência do processo. Nesta análise, cada processo 

é posicionado nos quadrantes de acordo com as coordenadas associadas ao valor das 

eficiências tempo/consumo de recursos e custo/consumo de recursos.  

Cada quadrante apresentado na figura 17 tem uma interpretação associada, a destacar:  

➔ Quadrante 1: Processos com eficiências elevadas de consume de recursos, no entanto 

apresentam défice ao nível de eficiências de custo e/ou tempo.  

➔ Quadrante 2: Processos com eficiências elevadas de consume de recursos e também 

de custo e/ou tempo. 

➔ Quadrante 3: Processos com eficiências baixas de consume de recursos, assim como 

eficiências baixas de custo e/ou tempo.   

Figura 16 Resultado do mapeamento do processo com o e-MSM. 
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➔ Quadrante 4: Processos com eficiências baixas de consumo de recursos, no entanto 

apresentam um nível de eficiência elevado ao nível de custo e/ou tempo.   

 

 

 

 

Para que um processo apresente uma eficiência desejável nos três domínios, tem de estar 

posicionado no quadrante 1, sendo que quanto mais perto do limite de 100% se encontrar, maior 

a eficiência do processo no tempo/recursos e, também no custo/recursos. 

 No que respeita a eficiência de consumo de recursos, caso o processo de encontre nos 

quadrantes 3 e 4, apresenta uma baixa eficiência, isto é, inferior a 50%. Neste caso, tem de se 

explorar as várias variáveis do campo de consumo de recursos para identificar a variável 

responsável por reduzir a eficiência dos recursos naquele processo e se está a influenciar o 

tempo ou o custo do processo. No caso em que consumo de recursos é ineficiente no processo, 

pode estar a influenciar o tempo ou o custo, se a localização gráfica do processo se encontrar 

no quadrante 3. Ainda no caso em que o consumo de recursos apresenta uma eficiência inferior 

a 50% no processo, pode não estar a influenciar negativamente o tempo ou o custo, se a 

localização gráfica do processo se encontro no quadrante 4. 

Em relação ao tempo e custo, caso o processo apresente uma eficiência apresentada nos 

quadrantes 2 e 3, então tem um valor de eficiência inferior a 50%. Neste caso, a baixa eficiência 

do tempo ou custo está a ser influenciada pelo consumo de recursos caso o processo se encontre 

no quadrante 3. Caso a localização gráfica do processo seja no quadrante 2, então a baixa 

eficiência do processo no tempo ou no custo pode ter uma causa exterior ao consumo de 

recursos. 

Com esta análise apresentada pela metodologia, a o desempenho da cadeia de valor do produto 

que requer o conjunto de processos identificados no mapeamento é facilmente visualizado, pois 

todos os processos constituintes são apresentados num mesmo gráfico de quadrantes. Como 

resultado, a metodologia apresenta a figura 18.  

Figura 17  Gráfio de quadrantes com análise sucinta do significado da localização do processo. 
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Acompanhada dos gráficos de quadrantes, a metodologia apresenta, em formato de tabela, a 

análise de eficiência de cada processo e o aviso associado ao indicador que tem de ser 

posteriormente analisado ao pormenor, para efeitos de melhoria (tabela 10, Anexo 12).  

6.3. Análise do e-MSM com Matriz de Informação  

A última análise que a metodologia propõe diz respeito aos desperdícios associados ao fluxo de 

informação. A análise é realizada recorrendo a uma matriz que integra as diferentes fontes do 

modo como a informação de cada processo que está a ser analisado é adquirida, armazenada e 

utilizada. Esta matriz permite uma interpretação rápida do nível de digitalização da aquisição de 

dados, bem como no armazenamento dos mesmos. Do mesmo modo, permite verificar em que 

medida é que a informação está a ser partilha desde o shop floor até à gestão de topo, isto é, 

permite analisar o nível de integração vertical da empresa.  

Esta matriz foi adaptada à metodologia do e-MSM tendo como base teórica a metodologia 

apresentada por [34], que tem como objetivo o de avaliar os desperdícios de informação. A matriz 

apresentada nesta metodologia tem como objetivos não só examinar os desperdícios associados 

à informação, como, também permite monitorar o modo como a digitalização requerida para a 

aquisição de dado na metodologia e-MSM está presente no processo e a integração vertical 

presente na empresa respeitante à informação associada a um determinado processo.  

A construção da matriz é dependente do processo e das variáveis de processo que se estão a 

medir. No caso do e-MSM, as variáveis associadas são os campos apresentados anteriormente 

– tempo, custo e recursos – sendo que para o efeito da matriz de informação, são apresentados 

nos recursos as variáveis – material, energia e consumíveis. No entanto, o preenchimento das 

variáveis do processo nesta matriz depende do que se deseja avaliar, ou seja, há flexibilidade 

na matriz para caso a empresa deseje avaliar o estado de fluxo de informação, por exemplo, da 

ordem de trabalho do produto (figura 27, Anexo 11). 

O preenchimento dos campos relacionados com a informação são igualmente dependentes do 

processo, bem como das práticas atuais da empresa de aquisição e armazenamento de dados. 

Exemplos de métodos de aquisição de dados e de armazenamento de dados são por exemplo 

Figura 18 Posição nos quadrantes dos processos representados no mapa e-MSM. 
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os próprios operadores, papel, softwares como o Excel, MES, ERP, ou outros sistemas que 

estejam implementados num determinado processo numa determinada empresa. Ainda que este 

preenchimento seja customizado a cada empresa, a ordem dos diferentes métodos de aquisição 

e armazenamento de dados deve ser hierarquizada no que respeita à digitalização. Portanto, o 

método utilizado tanto na de aquisição como no armazenamento de dados, apresentado na 

primeira linha, deve ser o método menos digitalizado, nomeadamente, a aquisição e o 

armazenamento de dados estar na responsabilidade do operador. O método utilizado tanto na 

aquisição como no armazenamento de dados, apresentado na última linha, deve ser o modo que 

possui maior digitalização de aquisição e armazenamento de dados. Este último modo, depende 

unicamente do sistema que a empresa está a utilizar no momento de aplicação da metodologia, 

sendo que a metodologia não atribui um modo de aquisição e armazenamento de dados 

generalizado para todas as empresas. Ainda assim, a metodologia recorre aos sistemas que 

estão associados a cada nível hierárquico da empresa para primeira análise da matriz [38]. Como 

tal, a hierarquia definida para esta metodologia inicia-se com o operador, seguido do papel, 

seguido do sistema IT, como por exemplo o Excel, depois o programa MES e, por último, o ERP.  

Esta hierarquização digital é importante, dado que permite verificar, de um modo visual e rápido, 

o estado de digitalização do processo. Caso a última linha da geração/aquisição e 

armazenamento de dados esteja totalmente completa, então o nível de digitalização do processo 

em análise é o mais evoluído que a empresa pode obter. Isto implica que, a empresa pode não 

possuir nenhuma ferramenta tecnológica de digitalização, por exemplo, adquire os dados em 

formato de papel e armazena do mesmo modo, no seu universo de comparação, o modo mais 

digitalizado que possuí é o papel, mas comparando com os sistemas de digitalização com 

sensores, softwares e hardwares, apresenta uma digitalização praticamente nula.  

Relativamente ao nível de integração vertical, a listagem dos diferentes modos de utilização de 

dados é igualmente dependente da empresa, uma vez que o nível de hierarquia é associado à 

cultura de cada empresa. Ainda assim, a metodologia sugere que a primeira linha deve estar 

associada a operadores da shop floor e a última linha associada ao diretor executivo da empresa, 

para que esta listagem esteja organizada de um modo hierarquizado. Para que a integração 

vertical seja a 100% deve estar acessível a qualquer nível da empresa, pelo que o desejado será 

as colunas totalmente preenchidas na zona de utilização de dados, como está representado a 

vermelho na figura 27, Anexo 11. 

Após a matriz estar devidamente preenchida consoante o modo como a informação está a ser 

adquirida, armazenada e utilizada, pode ser realizada uma análise a cada campo da informação. 

Por exemplo, da figura 27, Anexo 11 percebe-se que para o Processo 1 o tempo está a ser 

adquirido de forma redundante, uma vez que o operador está a adquirir essa informação, há 

esse dado apontado no papel e ainda no sistema MES, ou seja, informação repetida está a ser 

adquirida de diferentes modos, o que introduz desperdício. Outras análises podem ser 

realizadas, por exemplo, no Processo 1, percebe-se que o custo está a ser adquirido de acordo 
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com o operador, o que leva a que o nível de digitalização dessa variável nesse processo tenha 

grande potencial de melhoria, para que a aquisição seja mais eficaz e rápida. 
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7. Reações e Comentários das empresas  

Após o desenvolvimento das metodologias associadas às três ferramentas Lean e as alterações 

a tomar necessárias para a adaptação aos sistemas da Indústria 4.0, o próximo passo da 

dissertação está relacionado com a validação do conceito das mesmas num contexto industrial 

com empresas envolvidas no projeto do Produtech.  

O Produtech, Pólo das tecnologias de Produção, surgiu num modo de implementação de 

estratégias com capacidade de reforçar a competitividade internacional da economia portuguesa. 

O Produtech é constituído por uma rede de fornecedores de tecnologias de produção, que 

apresentam a soluções competitivas que têm a capacidade de responder aos obstáculos e 

necessidades apresentados pela indústria transformadora [49].  Um dos programas 

mobilizadores do Produtech é o ProdutechSIF- Soluções para Indústrias do Futuro. O objetivo 

do projeto é desenvolver soluções para a estruturação de um sistema de produção, que tenha 

como base as tecnologias de produção avançadas e que permitam equipar a indústria 

transformadora, de modo a que esta se adapte aos desafios da 4ª revolução industrial. O 

programa atua em diferentes níveis sendo que a dissertação desenvolvida está incorporada no 

nível de Desenvolvimento, Gestão, Melhoria dos sistemas robóticos avançados. 

Para a validação do conceito da metodologia e-VMB foi selecionada a empresa Azevedos 

Indústria, que produz sistemas e vende equipamentos para a indústria de cortiça.  As 

funcionalidades dos produtos fabricados pela Azevedos Indústria são, principalmente, a 

transformação de cortiça e melhoria do desempenho dos processos de produção e acabamento 

de rolhas. A estratégia de desenvolvimento da Azevedos Indústria foca-se na inovação para a 

conceção de soluções tecnológicas e responder aos requisitos de agilidade na configuração do 

equipamento, na integração total numa rede de informação e na elevada interatividade com o 

operador.  

Para a validação do conceito da metodologia e-SMED foi selecionada a empresa CEI- companhia 

de equipamentos industriais. A CEI tem como principal objetivo desenvolver, produzir e 

comercializar soluções de corte recorrendo a equipamentos tecnologicamente evoluídos e 

inovadores na área de corte de material e, ainda, desenvolver processos industriais para o setor 

da indústria do calçado, automóvel, rochas ornamentais, metalomecânica e cerâmica.  A 

estratégia da empresa é focada na aposta contínua em especialização de tecnologias, para que 

seja obtido a integração horizontal correspondente a vários setores industriais, permitindo 

diversificar as atividades da empresa.  

Para a validação do conceito da metodologia e-MSM foi selecionada a empresa Silampos. A 

empresa Silampos tem como principal objetivo a fabricação de comercialização de utensílios de 

cozinha a nível doméstico ou industrial.  A estratégia da empresa vai de acordo com a 

contribuição para a proteção do ambiente, sendo que é promovida um consumo sustentável de 

recursos, nomeadamente, consumíveis, como a água, e energia. Também apostam na inovação 
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e desenvolvimento, de modo a acederem a projetos que permitam à Silampos dispor de 

tecnologia inovadores adaptadas às necessidades da empresa, para responderem aos desafios 

do mercado e às tendências tecnológicas futuras.  

7.1. e-VMB 

Apesar da empresa já apresentar experiência no desenvolvimento e produção de equipamentos 

industriais do setor corticeiro, que recorrem a recursos e tecnologias de última geração, não 

utiliza quadros de gestão visual para acompanhar o desempenho. Deste modo, recorreu-se à 

opinião e análise crítica da Azevedos Indústria para a validação do conceito da metodologia e-

VMB.  

Procederam-se ao conjunto de quatro reuniões ao longo do desenvolvimento da dissertação. A 

primeira reunião foi direciona a uma fase inicial de definição do projeto, sendo que foram 

apresentados os objetivos e as próximas etapas do projeto do projeto do ProdutechSIF e foi 

realizada uma visita guiada ao shop floor da Azevedos Indústria. Posteriormente, foi selecionada 

a linha de CNCs para a aquisição de dados e foram requeridos os dados que a empresa adquiria 

no estado corrente relativos a tempos de produção, de paragem e de setups, bem como a 

unidades produzidas conformes e não conformes. Esta visita ocorreu para melhor entendimento 

do projeto do ProdutechSIF, sendo que não teve foco nas necessidades para o desenvolvimento 

desta dissertação.   

Relativamente à segunda visita realizada à empresa, já existiu um foco nas metodologias a 

desenvolver na dissertação apresentada. Nesta fase da dissertação, a metodologia e-VMB ainda 

não estava desenvolvida, sendo que apenas foi apresentado o conceito inicial. Portanto, ainda 

não estavam formados o conjunto dos quatro quadros que pertencem à metodologia, nem as 

características respetivas a cada um. Nesta visita, tentou perceber-se que tipo de categorias e 

respetivos indicadores a Azevedos pretendia ter representado no e-VMB que se iria desenvolver, 

sendo que esta reunião foi utilizada como auxílio à geração da metodologia. Ainda se realizou a 

análise o Excel disponibilizado com os dados relativos aos tempos máquinas selecionadas para 

análise na reunião anterior. O Excel fornecido pela Azevedos, serviria como repositório de dados 

que iria alimentar os indicadores necessários para o e-VMB a desenvolver. Este Excel é 

alimentado pelo contador das máquinas CNC da Azevedos e constituído pelas seguintes 

colunas:  

1)   A CNC a que está associado a ordem de fabrico; 

2) O código do desenho; 

3) A designação da peça a ser produzida; 

4) O estado em que a produção de se encontra - concluído, interrompido ou continuação 

do processo interrompido; 

5) O tipo de operação associado – produção em série, limpeza ou manutenção, retrabalho 

ou biscate; 

6) A quantidade que a série tem como objetivo de produção; 
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7) A quantidade realmente produzida na série; 

8) A quantidade rejeitada; 

9) Tempos de produção – tempo total de execução, tempo de setup e tempo de fabrico; 

10) O tipo de avaria ocorrida e comentários. 

Na terceira reunião deu-se continuidade às necessidades apresentadas nas reuniões anteriores. 

Questionou-se, novamente, à empresa as categorias ou indicadores que requeriam 

apresentados no quadro de gestão visual, sendo que nesta fase a metodologia e-VMB ainda não 

estava completamente desenvolvida. Nesta reunião, foram apresentadas categorias que 

potencialmente iriam ser utilizadas no e-VMB, sendo que as categorias foram selecionadas 

segundo os níveis designados para as reuniões de melhoria contínua, nomeadamente:  

1) Nível 1 – associado à organização da equipa, apresentava indicadores relacionados com 

o desempenho, como o OEE, tempos de setups e rejeições de unidades, apresentava o 

plano de trabalho, o plano de ações, o mapa de presenças, a agenda de reuniões, o 

organograma da equipa e uma área de sugestão de melhorias; 

2) Nível 2 – associado à organização de espaço, que apresentaria auditorias da utilização 

da ferramenta 5S e um mapa de passagem de turnos, com informação da matéria prima, 

da perda de material ou ferramentas, anomalias e avarias, alterações de instruções de 

fabrico e informações do operador; 

3) Nível 3 – Associado a melhores práticas, apresentava projetos de melhoria continua que 

estivessem a ocorrer, procedimentos e indicadores de higiene e segurança, como o 

número de dias sem acidentes e o registo dos acidentes; 

4) Nível 4 – relacionado com a resolução estruturada de problemas, que englobava o 

fluxograma de resolução de problemas, a metodologia A3 report e o plano de melhoria 

continua, em que se verificada as ações corretivas, preventivas tomadas e que fase o 

projeto de melhoria continua em curso se encontrava, segundo o plano PDCA. 

Ao ser apresentado os diferentes níveis à empresa, a solicitação por parte da mesma foi apenas 

um pipeline com os diferentes desenhos que estavam a ser produzidos nas CNCs da linha, sendo 

que desejavam que fosse visualizado no VMB os desenhos que estavam a ser processados e 

os que não estavam e, nesse caso, a razão dessa falha. Queriam visualizar, recorrendo a um 

esquema de cores, o caso em que haveria urgência na produção de um determinado desenho e 

desejavam, ainda, visualizar a fila de espera de desenhos, há quanto tempo se encontravam em 

espera para produção e se, devido a esse tempo de espera, no momento corrente existia 

urgência no fabrico ou não. Face ao exposto, verificou-se que a empresa apresentava ideologias 

para os VMB pretendidos diferentes do que foi apresentado como ideia inicial da construção da 

metodologia. 

A quarta e última reunião realizada com a Azevedos Indústria, foi alterado o método utilizado na 

metodologia, sendo que foi apresentada a metodologia final para a validação da mesma. Assim, 

foi apresentada como na secção 4. Metodologia e-VMB e foi solicitado à empresa um parecer e 

comentários acerca da metodologia. De um modo geral, a opinião da empresa em relação à 



66 

 

metodologia foi positiva. De acordo com o referido na reunião, há conversas diárias, não sendo 

reuniões formais e que, por isso, não recorrem a quadros, sendo que era fundamental a 

introdução desta metodologia. Semanalmente, as reuniões já recorrem a um quadro para gestão 

de recursos, sendo que a introdução de quadros com diferentes períodos de apresentação 

seriam importantes para a empresa. O objetivo máximo que pretendiam para estes quadros seria 

percorre o shop floor e conseguir visualmente, em qualquer momento do dia, identificar de um 

modo ágil e fácil as informações necessárias a caracterizar os diferentes processos a ocorrer.  

 Foi referido que uma primeira abordagem com a explicação do funcionamento dos quadros é 

importante e que de acordo com as práticas da empresa o DOB faz sentido ser um quadro diário, 

o TB um quadro semanal ou mensal e o SB mensal a trimestral. Defenderam que é importante 

observar o mesmo indicador com um períodos de apresentação diferentes, por exemplo, o OEE 

ou as peças rejeitadas num contexto diário faria sentido, do mesmo modo a análise semanal 

destes indicadores seria importante para termos de comparação. Ainda assim, consideraram 

importante a distinção de indicadores nos diferentes quadros, uma vez que, por exemplo, a taxa 

de absentismo no DOB para a empresa não seria fundamental, enquanto que a apresentação 

deste indicador no SB já seria uma informação importante. Também referiram que seria relevante 

ter a informação dos quadros expostas por áreas da empresa e em cada secção de trabalho, 

informação relativa a cada máquina.  

Para a Azevedos, conforme o discutido na reunião, desejavam adotar a metodologia para o nível 

do shop floor, ou seja, facilmente incorporavam o DOB como cultura para reuniões diárias de 

produção, assim como o TB para as reuniões semanais. Quanto ao SB, consideraram que pode 

apresentar informação demasiado distinta e que, por isso, não considerariam a utilização do 

mesmo. Relativamente ao BPB, já é utilizado frequentemente um template relativo às práticas 

de melhoria contínua e que, como tal, não recorreriam ao quadro BPB. 

Por outro lado, foi explicado que para o funcionamento correto da mesma, é necessária uma 

aquisição significativa de dados recorrentemente, ação que não foi realizada. A Azevedos 

apresentou dificuldade em gerar o repositório de indicadores, devido à quantidade de dados 

necessários adquirir e a dificuldade de selecionar os indicadores suficientes para demonstrar o 

estado da secção ou equipamento.  Foi explicado pela empresa que no presente o único método 

utilizado pela Azevedos Indústria para armazenamento de dados é o Excel e o modo como é 

alimentado é através do operador, que adquire os dados diretamente dos equipamentos, sendo 

que não possuem qualquer nível de digitalização. Futuramente, é um avanço que a empresa 

deseja realizar.  

7.2. e-SMED 

Para o efeito da validação do conceito da metodologia, foram realizadas três visitas à CEI, 

conforme a disponibilidade apresentada pela empresa. Assim como a primeira reunião realizada 

na Azevedos Indústria, a primeira reunião na CEI foi uma reunião informativa das duas partes, 

ou seja, foi apresentado os objetivos do Produtech SIF e foi realizada uma visita guiada pelo 
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shop floor, para melhor entendimento do nível que a empresa apresentava em termos de 

processos de setups. Para proveito da dissertação, foram fotografados quadros utilizados como 

VMB para avaliação do desempenho, que foram apresentados na figura 29, Anexo 13. Nesta 

reunião foi também clarificado qual seria a área de intervenção – Corte por Jato de água. Deste 

equipamento, ficou esclarecido que é obtido o tempo de funcionamento da máquina, no momento 

em que é ativo um programa até que esse termina. No entanto, se o tempo de processo for 

superior a esse tempo de funcionamento, significa que existiu tempos de paragens, ou seja, 

ocorreu setup. Ficou como objetivo proceder a essa classificação para a próxima reunião.  

Na segunda reunião, foi apresentado o modo de construção do e-SMED, sendo que não foram 

apresentadas o conjunto de questões propostas pela metodologia nem as soluções tipo 

sugeridas. O objetivo delineado nesta reunião, para futura análise e discussão para a próxima 

reunião, foi a filmagem, cronometragem, descrição das tarefas e classificação das mesmas 

segundo o tipo de operações, conforme a apresentado na secção 5.1 Construção do e-SMED. 

Esta reunião foi curta para a metodologia e-SMED, uma vez que foi focada no método MSM que 

será aplicado no projeto da Produtech SIF.  

Relativamente à terceira reunião, foi apresentada a totalidade da metodologia e-SMED. Nesta 

reunião foi realizada uma apresentação e explicação da metodologia completa do e-SMED. A 

maior dificuldade por parte da empresa no entendimento da mesma, foi relativo às zonas do 

Yamazumi, dado que têm uma classificação que segunda a empresa era pouco coerente. Ou 

seja, para a empresa todas as atividades do setup são sem valor acrescentado. Este facto é 

verdadeiro, mas é verdadeiro se for vista a cadeia de valor do produto. Nesse sentido, o setup é 

efetivamente uma atividade sem valor acrescentado, ainda que necessário. No entanto, ao ser 

avaliado o processo do setup, como um processo individual, na cadeia de valor do setup, pode 

ser realizada a classificação de tipos de operações de acordo com o valor que acarretam ao 

setup e não ao produto. Seguidamente da explicação da metodologia, esta foi validada 

recorrendo aos setups anteriormente medidos pela empresa, que foram um conjunto de quatro 

setups. Assim, para esta reunião foram apresentados os gráficos Yamazumi correspondentes 

aos quatro setups medidos pela empresa (figura 32, Anexo 13). No momento de apresentação 

dos gráficos, percebeu-se de imediato o efeito dos mesmos, ou seja, quando foram 

apresentados, conduziram a uma discussão imediata de avaliação do tipo de operações que 

estavam a consumir mais tempo do setup. Da análise do Yamazumi na reunião, verificou-se que 

as tarefas que ocupavam mais tempo do setup são tarefas associadas aos tipo de operação de 

Limpeza, Programação e Transporte. A questões sugeridas pela metodologia não foram 

realizadas no momento da reunião. No entanto, chegaram-se às seguintes conclusões, que 

poderão, posteriormente, levar à causa raiz do consumo de tempo: 

1) Nas tarefas associadas ao tipo de operação de Limpeza, há variações imediatas nos 

tempos por estas ocupadas caso a peça seja fabricada de um dia para o outro, ou se 

forem fabricadas de manhã; 
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2) Nas tarefas cujo tipo de operação é a Programação, conclui-se que a dimensão da peça 

influencia no desenho da peça, que é realizado no momento do setup, sendo que neste 

processo o operador seleciona a quantidade, por exemplo, furos a realizar na peça. O 

operador, também, corrige determinados desenhos predefinidos no momento do setup, 

que poderia realizar com a máquina em funcionamento; 

3) No tipo de operações de Transporte, verificou-se que a carga da peça influencia o tempo 

de transporte e a ponte que é utilizada para o transporte da peça, a maioria das vezes 

que é necessitada para o setup está ocupada.  

A empresa ficou responsável de rever os vídeos realizados dos setups para identificar o problema 

que causou o tempo consumido pelos tipos de operações apresentados., sendo que existia 

procedimento de setup e, potencialmente, o problema seria do treino que o operador obteve.  O 

estudo de variabilidade, foi um estudo na metodologia valorizado pela empresa, mas não pode 

ser realizada uma vez que só apresentava um conjunto de quatro setups, não sendo por isso 

uma amostra significativa.  

Por último, foi questionado pela empresa como seria implementado esta metodologia e-SMED 

em termos práticos e informáticos. Foi esclarecido que o próximo passo do projeto da Produtech 

SIF será, precisamente, a adaptação das metodologias desenvolvidas em ferramentas 

informáticas, sendo este um tema extra ao tema desta dissertação. 

7.3. e-MSM 

Um dos objetivos da Silampos é assumir um comportamento de excelência no mercado, sendo 

que procuram continuamente o melhor desempenho da produção, através da concretização de 

programas de melhoria contínua, que estão orientados para o ambiente e energia, recorrendo a 

análises dos consumos de recursos dos processos. Deste modo, recorreu-se à validação da 

metodologia e-MSM para a empresa, através de três reuniões. 

A primeira reunião, teve o mesmo objetivo que as últimas reuniões apresentadas nas validações 

das metodologias e-VMB e e-SMED, sendo uma reunião focada no projeto Produtech SIF. Após 

a apresentação do projeto e da empresa, foram requeridos os dados necessários ao 

desenvolvimento da metodologia, sendo que a empresa ficou com a responsabilidade de enviar 

o Excel utilizado até ao momento para o armazenamento de todos os dados. Para além disso, 

ficou definida a área de análise ao processo, nomeadamente, a linha de produção de polimento 

de tachos. 

A segunda reunião foi realizada a apresentação da construção do e-MSM e para um 

levantamento de dados. O Excel enviado por parte da empresa apenas possuía informação 

relativa ao tempo e qualidade, sendo que seriam necessários dados relativos ao custo e consumo 

de recursos. A empresa apresentou dificuldades em obter os dados relativos ao consumo de 

recursos na linha de produção de polimento de tachos, uma vez que os consumíveis eram 

independentes do processo, por exemplo, o óleo para polimento de tachos era aplicado 



69 

 

proveniente de um recipiente com mais de 20 kg de óleo, sendo que havia dificuldade em avaliar 

o valor acrescentado e não acrescentado deste consumível. O mesmo ocorreu com as escovas 

de polimento. Nesta reunião não foram apresentadas as análises do e-MSM relativas ao gráfico 

dos quadrantes e à matriz de informação. 

Relativamente à terceira reunião, foi apresentada a metodologia completa e-MSM e obtido a 

opinião por parte da empresa da mesma. A análise recorrendo ao gráfico dos quadrantes, foi 

apresentada como um exemplo, dado que não existia a informação necessária para obter os 

indicadores associados aos três campos de análise. A reação da Silampos à apresentação do 

gráfico dos quadrantes foi positiva, sendo que consideraram fundamental a comparação das 

variáveis de trabalho umas em relação às outras, ou seja, se existe uma ineficiência no custo ou 

no tempo verificar se a causa raiz é o consumo excessivo de recursos ou se, por outro lado, uma 

ineficiência no tempo influencia o custo ou não.  

Relativamente à matriz de informação, a empresa clarificou que a aquisição de dados é realizada 

pelo operador e diretamente introduzidos no sistema ERP pelo chefe da secção (figura 33, Anexo 

13). Ou seja, o operador adquire o guiga de operação em papel, como representado na figura 29 

do anexo 13, que é um guia transversal a todas as operações. Seguidamente, o chefe de secção 

introduz a informação no ERP, onde é armazenada. A informação é posteriormente analisada e, 

novamente armazenada, no sistema IT-Excel. Na reunião, verificou-se de imediato um 

desperdício associado ao modo como a informação era adquirida e armazenada, sendo que 

podia ser diretamente introduzida pelo operador no sistema ERP, ao qual tem acesso direto, 

sendo que não serio necessário a utilização do guia de operação em formato papel. Ainda se 

verificou que para fins de utilidade de informação, era imprescindível a criação da folha de Excel 

com a informação do processo, uma vez que é um meio que qualquer colaborador da empresa 

consegue analisar, ao contrário do sistema ERP. 

Relativamente à integração vertical dos vários níveis da empresa, verifica-se que existe total 

integração uma vez que qualquer colaborador de qualquer nível da empresa pode ter acesso à 

informação que deseja analisar a qualquer momento. 

Um desafio apresentado pela empresa diz respeito à digitalização do sistema produtivo com 

tecnologias da Indústria 4.0 de modo a criar um sistema CPS, para que a informação esteja 

disponível a qualquer momento, em qualquer departamento da empresa e por quem desejar 

obter essa informação, numa lógica de IoT. Para responder a este desafio, a Silampos encontra-

se no momento a instalar um novo sistema ERP, com o objetivo de facilitar a aquisição de dados.  

7.4. Dificuldades na validação das metodologias  

O objetivo inicial da validação do conceito das metodologias seria implementar os quadros e-

VMB, e-SMED e e-MSM, com as respetivas análises, tendo em conta que sistemas tecnológicos 

associados à informação e comunicação do IoT já estavam implementados nas empresas, para 

a aquisição automática de dados. Na realidade, como as empresas não tinham implementada 
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nenhuma tecnologia de digitalização ou de informação e comunicação, sendo que ainda não 

foram instalados sistemas ciber-físicos nas empresas, as metodologias simulariam que a 

informação que estavam a utilizar era desse modo adquirida. Ou seja, a aquisição de dados seria 

realizada pelo operador e introduzida num sistema IT, como o Excel, e posteriormente utilizada 

para a validação do conceito das metodologias. Ainda assim, as empresas demonstraram 

dificuldade na aquisição dos dados necessários, uma vez que era uma quantidade generosa de 

dados precisos, relativos a um conjunto de máquinas ou de secções. De um modo geral, as três 

empresas ao avaliarem as metodologias enfrentaram como desfio principal a aquisição de dados 

necessários para uma fase posterior de implementação das metodologias. 

A Azevedos e a Silampos para a validação do conceito da metodologia, depararam-se com o 

facto de não terem a capacidade de levantamento de dados caso necessário. A Azevedos não 

possui a cultura de acompanhar o desempenho das máquinas, sendo que a informação que 

mostraram disponível foram os tempos relativos às CNCs, com o objetivo do cálculo de um único 

indicador, o OEE. A Silampos, apresentou dificuldades no levantamento de dados relativos aos 

recursos e em relação aos dados relativos aos tempos, apesar de já disporem desse conteúdo, 

não estava coerente com a realidade. Na verdade, a Silampos apresentou um VMB que 

usualmente utilizavam para reuniões diárias (figura 30, Anexo 13) em que era apresentado 

valores do OEE diários e semanais. No entanto, o modo de cálculo do OEE estava incorreto, 

sendo que apresentavam valores discrepantes da realidade. 

A única prova de conceito que apresentou facilidade na validação, foi a validação da metodologia 

e-SMED, sendo a empresa CEI apresentou disponibilidade e precisão na medição e descrição 

dos setups. A validação do conceito desta metodologia requeria menos informação que as 

restantes, sendo que da parte da empresa era requerido a cronometragem dos tempos totais de 

setup, obtidos diretamente do contador da máquina, e os tempos parciais, os quais foram 

validades recorrendo à filmagem do processo de setup. Após a apresentação dos dados 

analisados pelos gráficos do Yamazumi, a empresa verificou quais seriam os tipos de operações 

que estavam a consumir demasiado tempo do setup e, futuramente, iriam avaliar as tarefas 

associadas a esse tipo de operações. Ainda assim, não cumpriram todo o procedimento da 

metodologia de responder às questões condutores da causa raiz do problema.   
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8. Conclusões e trabalho futuro 

A presente dissertação iniciou-se com uma revisão bibliográfica relativa ao sistema de produção 

Lean, adotado pela indústria nos dias de hoje, e relativa à 4º revolução industrial, as tecnologias 

emergentes a esta associada e aos respetivos princípios, sendo que que secção 2.4 representa 

uma tentativa de definir o conceito de I4.0.  

Estando os conceitos de Lean e I4.0 estruturados, a dissertação apresenta uma revisão do nível 

em que o sistema Lean se encontra relativamente às tecnologias emergentes da I4.0. Conclui-

se desta análise que o sistema de Produção Lean está preparado para a introdução dos CPS e 

de uma rede IoT, sendo que os princípios da Indústria 4.0 apoiam os princípios Lean. As 

ferramentas Lean adaptadas às tecnologias da I4.0 apresentadas na literatura comprovam que 

o sistema de produção Lean pode ser melhorado com o auxílio dos sistemas ciber-físicos e a 

transparência de informação, resultado da rede IoT.  

Após ser verificado que as ferramentas Lean podem efetivamente ser potencializadas pelas 

tecnologias da Indústria 4.0, foram selecionadas três ferramentas Lean abrangentes e que 

respondessem aos requisitos dos princípios da I4.0, para serem adaptadas e definidos os 

requisitos necessários de modo a serem preparadas para a implementação numa smart factory, 

recorrendo a sistemas CPS e a uma rede IoT.  

Conclui-se que se forem considerados os princípios da Indústria 4.0 no sistema de produção 

Lean, as ferramentas Lean selecionadas para análise na dissertação são potencializadas com o 

acesso e transparência à informação e a interligação da fábrica e originam suporte de tomada 

de decisão para qualquer colaborador do shop floor, sendo que a tomada de decisões é 

descentralizada na gestão superior e os operadores têm ao seu dispor a informação necessária 

para a tomada de decisão, facilitando a assistência técnica.  

Após os resultados apresentados pelas metodologias e-VMB, e-SMED e-MSM, a dissertação 

termina com a prova do conceito destas metodologias em empresas piloto da Indústria 4.0. A 

prova de conceito da metodologia e-VMB foi validada na empresa Azevedos Indústria, a da 

metodologia e-SMED foi validada na empresa CEI e o conceito da metodologia e-MSM foi 

validada na empresa Silampos. As três empresas não apresentavam nenhum sistema ciber-

físico instalado ou uma rede IoT que possibilidade fluxo de informação, sendo que a validação 

dos conceitos das metodologias requeria que a aquisição de dados fosse de modo manual. Ainda 

assim, as empresas manifestaram recetividade positiva à introdução das metodologias no 

sistema operativo das mesmas.  

Na empresa Azevedos houve dificuldades na seleção dos KPIs para o conteúdo dos quadros, 

sendo que foram selecionados o OEE e as respetivas componentes deste indicador, quantidades 

não conformes e o pipeline de obras. Para o cálculo destes indicador, a empresa demonstrou 

extrema dificuldade na aquisição de dados, pelo que apesar de desejarem implementar a 
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metodologia, não foi possível visualizarem um exemplo da representação dos e-VMB com o 

conteúdo próprio.  

A empresa Silampos apresentou extrema dificuldade na aquisição de dados para o 

desenvolvimento dos quadros, nomeadamente, na aquisição dos valores acrescentado e não 

acrescentado das variáveis material e consumíveis. Portanto, para esta empresa também não 

foi possível visualizar o quadro e-MSM que apresentasse valores dos indicadores específicos da 

empresa. Por outro lado, foi possível gerar a matriz de informação e esclarecer o nível de 

digitalização da empresa bem como o nível de integração vertical da mesma. 

Na empresa CEI foi possível a visualização de um quadro e-SMED com o conjunto de quatro 

setups. Dado que não existiam uma quantidade de setups suficientes para uma amostra 

significativa a análise à variabilidade dos tempos totais não foi realizada. Mesmo não existindo 

uma amostra significativa de setups, foi realizada uma análise ao estudo da variabilidade dos 

tempos de operações, sendo que a empresa avaliou a operação maior consumidora do tempo 

total do setup no conjunto dos quatro setups, com o objetivo de identificar a causa do tempo 

consumido por essa operação.    

Para trabalhos futuros, é fundamental o desenvolvimento das ferramentas informáticas 

associadas a cada metodologia, sendo que devem respeitar os requisitos apresentados de cada 

metodologia. Outro trabalho futuro que devia ser tomado em consideração é a transformação do 

sistema produtivo adotado pelas empresas Azevedos, Silampos e CEI num CPPS, em que 

seriam sugeridos a introdução de sistemas ciber-físicos bem como a criação de uma rede IoT 

para que a shop floor presente se tornasse numa smart factory. Após este objetivo, poderiam ser 

implementadas as metodologias apresentadas na presente dissertação, sendo estas próprias 

sistemas ciber-físicos da Indústria 4.0.   
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Anexo 1 – Multi Stream Mapping 

  

Figura 19 Representação de um MSM com possíveis variáveis a apresentar [19]. 
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Anexo 2 – Características de modos de apresentação da 

informação  
 

 

Tabela 4 Modos de apresentação da informação, com vantagens, desvantagens de cada modo e 
respetivas figuras ilustrativas. 

  

Gráfico de 

barras 

• A informação é apresentada em forma de barras 

com diferentes comprimentos correspondentes a 

diferentes valores; 

• Útil para a comparação de valores adjacentes; 

• Útil para valores nominais (homem ou mulher, por 

exemplo) ou escalas ordinais (valores ordenados ou 

classificados). 

Gráfico de 

linha 

• Ideais para a representação de dados relacionados 

com o tempo; 

• A linha representa facilmente tendências, flutuações 

ciclos, taxas de mudança e comparação de 

conjuntos de dados ao longo do tempo; 

 

Gráfico de 

tarte 

•  Apresenta diversos segmentos de dados em forma de 

percentagem dos dados totais; 

• Aconselhável na situação em que há poucos dados 

para apresentar; 

• Em caso de vários dados a apresentar, escolher o 

gráfico de barras.  

 

Gráfico de 

dispersão 

• Utilizados para apresentar a correlação entre 

dois conjuntos de dados; 

• Permitem a ilustração da força e relação de 

dois conjuntos de dados;  

• A distribuição final do conjunto de pontos 

representa a tendência dos dados. 

Gráfico de 

Bala 

•  Similar a um termómetro na 

horizontal; 

•  É eficiente espacialmente e fácil 

de leitura; 

• Permite a comparação de 

diversos números no mesmo 

gráfico, mas só apresenta uma medida em relação ao desempenho alvo. 
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Velocímetros 

• Foram desenvolvidos para o dashboard de um carro, 

uma vez que a agulha está em constante movimento; 

•  Por norma, os KPIs a apresentar são estáticos num 

determinado intervalo de tempo sendo que esta 

exposição é desaconselhável; 

• Não é uma representação espacialmente eficaz; 

• Desaconselhável para comparação de valores; 

•  Apenas apresentam o desempenho do KPI num preciso instante sendo que não apresenta 

nenhum tipo de historial.   

Tabelas 

• A informação apresentada em formato de tabela é superior e mais 

descritiva que a informação apresentada em formato de gráfico; 

• São espacialmente menos eficazes que a apresentação gráfica. 

 

Anexo 3– Representações de VSM adaptados à I4.0 

 

Figura 20 Value Stream Mapping 4.0 [34]. 

Figura 21 Smart Value Stream Mapping [36]. 
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Anexo 4 – Resultado do Daily Operational Board 
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Anexo 5 – Características de ampliação do DOB 

 

  

Figura 23 Característica de ampliação da informação. A metodologia permite ampliar uma das máquinas para 
avaliação do desempenho no dia, ou apresenta mensagem de erro quando o desempenho de uma máquina é 

inferior ao valor alvo e apresenta o desempenho do dia. 
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Anexo 6 – Características de ampliação do TB e agregação de 

dados do SB 
  

Figura 24 Lógica de ampliação de um dia no TB. 

Figura 25 Agregação de conteúdo no SB. Lado esquerdo – agregação de dados contínuos; Lado direito – Agregação de dados 
discretos 



83 

 

Anexo 7 – Requisitos da metodologia e-VMB  
 

Tabela 5 Resumo dos requisitos pretendidos em cada quadro da metodologia e-VMB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daily Operational 

Board 
Tactical Board Strategic Board Best Practice Board 

Destinatário  
Operadores  

Chefes de célula 

Chefes de secção 

Chefes de 

departamentos 

Diretor de fábrica 

Chefes de unidade 

de negócio 

Administração 

Geral 

Zona funcional do 

sistema produtivo   

Processos, células 

de trabalho 
Secções 

Unidade de negócio 

e Sistema produtivo  
Geral  

Objetivo principal  Detalhar Analisar Monitorizar Auditar e Informar  

Periodicidade de 

apresentação de dados  
Diariamente Semanalmente Mensalmente A definir no projeto  

Quantidade de 

conteúdo (indicadores 

ou informação) a 

apresentar  

10  12  12  10  

Apresentação do 

conjunto de dados  

Mínimo últimos 5 

dias 

Mínimo últimas 4 

semanas 

Mínimo últimos 6 

meses 
A definir no projeto 

Categorias obrigatórias 

a apresentar no quadro  

Qualidade 

Planeamento 

Produtividade 

Trabalhadores 

Qualidade 

Planeamento 

Produtividade 

Trabalhadores 

Custo 

Inventário 

Qualidade 

Planeamento 

Produtividade 

Trabalhadores 

Custo 

Inventário 

Higiene e Segurança 

Ambiente 

Ações de auditoria  

Higiene e Segurança 

Ambiente 

Projetos de melhoria 

contínua  

Pipeline de projetos 
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Anexo 8 – Lista de indicadores sugeridos  
 

Qualidade 

First pass yield 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑢 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑚 𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜
 

Unidades não conformes 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡𝑎

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Nível de retrabalho 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Unidades conformes 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Quantidade não conformes 

no arranque 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Reclamações associadas à 

qualidade 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çõ𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 à 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠
 

Six sigma level  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 ∗ 1 000 000

𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

Planeamento 

Order Fulfilment Cycle 

Time (OFCT) 

𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜  𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 + 𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 + 𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 

Delivery in Full, on Time 

rate (DIFOT) 

𝐸𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜

𝐸𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Project Schedule variance 

(PSV) 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎
 

Horário de arranque 
𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑛í𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜   

𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑖𝑛í𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 
 

Produção no tempo  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑜 
 

Horário de setup  
𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝

𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝
 

Quantidade de horas extra 
𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 
 

Produtividade 

Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗ 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

𝐷 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙
∗ 100% 

𝑃 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
∗ 100% 

𝑄 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎
∗ 100% 

Taxa de capacidade de 

utilização (CUR) 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡

𝐶𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡
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Tempo de inatividade da 

máquina ou processo 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡á 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

Tempo de produção 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑜 𝑖𝑛í𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑎𝑡é à 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
 

Taxa de setup 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜
 

Tempo de ciclo 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜
 

Paragens não 

programadas 

∑ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑛ã𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 
 

Nº de encomendas 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Trabalhadores 

Índice de satisfação  Inquérito a preencher pelos colaboradores  

Fator de absentismo 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Faltas 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠

𝑁º 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠
 

Sugestões  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑠𝑡õ𝑒𝑠

𝑁º 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑠𝑡õ𝑒𝑠
 

Colaboradores com prémio 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑟é𝑚𝑖𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Taxa de abandono  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
 

Taxa de recrutamento  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Taxa de colaboradores em 

formação  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

Custo 

Net Profit Margin 
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎
 

Custo de horas extra 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
 

Custo dos Retrabalhos 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜𝑠    

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜𝑠
 

Economic value added 
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑝ó𝑠 𝑜 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 − 

−(𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) 

Custo de materiais não 

conformes 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 
 

Cash conversion cycle 
𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 + 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

− 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

Custo de materiais não 

conformes 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠/𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡𝑎

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 
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Inventário 

Taxa de redução de 

inventário  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 
       

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 =  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙  

Work in Progress (WIP) 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑊𝐼𝑃

𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑊𝐼𝑃
 

Rotura de stock 
∑ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑛ã𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Higiene e Segurança 

Quantidade de acidentes 

de trabalho 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 [0 − 1]

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜
 

Média de horas extra por 

colaborador  

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 
 

Resolução imediata de 

problemas 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠
 

5S 
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 5𝑆 𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 5𝑆 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
 

Horas de formação 
𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 𝑗á 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Trabalho temporário 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
 

Ambiente 

Carbon Footprint 
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 [𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2]

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 [𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2] 
 

Consumo energético  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 [𝑀𝑊ℎ]

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 [𝑀𝑊ℎ]
 

Consumo de água  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 [𝑚3]

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 [𝑚3]
 

Consumo de óleos 
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 ó𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 [𝑚3]

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 ó𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑟  [𝑚3]
 

Desperdício de matéria 

prima 

𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖ç𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
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Anexo 9 – Tabelas da metodologia e-SMED  
 

Tabela 6 Tabela para completar na construção do e-SMED com as tarefas, respetivas descrições e 
tempos. 

 

 

 

 

 

Tabela 7 Tabela apresentada pela metodologia e-SMED com os tipos de operações, os respetivos 
tempos e os rácios dos tempos parciais pelo tempo total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descrição da tarefa Tempo da tarefa 

Tarefa 1  __h __m __s 

… … … 

Tarefa n  __h __m __s 

 Tempo total do setup __h __m __s 

Operações 
Tempo de cada 

operação 

Rácio em 

% 

Posicionamento __h __m __s ___% 

Ferramenta __h __m __s ___% 

… … … 

Programação __h __m __s ___% 



88 

 

Tabela 8 Resultado da descrição das tarefas e respetiva classificação de acordo com o tipo de operação, 

adaptado de [21]. 

 

 

  

 

Descrição da tarefa 

Tempo da Tarefa 

(hh:mm:ss) 

Classificação por 

tipo de operação 

1 
Procurar chave para desapertar peça 00:01:25 

Movimento do 

Operador 

2 Transporte de chave para desapertar a 

peça 
00:00:45 Transporte 

3 Desapertar peça maquinada 00:00:30 Ajuste e Aperto 

4 Retirar peça maquinada 00:05:45 Posicionamento 

5 Limpar mesa de fresadora e peça 

maquinada 
00:05:18 Limpeza 

6 
Ir buscar ponte rolante 00:02:30 

Movimento do 

Operador 

7 
Ir buscar peça nova 00:01:20 

Movimento do 

Operador 

8 Trazer peça nova 00:02:12 Transporte 

9 Retirar fixadores e apoios da fresadora 00:03:30 Ajuste e Aperto 

10 Limpar e guardar fixadores na bancada 00:01:10 Limpeza 

11 Posicionar apoios e fixadores 00:07:30 Posicionamento 

12 
Procurar apoios e fixadores 00:11:24 

Movimento do 

Operador 

13 
Ausência do posto por ordens superiores 00:06:30 

Movimento do 

Operador 

14 Alinhar e fixar peça na mesa 00:02:55 Ajuste e Aperto 

15 Verificar lista de ferramentas 00:03:00 Ferramenta 

16 
Procurar ferramentas necessárias 00:06:16 

Movimento do 

Operador 

17 Colocação de ferramentas de corte 00:01:30 Ferramenta 

18 Fazer zero à máquina 00:06:57 Programação 

19 Lançar programa 00:03:03 Programação 

20 Afinar apertos 00:00:23 Ferramenta 

Tempo total de setup 01:13:53 
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Anexo 10 – Resultado do e-SMED para análise de variabilidade 
 

 

Tabela 9 Cálculo dos CV de cada 

 operação do conjunto dos setups. 

 

 

  

Operação CV 

Posicionamento  7% 

Ferramenta 8% 

Ajuste e aperto  10% 

Transporte 40% 

Limpeza 9% 

Movimento do Operador  11% 

Programação  9% 
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Anexo 11 – Informação da metodologia e-MSM 
  

Integração vertical - O desejável 

para a empresa no que respeita o 

acesso à informação. 

Nível de 

digitalização 

Nível de 

digitalização 

Digitalização - O desejável para a 

empresa no que respeita ao nível de 

digitalização do processo. 

Figura 27 Matriz da informação do e-MSM. 
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Anexo 12 – Resultado da análise do gráfico dos quadrantes  
 

Tabela 10 Sugestões de melhoria que a metodologia e-MSM propõe ao analisar os processos com o 
gráficos dos quadrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Análise à eficiência Aviso 

P
ro

c
e
s
s
o

 1
 

Este processo apresenta uma eficiência baixa no 

consumo de recursos, o qual acarreta impacto 

negativo no custo do processo. A causa do 

desempenho reduzido no custo pode estar 

relacionada com o consumo excessivo de algum 

dos recursos – material, energia ou consumíveis. 

Por outro lado, o tempo do processo não é 

influenciado pelo desempenho do consumo 

recursos. 

No mapa do processo, analisar qual a 

variável – material, energia ou 

consumíveis – que apresenta 

eficiência baixa e está a reduzir a 

eficiência do consumo de recursos. 

P
ro

c
e
s
s
o

 2
 

Este processo apresenta uma elevada eficiência 

no consumo dos recursos e uma eficiência perto 

de 100% no tempo e no custo. 

Analisar o consumo dos recursos e as 

suas variáveis, com o objetivo de 

melhorar a eficiência do consumo dos 

recursos. 

P
ro

c
e
s
s
o

 3
 

Este processo apresenta uma eficiência elevada 

no que respeita o consumo de recursos, mas 

uma eficiência reduzida no tempo e no custo. A 

causa deste desempenho poderá estar no 

elevado tempo do processo e custo associado. 

Analisar a relação tempo-custo do 

processo. 

P
ro

c
e
s
s
o

 4
 

O processo 4 apresenta uma eficiência no 

consumo de recursos baixa, mas moderada no 

tempo e moderada a reduzida no custo. A causa 

do desempenho reduzido no custo pode estar 

associada ao elevado consumo de recursos no 

processo. 

 

No mapa do processo, analisar qual a 

variável – material, energia ou 

consumíveis – que apresenta 

eficiência baixa e está a reduzir a 

eficiência do consumo de recursos. 
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Anexo 13 – Dados e resultados das empresas  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 VMB utilizados na empresa Silampos (esquerda) e CEI (direita). 

  

Figura 28 Folha de guia de operação utilizado pela Silampos para a aquisição de dados. 
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Figura 31 Resultado do e-SMED aplicado na CEI. 

Figura 30 Matriz da informação aplicada à máquina de polimento de tachos da 

Silampos. 
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Anexo 14 – Análise da metodologia e-SMED 
 

1. Zona vermelha do Yamazumi  

Tabela 11 Questões propostas pela metodologia e-SMED para o tipo de operação Movimentação do 
Operador e respetivos avisos de soluções sugeridas. 

Operação Questões tipo a realizar 

Movimentação 

do Operador 

Questão 1) O operador teve de se deslocar para obter uma ferramenta, 

acessório ou informação que são necessários ao setup? 

Sim Não 

Aviso 1 Questão 2) 

Questão 2) O operador teve de procurar ferramentas, acessórios ou 

informação necessários ao setup no próprio posto de trabalho? 

Sim Não 

Aviso 2 Questão 3) 

Questão 3) A movimentação do operador esteve relacionada com outra 

atividade exterior ao setup (exemplo: pausa, chamada telefónica, etc.)? 

Sim Não 

Aviso 3 Questão 4) 

Questão 4) O operador tem formação no procedimento do setup? 

Sim Não 

Aviso 4 Aviso 5 

 Descrição do aviso 

Aviso 1 

Garantir que as ferramentas, acessórios e informação necessários ao 

procedimento do setup estejam próximos à máquina e prontos a serem utilizados, 

para que o operador não tenha de percorrer diferentes postos para alcançar as 

ferramentas necessárias. 

Aviso 2 

Garantir que todas na zona do posto da máquina a realizar o setup tenha sido 

realizada uma ação 5S e que, como tal, um local organizado, arrumado, limpo, 

padronizado e disciplinado. Caso a inexistência de procedimentos e designação de 

tarefas a realizar antes e depois da paragem do equipamento, garantir a construção 

dos mesmos. Caso se verifique a existência de procedimentos de tarefas a realizar 

antes e depois da paragem do equipamento, garantir a revisão dos mesmos.  

Aviso 3 

Assegurar que existe na empresa um conjunto de práticas de melhoria e que a 

cultura da mesma atenta às práticas corretas do setup, não negligenciando o 

procedimento deste e fazendo com que toda a equipa conheça esse procedimento.  

Aviso 4 
Garantir que o operador tem a formação adequada e domínio prático sobre o 

procedimento de setup.  
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Aviso 5 

Estruturar um procedimento e assegurar a formação dos operadores de modo a 

que o processo seja perspicaz e rápido. Garantir o conhecimento do procedimento 

por parte de toda a equipa.  

 

 

Tabela 12 Questões propostas pela metodologia e-SMED para o tipo de operação Transporte e 
respetivos avisos de soluções sugeridas. 

Operação Questões tipo a realizar 

Transporte 

Questão 1) Todos as peças/componentes do processo ou ferramentas do 

processo (pastilhas de corte, fresas, matriz, molde, etc.) necessárias para 

iniciar o setup estavam junto da bancada de trabalho? 

Sim Não 

Questão 2) Aviso 1  

Questão 2) O transporte foi apenas da peça a ser produzida? 

Sim Não 

Questão 3) Aviso 2 

Questão 3) O sistema auxiliar de movimentação de que depende o 

transporte (carrinho, ponte, transportadora, etc.) estava ocupado? 

Sim Não 

Aviso 3 Questão 4) 

Questão 4) O tempo do transporte depende do tamanho da peça? 

Sim Não 

Aviso 4 Aviso 5 

 Descrição do aviso 

Aviso 1 

Garantir que as ferramentas do processo, peças/componentes do processo 

necessários ao procedimento do setup estejam próximos à máquina, organizados 

e prontos a serem utilizados. 

Aviso 2 

Minimizar o máximo possível os transportes de ferramentas e peças do processo; 

se possível realizar este transporte apenas numa etapa. Garantir que tanto as 

ferramentas do processo necessárias bem como as próprias peças ou 

componentes a serem processadas sejam transportadas antes ou depois do setup, 

sendo que devem igualmente ser arrumadas antes ou após a máquina estar em 

funcionamento. 

Aviso 3 

Assegurar que existe sempre disponível o mecanismo de transporte imediatamente 

antes da realização do setup. Realizar um planeamento de realização de utilização 

do mecanismo ou alocar um dos mecanismos de transporte apenas para os setups.  

Aviso 4 
Melhorar o processo de transporte da peça/componentes de processo, reformular 

o modo de transporte da mesma consoante a geometria das peças a transportar.  
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Aviso 5 

Perceber que influenciadores originam o tempo de transporte, que estejam 

associados às ferramentas do processo ou aos próprios sistemas de 

movimentação que estão a aumentar o tempo de transporte do setup da peça a 

ser produzida.   

 

 

2. Zona amarela do Yamazumi 

Tabela 13 Questões propostas pela metodologia e-SMED para o tipo de operação Limpeza e respetivos 
avisos de soluções sugeridas. 

Operação Questões tipo a realizar 

Limpeza 

Questão 1) A limpeza realizada pode ser efetuada depois do setup estar 

finalizado? 

Sim Não 

Aviso 1 Questão 2) 

Questão 2) O operador tem formação adequada e experiência prática na 

secção de limpeza do procedimento de setup? 

Sim Não 

Questão 3) Aviso 2 

Questão 3) O procedimento de setup é frequentemente revisto e auditado? 

Sim Não 

Aviso 3 Aviso 4 

 Descrição do aviso 

Aviso 1 

Caso a inexistência de procedimentos e designação de tarefas a realizar relativos 

à limpeza pós setup, garantir a construção dos mesmos. Caso se verifique a 

existência desses procedimentos de tarefas de limpeza, garantir a revisão dos 

mesmos. 

Aviso 2 
Garantir que o operador tem a formação adequada e domínio prático sobre o 

procedimento total de setup. 

Aviso 3 

Melhorar, sempre que possível, o procedimento de setup e, caso sejam tomadas 

algumas práticas de melhoria ao procedimento, oferecer formação à equipa de 

setup para que haja total conhecimento das alterações de modo a que o processo 

de limpeza seja rápido e eficaz. 

Aviso 4 

O procedimento de setup deve ser frequentemente revisto e deve ser gerado um 

processo de auditoria com um período definido. Após a revisão do procedimento 

de setup, oferecer formação a toda a equipa para que haja o devido conhecimento 

das alterações sucedidas no procedimento. 
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Tabela 14 Questões propostas pela metodologia e-SMED para o tipo de operação Ferramenta e 

respetivos avisos de soluções sugeridas. 

Operação Questões tipo a realizar 

Ferramenta 

Questão 1) A mudança e montagem da ferramenta pode ser realizada com 

a máquina em funcionamento? 

Sim Não 

Aviso 1 Questão 2) 

Questão 2) A ferramenta do processo (pastilhas de corte, ponteiras, fresas, 

brocas, molde, matriz, etc.) em utilização pode ser limpa externamente ao 

setup? 

Sim Não 

Aviso 2 Questão 3) 

Questão 3) O operador tem formação adequada e experiência prática na 

secção da ferramenta do procedimento de setup? 

Sim Não 

Questão 4) Aviso 3 

Questão 4) O procedimento de setup é frequentemente revisto e auditado? 

Sim Não 

Aviso 4 Aviso 5 

 Descrição do aviso 

Aviso 1 

Garantir que as ferramentas estão prontas a ser utilizadas no momento antes do 

fim da produção da peça. Caso a inexistência de procedimentos e designação de 

tarefas a realizar relativos à mudança da ferramenta, garantir a construção dos 

mesmos. Caso se verifique a existência desses procedimentos de tarefas de 

mudança de ferramenta, garantir a revisão dos mesmos. 

Aviso 2 

A ferramenta a ser utilizada na produção da peça seguinte é alternativa à que está 

a ser utilizada na produção corrente. Portanto, existe mais do que uma ferramenta 

a ser utilizada, pelo que a limpeza da ferramenta pode ser realizada antes do setup. 

Aviso 3 
Garantir que o operador tem a formação adequada e domínio prático sobre o 

procedimento total de setup. 

Aviso 4 

Melhorar, sempre que possível, o procedimento de setup e, caso sejam tomadas 

algumas práticas de melhoria ao procedimento, oferecer formação à equipa de 

setup para que haja total conhecimento das alterações de modo a que o processo 

associado a operações de ferramenta (limpeza, mudança e montagem) seja rápido 

e eficaz. 

Aviso 5 

O procedimento de setup deve ser frequentemente revisto e deve ser gerado um 

processo de auditoria com um período definido. Após a revisão do procedimento 

de setup, oferecer formação a toda a equipa para que haja o devido conhecimento 

das alterações sucedidas no procedimento. 
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Tabela 15 Questões propostas pela metodologia e-SMED para o tipo de operação Programa e respetivos 
avisos de soluções sugeridas. 

Operação Questões tipo a realizar 

Programa 

Questão 1) Todas as ações de programação podem ser realizadas 

anteriormente ao setup? 

Sim Não 

Aviso 1 Questão 2) 

Questão 2) O operador tem formação adequada e experiência prática na 

secção da programação do procedimento de setup? 

Sim Não 

Questão 3) Aviso 2 

Questão 3) O procedimento de setup é frequentemente revisto e auditado? 

Sim Não 

Aviso 3 Aviso 4 

 Descrição do aviso 

Aviso 1 

Garantir que todos os parâmetros de processamento do setup para os programas 

necessários ao setup da peça estão finalizados antes de iniciar o setup e 

carregados no equipamento. 

Aviso 2 
Garantir que o operador tem a formação adequada e domínio prático sobre o 

procedimento total de setup. 

Aviso 3 

Melhorar, sempre que possível, o procedimento de setup e, caso sejam tomadas 

algumas práticas de melhoria ao procedimento, oferecer formação à equipa de 

setup para que haja total conhecimento das alterações de modo a que o processo 

associado a operações de programação seja rápido e eficaz. 

Aviso 4 

O procedimento de setup deve ser frequentemente revisto e deve ser gerado um 

processo de auditoria com um período definido. Após a revisão do procedimento 

de setup, oferecer formação a toda a equipa para que haja o devido conhecimento 

das alterações sucedidas no procedimento. 
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3. Zona Verde do Yamazumi 

 

Tabela 16 Questões propostas pela metodologia e-SMED para o tipo de operação Ajuste e Aperto e 
respetivos avisos de soluções sugeridas. 

Operação Questões tipo a realizar 

Ajuste e 

Apero  

Questão 1) Estão à disposição os materiais e sistemas adequados para as 

tarefas de fixação? 

Sim Não 

Aviso 1 Aviso 2 

 Descrição do aviso 

Aviso 1 

O setup pode ser melhorado com uma auditoria e revisão periódica constante do 

procedimento a realizar e oferecer a devida formação, não só aos operadores, mas 

à equipa toda do setup para que haja completo conhecimento do mesmo.  

Aviso 2 
Deve ser realizado um estudo com vantagens e desvantagens da introdução de 

um novo sistema de fixação.  

 

Tabela 17 Questões propostas pela metodologia e-SMED para o tipo de operação Posicionamento e 
respetivos avisos de soluções sugeridas. 

Operação Questões tipo a realizar 

Posicionamento  

Questão 1) O operador tem formação adequada e experiência prática na 

secção da ferramenta do procedimento de setup? 

Sim Não 

Questão 2) Aviso 1 

Questão 2) Tem sistemas adequados ao posicionamento ou sistemas que 

auxilia o posicionamento da peça (exemplo: placas extra para alterar a 

altura da ferramenta)? 

Sim Não 

Aviso 2 Aviso 3 

 Descrição do aviso 

Aviso 1 
Garantir que o operador tem a formação adequada e domínio prático sobre o 

procedimento total de setup. 

Aviso 2 

O setup pode ser melhorado com uma auditoria e revisão periódica constante do 

procedimento a realizar e oferecer a devida formação, não só aos operadores, mas 

à equipa toda do setup para que haja completo conhecimento do mesmo. 

Aviso 3 
Realizar um estudo com vantagens e desvantagens de aquisição de sistemas 

novos de posicionamento. 

 

 


