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Resumo 

Face à atual conjuntura económica e à crescente globalização da economia, a competitividade 

nos mercados tem vindo a crescer significativamente. Neste contexto, é essencial que as 

empresas procurem alternativas que permitam alcançar reduções de desperdícios. Assim, a 

relevância das metodologias Lean tem vindo a ser cada vez mais reconhecida quando se 

pretende aplicar ações corretivas ou preventivas face aos obstáculos encontrados pelas 

empresas.  

A presente Dissertação de Mestrado surge neste contexto e apresenta várias soluções de 

melhorias que permitam reduzir os desperdícios encontrados nos processos de produção de 

quadros de comando e controlo (QCC) e postos de transformação (PTF), bem como no processo 

de aprovisionamento de materiais na Produção Fabril (FAB). Verificou-se que a falta de cultura 

de melhoria contínua, organização e comunicação representam as principais origens destes 

desperdícios.   

Através da implementação de ferramentas como Value Stream Mapping, Kanban, 5S, Gestão 

Visual, Normalização, SMED e Kobetsu Kaizen, bem como o desenvolvimento de outras 

estratégias, foi possível reduzir ou eliminar desperdícios como movimento desnecessário, 

defeitos, espera ou processamento excessivo. Após estas implementações, constatou-se um 

aumento de cerca de 30% do indicador Overall Equipment Effectiveness e cerca de 33 horas nos 

tempos de produção no conjunto dos processos de produção dos Postos de Transformação e 

Quadros de Comando e Controlo, bem como um retorno de investimento de aproximadamente 

1 ano e 4 meses, caso de opte por avançar com o investimento.  

 

Palavras-chave: Lean, Melhoria Contínua, Quadros de Comando e Controlo, Postos de 

Transformação, VSM.  
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Abstract 

Given the current economic climate and the increasing globalization of the economy, market’s 

competitiveness has been growing significantly. In this context, it is essential that companies seek 

alternatives to achieve waste reduction. Thus, the relevance of Lean methodologies has been 

increasingly recognized when you want to apply corrective or preventive actions to face obstacles 

encountered by companies. 

This Master's Thesis arises in this context and presents several improvements to reduce waste 

in the command and control panels (QCC) and transformer stations (PTF) production processes 

as well as the materials supply process in manufacturing production (FAB). It was found that the 

lack of continuous improvement culture, organization and communication represent the major 

sources of these wastes. 

By implementing tools like Value Stream Mapping, Kanban, 5S, Visual Management, 

Standardization, SMED and Kobetsu Kaizen, and the development of other strategies, it was 

possible to reduce or eliminate waste and unnecessary movement, defects, waiting or excessive 

processing. After these implementations, there was an increase of approximately 30% of Overall 

Equipment Effectiveness (OEE) indicator and about 33 hours in the production times in all 

production processes of PTFs and QCCs, as well as a return investment of about 1 year and 4 

months, if FAB choose to proceed with the investment. 

 

Keywords: Lean, Continuous Improvement, Command and Control panels, Transformer 

stations, VSM. 
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1. Introdução 

Neste capítulo pretende-se realizar uma contextualização do tema da presente Dissertação, bem 

como o âmbito em que surge a problemática em estudo (secção 1.1). São ainda delineados os 

objetivos gerais (secção 1.2) e a metodologia (secção 1.3) a ser aplicada na resolução do Caso 

de Estudo. Na secção 1.4 apresenta-se a estrutura da Dissertação. 

 

1.1. Contextualização do Problema 

Após o término da Segunda Grande Guerra viveu-se uma explosão tecnológica que ditou a 

abertura do mercado empresarial além-fronteiras, revolucionando toda a economia mundial. 

Atualmente vive-se uma economia aberta do tipo capitalista num mercado globalizado, em 

constante evolução e com consumidores cada vez mais informados e exigentes (Castells, 1999; 

Lévy, 1998). 

Segundo Azevedo (2000), existem novas formas de Organização que vão surgindo devido a 

alterações profundas do status-quo de uma empresa, como a inovação ou aumento de 

produtividade e potenciação das capacidades humanas, que foram provocadas pelo 

aparecimento de novos fatores externos e internos: globalização dos mercados, proliferação 

tecnológica, redução do tempo de vida e criação de novos produtos. Consequentemente, estas 

mudanças levaram a um aumento de competitividade mundial nos mercados atuais, que faz com 

que as organizações estejam sob constante pressão para alcançar a excelência e melhorar a 

sua performance, de forma a reduzir os seus custos e oferecer produtos de alta qualidade, com 

lead times reduzidos (Garza-Reyes et al., 2014). Neste contexto, Womack e Jones (2003) 

apontam o Lean Thinking (Pensamento Lean) como uma forma de realizar cada vez mais com 

cada vez menos recursos, ou seja, menos esforço humano, menos equipamentos, menos tempo 

e menos espaço, com a finalidade de alcançar a satisfação plena do cliente final. Por outras 

palavras, este pensamento permite a eliminação de atividades que não acrescentem qualquer 

valor ao processo, proporcionando uma maior visibilidade sobre aquilo que o consumidor final 

pretende. Este princípio de produção tem sido utilizado mundialmente por empresas que 

procuram atingir o sucesso e ganhar uma vantagem competitiva, face aos seus rivais (Garza-

Reyes et al., 2014).  

No entanto, o conceito Lean ainda é um grande desafio para as organizações, uma vez que a 

sua implementação requer alterações de ambos os sistemas técnicos e de gestão, bem como 

mudanças de atitudes e cultura (Marodin e Saurin, 2013). A implementação destes novos 

paradigmas de produção é muitas vezes associada ao aumento das tensões, físicas e 

psicológicas, dos trabalhadores, pela redução dos tempos de ciclo e da variedade do trabalho 

(Nunes e Machado, 2007). 

É neste contexto que surge a motivação para esta Dissertação de Mestrado, com uma proposta 

de metodologia baseada na integração de múltiplas ferramentas Lean, bem como a sua 

implementação, de forma a permitir alcançar melhorias de eficiência e sustentabilidade em 

processos semelhantes ao processo de produção de quadros de comando e controlo (QCC) e 

de postos de transformação (PTF), na empresa com designação social de TecnoSPIE, 
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Sociedade Anónima (doravante SA). De referir ainda, que este será o caso de estudo da tese 

que será utilizado para ilustrar a aplicabilidade da metodologia.  

 

1.2. Objetivos da Dissertação 

O principal objetivo desta Dissertação assenta na identificação e caracterização do problema a 

estudar, bem como na definição dos conceitos e ferramentas Lean que têm influência na 

resolução deste problema na Dissertação de Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial. 

Tendo em vista a definição de conceitos e identificação de ferramentas Lean, recorre-se à 

Revisão de Literatura disponível, de forma a definir-se uma base de suporte à resolução do 

problema descrito.  

A prossecução destes objetivos principais compreende a sua desconstrução em várias etapas 

intermédias: 

 Contextualização do problema em análise e a sua importância; 

 Descrição do Grupo SPIE e da subsidiária portuguesa TecnoSPIE, bem como as suas 

áreas de trabalho, sendo que a área de maior foco é a Produção Fabril (FAB); 

 Identificação e caracterização do Caso de Estudo; 

 Revisão de literatura sobre conceitos e princípios Lean, assim como ferramentas Lean 

com potencial de aplicação ao Caso de Estudo; 

 Recolha e análise de dados referentes à situação inicial da FAB. Identificação de 

problemas e de oportunidades de melhoria, bem como proposta de estratégias e 

ferramentas para a resolução de problemas; 

 Implementação das ferramentas e estratégias propostas; 

 Avaliação e discussão dos resultados obtidos; 

 Por fim, esta Dissertação de Mestrado finaliza com as principais conclusões e propostas 

de melhorias futuras. 

 

1.3. Metodologia da Dissertação 

Nesta secção apresenta-se a metodologia da Dissertação de Mestrado. O Projeto e a 

Dissertação estão divididos em seis etapas principais, como apresentado na Tabela 1. 
  

Tabela 1 - Etapas da Metodologia aplicada à resolução do problema da Dissertação de Mestrado. 

 
 

Projeto de Mestrado 

1. Caracterização do Grupo e empresa 
interveniente – TecnoSPIE 

2. Descrição do Caso de Estudo 

3. Revisão de Literatura 

 
 

Dissertação de Mestrado 

4. Análise dos problemas e recolha de dados 

5. Aplicação prática de metodologias Lean ao 
Caso de Estudo e propostas de solução 

6. Validação e discussão dos resultados obtidos 

 

 Caracterização do Grupo e empresa interveniente – TecnoSPIE 

Nesta primeira etapa é apresentado o Grupo onde a empresa interveniente está inserida, bem 

como as suas principais áreas de trabalho, designadamente a área de maior foco desta 

Dissertação de Mestrado – a FAB. 



3 
 

 Descrição do Caso de Estudo 

A segunda etapa refere-se à identificação dos vários problemas encontrados na área de trabalho 

FAB, apresentadas no capítulo 2. 

 Revisão de Literatura 

Na terceira etapa apresenta-se uma revisão do estado de arte relativo à origem e evolução do 

conceito Lean, sendo também realizada uma análise aprofundada dos seus conceitos principais 

e das principais ferramentas com potencial para serem utilizadas. 

 Análise dos problemas e recolha de dados 

A primeira etapa da Dissertação de Mestrado tem como ponto de partida a recolha e análise de 

dados tendo em vista a identificação dos problemas e de oportunidades de melhoria na FAB, e 

tudo isto, tendo em vista melhorias num plano processual, organizacional e estrutural. No final, 

são identificados os principais desperdícios e oportunidades de melhoria. 

 Aplicação prática de metodologias Lean ao Caso de Estudo e propostas de solução 

Na quinta etapa discute-se a aplicabilidade das ferramentas implementadas, definem-se as 

várias propostas de solução baseadas nos conceitos e ferramentas previamente abordadas e 

apresentam-se os detalhes da sua aplicação tendo em vista lidar com os problemas encontrados 

e identificados na etapa anterior. 

 Validação e discussão dos resultados obtidos 

A sexta e última etapa da Dissertação de Mestrado é composta pela apresentação e discussão 

dos resultados obtidos, nomeadamente, pela avaliação das propostas de melhoria recorrendo a 

diversos indicadores de desempenho, como o são o Overall Equipment Effectiveness (OEE) e 

os tempos de execução de diversas operações, bem como o retorno de investimento. 

 

1.4. Estrutura da Dissertação 

Esta Dissertação de Mestrado encontra-se dividida em sete capítulos e está organizada de 

acordo com a seguinte estrutura: 

 No presente capítulo apresenta-se a contextualização e motivação para a execução da 

Dissertação, bem como os seus objetivos e metodologia seguida; 

 No segundo capítulo realiza-se um enquadramento detalhado do Caso de Estudo, 

caracterizando-se o Grupo onde a empresa está inserida, a empresa, a área de trabalho 

da empresa em análise e o Caso de Estudo em que a Dissertação se baseou. No final 

deste capítulo serão apresentadas algumas conclusões; 

 No terceiro capítulo realiza-se uma revisão bibliográfica que terá como objetivo recolher 

toda a informação sobre os conceitos e ferramentas que ajudarão na resolução do Caso 

de Estudo. Este capítulo será finalizado com algumas conclusões; 

 No quarto capítulo analisam-se os dados recolhidos durante o acompanhamento dos 

processos produtivos. Por fim, identificam-se os principais desperdícios e apresentam-se 

as principais conclusões; 

 O capítulo cinco descreve a calendarização das implementações, implementações das 

ferramentas Lean e termina com as principais conclusões; 
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 No capítulo seis analisam-se os indicadores e os resultados obtidos após a implementação 

das ferramentas. No final apresentam-se as principais conclusões; 

 Por fim, no capítulo sete apresentam-se as principais conclusões da Dissertação, bem 

como possíveis trabalhos futuros. 
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2. Caso de Estudo 

Neste capítulo é apresentado o Grupo SPIE, bem como a sua filial – TecnoSPIE – empresa onde 

esta Dissertação foi baseada. Os pontos abordados neste capítulo são: uma breve história a 

nível global do Grupo SPIE (secção 2.1); a secção 2.2 consiste na apresentação da empresa 

TecnoSPIE e de todas as suas áreas de incidência, com exceção da área de maior foco (FAB), 

a qual é apresentada na secção 2.3; a problemática é abordada na secção 2.4, onde é feita uma 

explicação detalhada dos problemas da área FAB; e na secção 2.5 são apresentadas algumas 

conclusões sobre o Caso de Estudo.    

 

2.1. Grupo SPIE 

A SPIE, sediada em França, é um grupo europeu independente e em expansão, líder de serviços 

multitécnicos nos domínios da energia e das comunicações (Bloomberg, 2015).  

Com mais de 38.000 funcionários que trabalham em cerca de 550 locais, em 34 países (Figura 

1), a SPIE atingiu receitas consolidadas de €5.220.000.000 em 2014 e EBIT1 consolidado de 

€334.000.000 (SPIE Group, 2015). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Dispersão geográfica do Grupo SPIE (Adaptado de: SPIE Group, 2014). 

 

O Grupo SPIE foca-se no desenvolvimento de três atividades (Grupo SPIE, 2014): 

 Engenharia eletrotécnica, mecânica e de climatização, onde são executados trabalhos ao 

nível mecânico, elétrico e de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado); 

 Sistemas de informação e de comunicação, os quais abrangem a instalação, atualização 

e gestão de voz, dados e sistemas de comunicação de imagem; 

                                                                 
1 EBIT - Earnings Before Interests and Taxes (lucros antes de juros e taxas) 
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 Serviços especializados de energia, os quais englobam toda a gestão técnica de 

instalações e serviços relacionados. 

 

Para além das atividades já mencionadas, o Grupo SPIE foca o seu desenvolvimento e a sua 

oferta em quatro segmentos estratégicos (Figura 2). Desta forma, consegue manter a qualidade 

a nível mundial, bem como a eficiência energética tão preservada atualmente (Grupo SPIE, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Segmentos de negócio com potencial e complementares (Adaptado de: SPIE Portugal, 
2013). 

 

O Grupo SPIE contribui para a transição energética global, utilizando a sua vasta experiência na 

promoção de um “energy mix” sustentável e ponderado. Os recursos energéticos estão a tornar-

se cada vez mais escassos e as alterações climáticas começam a constituir uma ameaça 

iminente para a sociedade. Como tal, a SPIE tem contribuição direta em projetos de grande 

escala em toda a Europa, através dos seus esforços a favor de uma economia mais green. 

Exemplos disso são: centrais solares fotovoltaicas, parques eólicos onshore e offshore e 

reciclagem de resíduos industriais. Ao mesmo tempo, o Grupo continua a promover as energias 

fósseis, oferecendo o seu apoio à indústria do petróleo e gás, com a exploração e operação dos 

mesmos. Ao longo dos anos, a SPIE tem tido um papel bastante importante na energia nuclear, 

reforçando também a sua experiência em instalações e manutenções, com a finalidade de 

satisfazer as necessidades de segurança nas instalações dos seus clientes (SPIE Group, 2015).  

Dada a vasta quantidade de subsidiárias, pretende-se apresentar as mais rentáveis e com maior 

número de colaboradores, nomeadamente: 

i. SPIE OIL & Gas Services (SPIE OGS): Com presença na Europa, África, Ásia-Pacífico e 

Médio Oriente, reúne 4.000 individualidades treinadas, leais e com valor em 26 países e 

em 4 linhas de negócio. A SPIE OGS opera há mais de 40 anos e tem tido uma grande 
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diversidade de clientes, como refinarias, petroquímicas, farmacêuticas, fábricas de gás 

natural liquefeito, entre outros (SPIE OGS, 2015).  

ii. SPIE Nucléaire (SPIE N): dispõe de serviços nucleares especializados em engenharia 

elétrica, mecânica e de climatização em infraestruturas nucleares. A filial francesa oferece 

experiência na produção e reprocessamento de combustível nuclear, armazenamento de 

resíduos, produção de eletricidade, sistemas de propulsão e de investigação naval, dentro 

e fora do seu país há mais de 30 anos. Em 2006, com a sua criação, a SPIE N 

individualizou a sua área de negócio, atuando em setores como o da eletricidade, 

instrumentação, automação, mecânica, válvulas, tubagem e engenharia de climatização 

(SPIE N, 2015).    

iii. SPIE Communications (SPIE C): oferece uma gama completa de serviços de forma a 

ajudar o cliente nos ramos de arquitetura de tecnologias de informação (TI), consultoria 

informática, integração, gestão de instalações e de serviços (cloud services). Com uma 

forte presença em França, a SPIE C planeia crescer, fornecendo serviços locais que 

favoreçam as comunidades locais, confiabilidade técnica e a satisfação máxima do 

utilizador final (SPIE C, 2015).  

 

A 9 de Outubro de 2014, o Grupo SPIE suspendeu a sua entrada em bolsa, o que teria sido o 

maior rating de uma empresa francesa desde que a crise financeira se instaurou. Segundo alguns 

analistas, a perspetiva de um aumento das taxas de juro nos Estados Unidos da América e um 

agravamento do panorama económico alemão, fez com que ocorresse este mesmo adiamento 

(Reuters, 2014). 

Os serviços oferecidos pelo Grupo aglomeram todo o ciclo de vida das instalações dos seus 

clientes, que vai desde a conceção e instalação, ao apoio nas operações, manutenção e 

reabilitação das mesmas. 

 

2.2. SPIE Portugal – TecnoSPIE 

A TecnoSPIE, SA, faz parte do Grupo SPIE, sendo uma das filiais que compõem a SPIE Sud-

Ouest. Esta filial dispõe de uma vasta representação a nível nacional, estando presente em 5 

localizações espalhadas pelo país (Figura 3), possibilitando uma maior proximidade na relação 

com os seus clientes (SPIE Portugal, 2015).  

Seguindo os padrões do Grupo, a TecnoSPIE oferece a sua experiência nos mais diversos 

mercados de trabalho, sendo eles (SPIE Portugal, 2015): Manutenção Multitécnica (MMT), 

Energia e Instalações Técnicas (EIT), Indústria (IND) e Produção Fabril (FAB), sendo esta última 

área o foco desta Dissertação. A área da MMT apresenta como ideias principais: preservação 

de ativos imobiliários, promoção de eficiência energética, redução de custos globais, garantindo 

o desempenho, conforto e segurança, tendo como principais clientes, empresas como Banco de 

Portugal, Parque Escolar, Câmaras Municipais de norte a sul e Parque Expo (SPIE MMT, 2014). 

Com o aumento do seu know-how ao longo dos anos, a área de EIT oferece serviços nas áreas 

de engenharia (elétrica, mecânica e AVAC), energias (renováveis e não renováveis) e ambiente, 

sendo os seus principais clientes a REN – Redes Energéticas Nacionais, EDP – Energias de 
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Portugal, PT – Portugal Telecom (SPIE EIT, 2013). A IND dispõe os seus serviços em mercados 

de petróleo e gás, indústria naval, automóvel, química, alimentar e petroquímica, siderurgia, 

celulose e papel, contando com clientes como Grupo Amorim, Galp Energia, Lisnave ou Portucel 

(SPIE IND, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Dispersão geográfica da TecnoSPIE (Adaptado de: SPIE Portugal, 2015) 

 

A filial portuguesa tem como missão: “apostar num desenvolvimento cada vez mais sustentável” 

e “contribuir para o progresso comum, melhorando a qualidade de vida na proteção do meio 

ambiente” (TecnoSPIE, 2015). A multinacional tem como valores “uma ambição partilhada em 

fazer da SPIE uma empresa perene ao serviço do mundo responsável e duradouro, oferecendo 

uma parceria de confiança sustentável”. Assim, existe uma forte componente humana 

intimamente ligada à qualidade dos serviços prestados na TecnoSPIE, que com pouco mais de 

300 colaboradores, ajudam diariamente no sucesso da SPIE. A sua estrutura organizacional 

encontra-se representada no organigrama da Figura 4 (TecnoSPIE, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Organigrama da TecnoSPIE (Adaptado de: SPIE Portugal, 2015). Legenda: DAF - Direção 
Administrativa e Financeira; SQSA -Serviços de Qualidade, Segurança e Ambiente; DRH/COM - 
Direção de Recursos Humanos e Comunicação; SCL - Serviços de Compras e Logística.  
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Toda a empresa é apoiada por quatro Direções e Serviços de Suporte que auxiliam na realização 

dos objetivos da filial. São eles a Direção de Recursos Humanos e Comunicação (DRH/COM), 

Direção Administrativa e Financeira (DAF) onde está também incluído os Sistemas de 

Informação (SI), Serviços de Qualidade, Segurança e Ambiente (SQSA) e Serviços de Compras 

e Logística (SCL). As áreas produtivas subdividem-se em MMT, IND, FAB e EIT, sendo que cada 

uma destas áreas contém várias obras/projetos. A FAB e a IND são, ainda, coordenadas por um 

diretor do Pólo da Industria e da Energia.  

Neste seguimento, o SCL e a FAB, serão o foco deste trabalho, uma vez que os processos de 

produção estão intimamente dependentes de um processo de aprovisionamento de materiais e 

logística eficaz.  

A TecnoSPIE tem como linha de orientação o desempenho da inovação, segurança e qualidade 

dos seus serviços que combinado com a sua vasta experiência e competência, resulta na oferta 

de contratos de serviços reconhecidos nos mais variados mercados, com relações duradouras 

com os seus clientes nos segmentos de negócio de óleo e gás, indústria, energia e ambiente 

(SPIE Portugal, 2015). 

A filial portuguesa oferece soluções técnicas de engenharia, serviços mecânicos e elétricos de 

AVAC em infraestruturas, transmissão e distribuição, transporte e serviços em mercados 

industriais. Composta por equipas técnicas multidisciplinares, a TecnoSPIE foca-se na prestação 

de serviços de manutenção nos segmentos da energia elétrica, mecânica e de climatização, 

assegurando uma parceria responsável e sustentável com os seus clientes (SPIE Group, 2015) 

Ao longo de mais de 30 anos de experiência, destacam-se projetos e clientes como Freeport, 

Portucel Soporcel, Grupo Amorim, Petrogal, Metropolitano de Lisboa e as mais diversas 

infraestruturas estatais, como o Instituto Superior Técnico – Alameda e TagusPark (TecnoSPIE, 

2015). 

Na secção seguinte será descrita em maior detalhe a área de interesse para a presente 

Dissertação de Mestrado, nomeadamente, a FAB. 

 

2.3. Produção Fabril (FAB) 

A área da Produção Fabril apresenta soluções globais e por medida de engenharia, fabrico e 

serviços associados à produção e customização de quadros elétricos (QE), de forma a conseguir 

atender às necessidades do setor industrial, comercial, transportes, energia, ambiental e AVAC 

(SPIE Portugal, 2015).  

Situada na zona da Malveira, a fábrica dispõe de instalações com cerca de 3500 m2 de área 

operacional, onde oferecem um serviço industrial com capacidade para acolher projetos de 

diversas dimensões, de forma a adicionar valor ao produto final (SPIE Portugal, 2015). Os 

produtos e serviços oferecidos pela FAB podem ser visualizados na Figura 5 (PF, 2014): 
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Figura 5 - Produtos e serviços da FAB. 

 

A principal atividade da FAB prende-se com a produção de QEs, podendo estes ser de vários 

tipos: quadros de potência e distribuição utilizados na indústria; quadros de gavetas e 

compartimentos fixos; quadros de comando e controlo utilizados o setor terciário, que é um dos 

produtos de foco na Dissertação de Mestrado; quadros específicos de AVAC ou quadros 

customizados destinados a qualquer cliente em qualquer parte do mundo (PF, 2014). Todos 

estes QEs iniciam o seu processo de produção na Metalomecânica (caso o chassis do mesmo 

não seja comprado) e termina da Eletricidade. Apesar de ser um serviço esporádico, a FAB 

oferece ainda trabalhos de maquinação, bem como recuperação de componentes no setor 

industrial, totalmente na Metalomecânica. Adicionalmente, a FAB produz também um produto 

maioritariamente utilizado em minas, o qual é produzido na sua totalidade na fábrica – Postos de 

Transformação (PTFs) – sendo este outro dos produtos a ser estudado durante a Dissertação 

de Mestrado.  

Nas suas áreas de produção, a fábrica encontra-se dividida em duas áreas distintas: 

Metalomecânica e Eletricidade. A título de exemplo, no caso dos QEs, o chassis ou caixa do 

mesmo pode ser produzido pela SPIE (na área da Metalomecânica), ou pode ser comprado (caso 

o cliente exija uma marca específica), sendo depois montado e testado o seu conteúdo (na área 

da Eletricidade). 

De seguida, apresenta-se o layout da fábrica, tendo em vista a descrição de todas as áreas e 

atividades aqui envolvidas, seguindo-se uma descrição detalhada dos processos de 

aprovisionamento e de produção. Foram escolhidos estes dois processos, dado serem os que 

apresentam mais oportunidades de melhoria, bem como serem os dois processos mais 

desorganizados. 

 

2.3.1. Layout  

Na Figura 6 é possível analisar o layout da fábrica, onde existe uma divisão entre as áreas de 

suporte, Eletricidade e Metalomecânica.  
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Figura 6 - Layout da FAB (Adaptado de PF, 2014). 

                                                                                                                                                     

Na Figura 6 estão identificadas as diversas zonas na planta da FAB: 

 Zona 1 - Entrada da fábrica; 

 Zona 2 - Sala do SCL, onde o plano de aprovisionamento de materiais é desenvolvido; 

 Zona 3 – Zona de pré-cablagem, sala de etiquetas e sala do responsável da área da 

eletricidade. Na primeira zona, os cabos necessários à eletrificação dos QEs e Postos de 

Transformação (PTFs) são cortados com a mesma medida, de forma a tornar a 

eletrificação mais rápida. Depois de cortados, são cravadas ponteiras necessárias 

aquando a eletrificação. Na sala de etiquetas são fabricadas as placas traffolyte para 

identificação exterior do QEs e PTFs e identificação interior para os bornes e cabos (Figura 

7 e 8). Na última zona é feito todo o planeamento do processo de produção;  

 

 

 

 

 

 

         Figura 7 - Identificação exterior do QE.            Figura 8 - Identificação interior do QE. 

 

 Zona 4 - Eletricidade – zona de eletrificação dos QEs e PTFs, isto é, instalação de 

equipamentos no quadro; 

 Zona 5 - Eletricidade – montagem da “espinha dorsal” dos QEs, ou seja, montagem de 

bornes e de barras de cobre flexíveis ou rígidas; 

 Zona 6 - Eletricidade – ensaios finais, onde os QEs e PTFs são testados e validados, 

sendo dado como prontos para expedição; 

 Zona 7 – Zona de expedição; 

 Zona 8 – Armazém – armazenamento de todos os componentes, matérias-primas e 

equipamentos a serem utilizados na área da Metalomecânica e Eletricidade; 

 Zona 9 – Local destinado à separação dos materiais e equipamentos por parte do SCL;  

 Zona 10 – Metalomecânica - soldadura, quinagem, corte, estampagem e serralharia; 
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 Zona 11 – Metalomecânica – sala de pintura e tratamentos térmicos. 

 

A fase inicial dos PTFs e dos QCCs passa sempre pela área da Metalomecânica. Como tal, e 

para uma melhor organização, decidiu-se dividir a área de Metalomecânica em várias secções 

(ver Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Área da Metalomecânica. 

 

O material é descarregado numa das entradas (zona A) e arrumado nos cacifos presentes na 

mesma zona, sendo posteriormente transportado para uma das seguintes zonas: secção da 

Serralharia (H) no retângulo inferior da Figura 9 ou Guilhotina (B). Da Guilhotina segue para a 

Quinadeira (C), Prensa ou Puncionadora (D), ‘Corta-cantos’ (E) e Máquina CNC (Computer 

Numerical Control) (F). De seguida, o material máquina CNC e da Serralharia segue para a sala 

de Pintura (G) no retângulo superior da mesma figura. 

Na área da Eletricidade (zonas 1 a 6 da Figura 6) executa-se a segunda fase de fabrico do 

produto final, exceto nos casos em que o chassis do QE é comprado, por exemplo.  

Neste seguimento, e em conjunto com os vários operadores da FAB, pretende-se analisar cada 

zona de produção e de armazém (designadamente da zona 3 à zona 11 da Figura 6), tendo em 

vista a melhoria dos processos. 

 

2.3.2. Processo de aprovisionamento de materiais 

Antes de inicializar a produção de QEs ou PTFs, existe um processo pré-produtivo complexo e 

burocrático que necessita de ser realizado, denominando-se por processo de aprovisionamento 

de materiais. Paralelamente, todos os processos têm que estar enquadrados com o Plano de 

Qualidade, Segurança e Ambiente implantando pelo SQSA. O processo de aprovisionamento de 

materiais divide-se nas seguintes etapas (ver Figura 10): 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10 - Processo de Aprovisionamento de Materiais (Adaptado de PF, 2014). 

 Prospeção de mercado (etapa 1), onde se procuram possíveis projetos/clientes, bem como 

onde se procede à solicitação de preços, quantidades, prazos de entrega e documentação 

de um ou mais quadros elétricos. Posteriormente, e após o envio do contrato ou proposta 

(etapa 2), este passa por um processo de aceitação na etapa 2.1. Depois desta etapa, o 

contrato pode sofrer alterações por ordem do cliente (etapa 2.2), podendo também ser 

rejeitado (2.3) ou aceite sem alterações (passando para a etapa 3); 

 

 Considerando que o contrato foi aceite, inicia-se o processo de preparação (etapa 3), onde 

se começa a desenvolver os estudos técnicos necessários à aquisição dos materiais (tanto 

da área da Metalomecânica com da Eletricidade) e ao fabrico dos produtos, assim como 

a identificação das exigências relativas à segurança e ambiente. Estes estudos técnicos 

desenvolvidos por obra originam documentos como esquemas elétricos e/ou desenhos de 

mecânica a utilizar, lista de equipamentos e materiais a ser incorporados (incluindo as 

especificações a utilizar), bem como ordens de fabrico por serviço;  

 Aprovisionamento (etapa 4), através da emissão de uma requisição interna, como 

demonstra o exemplo do Anexo A, onde constam todas as posições de materiais 

pretendidas, bem como todas as especificações do material. Os colaboradores alocados 

ao projeto solicitam ao fiel de armazém (pertencente ao SCL) os materiais necessários, 

assim como o aprovisionamento dos materiais não existentes em armazém, sendo que 

existe o apoio de outro aprovisionador (presente na zona 2 da Figura 6 – subsecção 2.3.1), 

responsável pela regularização das ordens de compra de materiais ou equipamentos. 

Através de contatos (pessoais/telefónicos/eletrónicos), procede-se à negociação dos 
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materiais e equipamentos, tendo em vista a seleção dos fornecedores que ofereçam os 

equipamentos adequados com os preços mais reduzidos; 

 Receção de materiais e/ou equipamentos (etapa 5), onde o SCL verifica se existe alguma 

falha na entrega ou se algum equipamento não está conforme solicitado. O SCL separa 

todos os materiais requisitados (comprados e existentes em armazém) devidamente 

identificados com data e número de obra; 

 Ponto de Controlo (etapa 6) onde se validam todos os procedimentos; 

 Por fim, segue-se a possibilidade de enviar os materiais para a área da Metalomecânica 

(etapa 7). 

 

Em relação a este processo, pretende-se analisar e melhorar a etapa 4, tendo em vista um 

melhor controlo dos níveis de stock de materiais/equipamentos de uso diário na produção, como 

cobre ou disjuntores, por exemplo. 

 

2.3.3. Processo de produção 

No processo de produção existem dois responsáveis por cada área de trabalho: o Responsável 

da Metalomecânica (RM) e o Responsável da Eletricidade e Automação (REA). Os responsáveis 

coordenam todas as atividades produtivas, bem como a alocação dos diferentes operadores às 

zonas de produção. Inicialmente, o RM desloca-se à área de Metalomecânica (se for necessário 

produzir o chassis do QE internamente ou se o produto for um PTF) e coordena o início da 

produção, através de várias operações mecânicas de furação e dobragem de chapas, 

tratamentos térmicos e pintura. Após a conclusão do trabalho na área Metalomecânica, o REA 

ordena o início da atividades da área da Eletricidade como: pré-cablagem consoante a cor e 

secção dos cabos; identificação exterior e interior, consoante o esquema unifilar fornecido pelo 

cliente; eletrificação e montagem da caixa do QE com o conteúdo do quadro. Acabado este 

processo, o produto passa para a zona de ensaios, e após a sua conclusão segue para a zona 

de expedição.  

No caso dos PTFs, a grande diferença é que é o único produto produzido na sua totalidade na 

FAB, isto é, inicialmente são executados todos os chassis na área Metalomecânica e só depois 

da sua conclusão e pintura, é que seguem para a área da Eletricidade para Montagem, 

Eletrificação, Ensaios e Expedição. Tal como no Processo de Aprovisionamento de Materiais, 

todos os processos têm que estar enquadrados com o Plano de Qualidade, Segurança e 

Ambiente implantando pelo SQSA. De seguida, apresentam-se os detalhes de todas estas 

etapas do processo de produção. 

 

Metalomecânica 

Na área da Metalomecânica, o material (geralmente chapa, barra ou perfil) chega no seu estado 

“bruto”, sendo de seguida furado, cortado ou dobrado segundo os requisitos impostos pelo 

cliente. Nesta área executam-se as seguintes operações (ver Figura 11):  
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Figura 11 - Processo de Produção - Metalomecânica. Legenda: 2 – Montagem de Quadros. 

 Corte por arrombamento ou pelo arranque de apara que consiste na furação ou incisão do 

material e Quinagem, ou seja, dobragem do material e estampagem onde o material é 

moldado usando um punção (operações 1 e 2); 

 

 Serralharia onde são produzidas peças em metal e Soldadura executada por soldadores 

qualificados (operação 3); 

 Tratamento de superfície como a pintura, por exemplo (operação 4); 

 Montagem de estruturas (operação 5); 

 Na operação 6 e caso não seja necessária eletrificação, o material é embalado e dado 

como pronto para expedição (operação 7). Caso seja necessária eletrificação, passará 

para a Eletricidade (2). 

 

Nos intervalos de cada tarefa existe o Ponto de Controlo onde as peças são examinadas num 

contexto visual e dimensional (tolerâncias) de acordo com os planos de inspeção e ensaio, de 

forma a evitar falhas.  

 

Eletricidade  

Em paralelo com o fabrico da caixa do QE (considerando que esta não foi comprada) ou no final 

das operações da Metalomecânica (no caso do PTFs), efetua-se a montagem e consequente 

eletrificação do conteúdo do quadro. Na área da Eletricidade procede-se à execução das 

seguintes operações (ver Figura 12): 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Processo de Produção - Eletricidade. 

 Montagem (operação 1) do conteúdo dos quadros ou dos PTFs, onde são montados todos 

os suportes de barramentos e barramentos de cobre rígido e flexível devidamente 

identificados. Todos os barramentos e outras partes “nuas” com possibilidade de contatos 

diretos são protegidos com acrílico; 
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 Eletrificação (operação 2), onde os operadores instalam todo o tipo de equipamentos de 

proteção/comando e sinalização, como disjuntores, interruptores, sinalizadores e 

contactores, bem como condutores; 

 Ensaios (operação 3) de três tipos: i) Ensaios de Continuidade Terras, que consistem na 

verificação de condução de uma corrente alternada ou contínua, de pelo menos 10 

amperes; ii) Ensaios de Isolamento, em que os QE sob uma dada tensão devem conseguir 

uma resistência de isolamento igual ou superior a 1000Ω/volts; e por fim, iii) Ensaios de 

Rigidez Dielétrica, onde grande parte dos equipamentos elétricos têm de estar ligados, 

com exceção dos aparelhos recetores e dos aparelhos que, pelas suas características, 

são previstos para uma tensão de ensaio mais baixa e dos aparelhos recetores. Este 

ensaio segue a mesma sequência que o Ensaio de Isolamento;  

 Expedição (operação 4), onde em alguns casos é tratada pelo SCL, e noutros casos, é o 

cliente que levanta o produto final na FAB. Em ambos os casos dos produtos em estudo, 

tanto os QEs como os PTFs, são expedidos acompanhados de um documento de 

transporte para comprovar a receção do (s) quadro (s) por parte do cliente (guia de 

transporte/remessa).   

Nos dois processos de produção, pretende-se analisar as várias operações executadas nas duas 

áreas de trabalho, assim como implementar ferramentas Lean, tendo em vista a melhoria destes 

processos de produção. Os problemas encontrados e sobre os quais se incide esta Dissertação 

de Mestrado são apresentados na secção 2.4.  

 

 

2.3.4. Postos de Transformação e Quadros de Comando e Controlo  

Tal como já foi referido, os dois produtos em análise da FAB são os Postos de Transformação e 

os Quadros de Comando e Controlo. Como tal, nesta subsecção explica-se sucintamente a 

função de cada um destes produtos: 

 

Postos de Transformação (PTF) 

Os PTFs são responsáveis por quase um terço das receitas da FAB, sendo os seus principais 

clientes, as empresas mineiras, como a ALMINA SA e a SOMINCOR (Sociedade Mineira de 

Neves-Corvo) que utilizam os mesmos para transformar energia elétrica de média tensão (MT) 

para baixa tensão (BT), através de um transformador (TR) como demonstra a Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Posto de Transformação. 
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Tal como referido, o PTF é constituído por três partes, sendo elas a parte da BT (Figura 14), de 

onde parte os ramais da rede de baixa tensão, TR (Figura 15) que, neste caso concreto, é 

comprado diretamente a um fornecedor, sendo só necessário a sua montagem e MT (Figura 16) 

onde estão presentes os equipamentos de proteção e de interrupção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                              Figura 14 - Baixa Tensão.                                            Figura 15 - Transformador. 

Na sua fase inicial, toda o chassis do PTF é fabricado e pintado na Metalomecânica, sendo de 

seguida acoplado o TR. Na sua fase intermédia, é transportado para área da Eletricidade onde 

são instalados todos os equipamentos presentes das Figuras 14 e 15, sendo posteriormente 

realizados os ensaios e testes finais, concluindo-se com o processo de expedição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Média Tensão. 

 

Quadros de Comando e Controlo (QCC) 

Tal como os PTFs, os QCCs representam aproximadamente um terço das receitas da FAB, tendo 

como principais clientes a EFACEC, utilizando-os no controlo das barragens hidroelétricas. 

A estrutura do QCC é comprada a um fornecedor (imposto pelo cliente – Figura 17) e como tal, 

apenas o painel traseiro é executado na área da Metalomecânica (Figura 18). As restantes 

etapas executam-se todas na área da Eletricidade.  
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        Figura 17 - Estrutura do QCC.         Figura 18 - Painel traseiro do QCC. 

 

2.4. Caracterização do problema 

O presente trabalho surge da necessidade, por parte da TecnoSPIE, em conhecer potenciais 

vantagens que possam advir de uma restruturação e melhoria de alguns procedimentos. Através 

de variadas análises realizadas diretamente no gemba, registaram-se inúmeras falhas/defeitos 

e oportunidades de incremento de eficiência na unidade fabril, nomeadamente, a nível dos 

processos de aprovisionamento de materiais e de produção dos QCCs e dos PTFs, tanto nas 

áreas de Metalomecânica como de Eletricidade. A escolha destes dois produtos deve-se ao facto 

de, em conjunto, representarem quase dois terços das receitas da FAB. 

Os principais problemas encontrados na FAB foram os seguintes:  

i. Problemas encontrados no processo de aprovisionamento de materiais: escassez de 

plataformas que centralizem toda a informação necessária a um funcionamento simples e 

eficaz, resultando numa grande perda de tempo neste processo.  

ii. Problemas encontrados no processo de produção dos QCCs e dos PTFs:  

a. Falta de arrumação/limpeza e organização, situação que reduz a velocidade de 

execução de algumas tarefas. Por exemplo, detetou-se sujidade nos vários 

equipamentos, no “chão da fábrica” e nas diversas zonas de trabalho;  

b. Falta de identificação de equipamentos, materiais e componentes, o que pode 

originar erros ou falhas devido a uma seleção não adequada desses materiais ou 

equipamentos; 

c. Inúmeros casos de desperdícios, nomeadamente, espera por reposição de stock e 

transporte e movimento excessivo entre as várias áreas de trabalho; 

d. Falta de normalização de processos, tanto na resolução de problemas, com no 

processo de produção. Exemplo disso são os tempos diferentes na resolução de 

problemas iguais. 

 

Um desperdício comum aos dois processos é a falta de meios e métodos de comunicação sobre 

o estado atual de produção.  

Por fim, os problemas anteriormente identificados originam oportunidades de melhoria, como: i) 

a eliminação de todas a tarefas ou atividades que não acrescentem valor à cadeia, ii) redução 
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do tempo de execução de diversas tarefas através de uma melhor utilização e gestão do tempo, 

espaço, materiais e equipamentos, e iii) melhorar as condições físicas do ambiente, tendo em 

vista uma melhor organização e limpeza do espaço de trabalho.  

O foco da Dissertação de Mestrado é a implementação de ferramentas Lean de forma a 

conseguir uma redução e/ou eliminação de desperdícios, reduzindo os custos incorridos pela 

empresa, diminuindo os prazos de entrega de matérias-primas e consequentemente do produto 

final, bem como tornando os processos de produção mais eficientes e o ambiente de trabalho 

mais organizado.  

 

2.5. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo apresentou-se a origem e áreas de trabalho da TecnoSPIE, bem como o grupo 

onde está inserida. Foi dada maior ênfase à FAB, nomeadamente às áreas de Metalomecânica 

e de Eletricidade, sendo estas as áreas analisadas nesta Dissertação. 

Em qualquer instalação de uma empresa, uma das componentes mais importantes é o seu 

sistema elétrico, pois sem este não existe qualquer tipo de energia necessária ao seu bom 

desempenho. Os quadros elétricos (QEs) são uma das peças vitais neste sistema, onde se 

localizam todas as proteções dos circuitos a jusante. O QE confere garantia de segurança, quer 

de equipamentos, quer de pessoas, devendo a sua elaboração ser cuidada e precisa. Já os PTFs 

são fundamentais na transformação de energia de Média Tensão (MT) em Baixa Tensão (BT), 

sendo que a FAB fabrica PTFs do tipo Monobloco, isto é, todo o equipamento de Média Tensão 

é colocado no interior de celas constituídas por painéis metálicos pré-fabricados. Estes 

equipamentos são produzidos na FAB, tendo sido identificados diversos problemas e 

oportunidades de melhorias ao nível dos seus processos de aprovisionamento de materiais e de 

produção. Neste contexto, a aplicação de metodologias Lean na Dissertação de Mestrado 

permite alcançar melhorias nos processos envolvidos na construção dos QCCs e PTFs, 

permitindo não só reduzir custos para a empresa, como também aumentar a eficiência e 

organização na FAB. 

Analisado todo o processo de fabrico de QE, surge a motivação para a presente Dissertação, 

onde os problemas identificados têm origem na aplicação de procedimentos e métodos 

relativamente arcaicos e desorganizados. Como tal, espera-se alcançar melhorias significativas 

em termos de organização, estrutura e de processos recorrendo ao auxílio do Lean.  
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3. Revisão de Literatura 

O presente capítulo tem como propósito apresentar uma Revisão de Literatura sobre a temática 

Lean e todos os conceitos que poderão ter influência no Caso de Estudo descrito no capítulo 

anterior. Este capítulo organiza-se da seguinte forma: na secção 3.1 realiza-se uma explicação 

sobre o Lean, isto é, a sua origem e evolução; na secção 3.2 apresentam-se os princípios Lean; 

os tipos de desperdício e ferramentas com potencial para serem utilizadas na Dissertação de 

Mestrado serão explorados na secção 3.3 e 3.4, respetivamente; e na secção 3.5 apresentam-

se algumas conclusões sobre a Revisão de Literatura.  

 

3.1. A origem e evolução do Lean 

A partir de 1945, depois do final da Segunda Guerra Mundial, o Japão era um país com falta de 

recursos e como tal, teve de se adaptar à indústria, pois de outra maneira não conseguiriam 

competir com os preços reduzidos das indústrias ocidentais (Jacobs e Chase, 2008). 

Consequentemente, tornou-se essencial desenvolver um sistema de produção capaz de realizar 

muito com pouco e que fosse mais flexível, pois a procura era variada e reduzida. Foi após a 

perceção destes cenários que surgiu o Toyota Production System (TPS) desenvolvido por Taiichi 

Ohno e Eiji Toyoda que assenta em duas filosofias centrais na cultura nipónica: eliminação de 

desperdícios e o respeito pelas pessoas (Jacobs e Chase, 2008). Ohno e Toyoda desenvolveram 

o TPS entre as décadas de 1940 e 1980, altura em que o crescimento e avanço nas novas 

tecnologias, como computadores, tiveram uma grande influência no aumento da produção em 

massa que foi incrementada mais tarde pelos sistemas Material Requirements Planning2 (MRP). 

No final dos anos 80, tanto o fornecimento como a distribuição da Toyota eram executadas 

segundo a metodologia Lean (Melton, 2005).   

Segundo Melton (2005), o método que estava a começar a ser desenvolvido no Japão era 

exatamente o oposto ao que se utilizava no mundo Ocidental, onde a produção aproveitava as 

economias de escala, produzindo em massa. Este tipo de método, iniciado por Henry Ford, 

focava-se em torno do planeamento das necessidades de material e em sistemas informáticos 

complexos, tendo como base a produção com elevado volume de stock (Melton, 2005). No 

entanto, Holweg (2007) afirma que esta metodologia ocidental, além de ser incapaz de responder 

às flutuações da procura, tinha um processo com bastante muda (conceito japonês para 

desperdício) que consumia tempo, recursos humanos e materiais. O seu principal muda era o 

elevado nível de inventário, dado a sua produção ser feita em grandes lotes, o que originava 

elevados custos de manutenção e espaço de armazém, os quais consequentemente resultariam 

em defeitos. A falta de integração das preferências dos consumidores foi outro dos principais 

problemas detetados na metodologia iniciada por Ford.     

                                                                 
2 Material Requirements Planning – Sistema de controlo de inventário utilizado para gerir 
processos de produção. 
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De acordo com Hallfren e Olhager (2009), o conceito de produção Lean apareceu pela primeira 

vez num artigo escrito em 1988, pelo atual CEO da empresa TrueCar3, John Krafcik, intitulado 

por “Triumph of the Lean Production System”. Foi a partir desta data que o paradigma de que as 

metodologias Lean só podiam ser aplicadas às industrias de produção começaram a ser 

ultrapassados (Bowen e Youngdahl, 1998). Mais tarde, Womack et al. (1990) descreveram o 

conceito no livro “The Machine That Changed the World”, e seis anos depois, no livro “Lean 

Thinking”, Womack e Jones (2003) continuaram a desenvolver o conceito e abordaram o 

pensamento Lean aplicável a todas as indústrias. A partir do início do século XXI, os autores 

Hines et al. (2004) defenderam que o pensamento Lean tem como foco a perceção do cliente. 

Na Tabela 2, é possível analisar a evolução do pensamento Lean: 

 

Tabela 2 - Evolução do pensamento Lean (Adaptado de: Hines et al., 2004). 

 

 

As ideias de Jayamaha et al. (2014) corroboram com a linha de pensamento descrita até agora, 

defendendo que na estrutura do Toyota Way (livro publicado em 2004 por Jeffrey Liker), existem 

dois grandes pilares: melhoria contínua e respeito pelas pessoas. Estes dois pilares são 

subdivididos em desafio, kaizen (prática japonesa que significa melhoria contínua), genchi 

genbutsu (“vai e vê” em português e significa que para perceber uma situação, é necessário 

deslocar-se ao gemba), respeito e trabalho de equipa. Liker (2004) define Lean como a “Casa 

                                                                 
3 TrueCar – Empresa americana onde os consumidores podem comprar, vender ou obter 
informações sobre carros novos e usados. É considerada uma big data uma vez que atualiza ao 
minuto os melhores preços de automóveis.   
4 Benchmarking – Comparação dos processos e desempenhos de uma empresa com os 
melhores processos e desempenhos da indústria onde esta está inserida.  

Fases 

1980-1990 Meados 1990 Meados 1990-2000 A partir de 2000 

Conhecimento Qualidade 
Qualidade, custo e 

entrega 
Valor 

Tema literário 

Disseminação 
de práticas de 

nível 
operacional 

nas empresas 

Movimento das 
melhores 
práticas, 

benchmarking4 

Cadeia de valor, Lean 

empresarial, 
colaboração na 

cadeia de 
abastecimento (CA) 

Capacidade ao nível 
do sistema 

Foco 
Just-in-Time e 

custo 

Custo, 
formação, 

TQM, 
reengenharia 
de processos 

Custo, processos 
para suportar os 

fluxos 

Valor e custo, tático 
a estratégico, 

integrado na CA 

Processo-chave 
Nível 

operacional 

Gestão de 
materiais e 
produção 

Satisfação da procura 

Processos 
integrados 

(satisfação de 
encomendas e 

desenvolvimento de 
produtos novos) 

Setor industrial 
Automóvel - 

montagem do 
veículo 

Automóvel - 
montagem do 

veículo e 
componentes 

Produção geral (com 
foco na produção 

repetitiva) 

Volumes elevados e 
reduzidos de 

produção, extensão 
a setores de serviço 
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do Lean”, onde os princípios e as ideias definidas no TPS são apresentados num esquema que 

pode ser avaliado na Figura 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Evolução do pensamento Lean (Adaptado de: Hines et al., 2004). 

Verifica-se que este esquema retrata o conceito de uma casa ou estrutura forte. De forma a 

manter a estabilidade da “Casa do Lean”, tal como numa casa, é necessário ter um telhado 

resistente, alicerces e pilares fortes. Neste caso, considera-se que os alicerces são o trabalho 

padronizado, kaizen, heijunka (também conhecida por produção nivelada), sendo que a base de 

toda a “casa” assenta na estabilidade conseguida por aplicação de processos estáveis e 

normalizados. O Just-in-Time (doravante JIT, que se foca na redução de tempos de processo) e 

Jidoka (processos automáticos) são os pilares desta “casa” que suportam os possíveis erros ou 

falhas que possam advir da produção. No caso do Jidoka, inclui a deteção dos erros numa fase 

inicial de forma a eliminá-los e não prejudicar a série. Já no método JIT, a produção é feita na 

quantidade pretendida e entregue no local e momento certo. No topo da “Casa do Lean” 

pressupõe-se que estejam os objetivos e os resultados finais, isto é, o produto ou serviço de 

qualidade, com um custo e lead-times reduzidos, aumentando o nível de serviço para o cliente 

final (Liker, 2004; Liker e Meier, 2006).    

 

3.2. Princípios Lean 

Aquando a aplicação da produção Lean nas empresas ocidentais, vários foram os casos de 

insucesso. Grande parte deste insucesso deveu-se ao facto das empresas se focarem 

meramente na parte estrutural do paradigma, no tipo de ferramentas e técnicas a aplicar no 

gemba, descuidando uma parte vital – a sua cultura organizacional (Hines et al., 2004). 

Womack e Jones (2003) defendem que o pensamento Lean permite especificar valor, alinhar as 

ações de criação de valor na melhor sequência possível, coordenar estas atividades 

ininterruptamente sempre que as mesmas sejam solicitadas e torná-las cada vez mais eficientes.   

Neste seguimento, existem cinco princípios que funcionam como base ao pensamento Lean, 

sendo eles: especificação do valor, identificação da cadeia de valor, fluxo do produto, sistema 

pull (“puxar” valor do sistema) e a procura da perfeição (Womack e Jones, 2003). 
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3.2.1. Especificação do valor 

No pensamento Lean, o ponto crítico inicial é o valor e o consumidor final, sendo que aqui podem 

ser consideradas duas óticas: a ótica do cliente/consumidor cujo objetivo é satisfazer as suas 

necessidades no que toca às características do produto ou serviço, e a ótica dos gerentes e 

acionistas, que assenta no aumento de valor das ações para que consigam efetuar futuros 

investimentos ou financiamentos (Goldsby e Martichenko, 2005). A especificação do valor só faz 

sentido se for expressa como um produto ou serviço específico que satisfaz as necessidades do 

cliente, com um preço específico e num dado momento específico (Womack e Jones, 2003; 

Hicks, 2007).  

Ohno (1988), citado por Wilson (2010), remete-se para a evolução do paradigma entre o foco 

nos custos e no volume de produção (no início da produção em massa), seguindo-se o foco na 

qualidade entre as décadas de 60 e 70, e por fim o foco principal – no valor. Ohno questionara 

que se na sua perspetiva ele sabia o que a sua fábrica precisava, então o que precisa a sua 

fábrica na perspetiva do seu cliente? A resposta a tal pergunta era clara – o valor para o cliente. 

Outros autores, como Hines et al. (2004), são da opinião de que existe uma relação gráfica entre 

valor e custo do produto/serviços (Figura 20) a qual demonstra como é que estes podem ser 

representados em relação à sua proposição de valor-custo para o cliente. Quanto mais acima da 

curva de equilíbrio custo-valor estiver posicionado um produto/serviço, mais atrativo este se torna 

para o cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Relação entre custo e valor (Adaptado de: Hines et al., 2004). 

É possível alcançar valor de duas formas (Hines et al, 2004): 

 O valor é criado se os desperdícios internos forem eliminados, de modo a que as 

atividades de valor não acrescentado (em inglês non-value activities, doravante NVA) e os 

custos associados sejam reduzidos. Consequentemente, o produto torna-se mais valioso 

para o cliente; 

 Aumenta o valor se existir uma oferta de características e/ou serviços adicionais 

valorizados pelo cliente. Se esta oferta não aumentar o custo inicial, poderá aumentar o 

valor para o consumidor final. 

 

Como conclusão, Wei (2009) reitera que qualquer organização deve ter um conhecimento 

profundo sobre os valores que oferece ou pretende oferecer aos seus clientes e alinhavar o 

mesmo de acordo com as suas competências.  
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3.2.2. Identificação da cadeia de valor (Value Stream) 

A cadeia de valor é o conjunto de todas as ações necessárias para “guiar” um produto (e/ou 

serviço ou combinação dos dois). Um produto passa por três tarefas de gestão mais críticas, são 

elas: resolução do problema onde o produto parte da conceção até ao seu lançamento, passando 

pelo projeto detalhado e engenharia do processo; gestão de informação partindo da receção do 

pedido para o planeamento até à entrega do produto; a terceira tarefa designa-se por 

transformação física, onde o produto é criado a partir das matérias-primas necessárias, até à 

fase final onde é considerado produto acabado pronto para ser entregue ao cliente (Womack e 

Jones, 2003).   

A identificação e mapeamento preciso do fluxo de valor do produto são considerados tarefas 

fulcrais na deteção dos desperdícios em cada processo, assim como na implementação de ações 

para que a sua eliminação seja feita, criando um novo fluxo de valor melhorado (Rother e Shook, 

1999; Nash e Poling, 2008). Para isso, é necessário recorrer ao mapeamento do processo de 

atividade (process activity mapping), onde é feito um mapeamento com base num conjunto de 

ferramentas onde todas as etapas envolvidas nos processos de execução, bem como o número 

de pessoas envolvidas e o tempo despendido em cada etapa, necessitam de estar detalhadas 

ao pormenor (Womack e Jones, 2003; Hines et al., 2004). Recorre-se, normalmente, ao 

mapeamento do fluxo de valor (Value Stream Mapping – VSM) com o objetivo de identificar todos 

os tipos de desperdício presentes em ambos os cursos de material e de informação. Esta 

ferramenta revela a importância da integração de toda a cadeia de abastecimento com o intuito 

de identificar e analisar o fluxo de valor (Lian e van Landeghem, 2007; Rother e Shook, 1999). 

Neste seguimento, Chen et al. (2008) consideram que existem três tipos de atividades que devem 

ser consideradas:  

 Value adding activities (VA): atividades que, ao criar valor para o cliente, fazem com que 

o consumidor esteja disposto a pagar pelas mesmas (Kimmel et al., 2008). Para Hansen 

et al. (2009), uma atividade acrescenta valor se modificar fisicamente o produto, se tal 

mudança não tivesse sido conseguida por uma ou mais atividades precedentes e se 

permitir que outras atividades sejam desempenhadas; 

 Support activities (SAT): atividades que não acrescentam valor diretamente, mas são 

necessárias para o desenvolvimento do processo, não podendo ser eliminadas e devendo 

ser simplificadas de modo a reduzirem os tempos e recursos envolvidos (exemplo – 

inspeções) (Chen et al., 2008); 

 Non-value activities (NVA): atividades que, do ponto de vista do cliente, não acrescentam 

valor e, como tal, podem ser removidas (desperdício) (Hansen et al., 2009). 

 

Hines et al. (2004) referencia outro tipo de atividades que apesar de não acrescentarem valor 

atualmente, aos olhos do consumidor, irão acrescentar valor no futuro – Future value adding 

activities (FVA). 
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Tipicamente e em jeito de conclusão, Melton (2005) e LERC (2014) assumem que no 

desenvolvimento do VSM de um sistema produtivo, apenas 5% das atividades acrescentam 

valor, sendo que 60% não acrescentam qualquer tipo de valor. 

 

3.2.3. Fluxo (Flow)  

Após a definição de valor para o cliente, análise da cadeia de valor e eliminação das NVA, deve 

ser garantido o fluxo do produto ao longo de toda a cadeia, tornando-a o mais “fluida” possível, 

isto é, sem qualquer tipo de desperdícios. Uma melhoria de processo bem-sucedida implica a 

execução de três aspetos: foco no objetivo; ignorar as barreiras tradicionais dos trabalhos; e 

repensar na globalidade das práticas e ferramentas especificas do processo (Womack e Jones, 

2003).  

Taghizadegan (2006) considera que o fluxo é o percurso suave efetuado pelos produtos e/ou 

serviços. Neste trajeto, todo o processamento do layout e dos equipamentos é planeado, de 

forma ordenada, para que o fluxo decorra sem interrupções. Este é um dos requisitos básicos 

dos princípios JIT. Os pioneiros na perceção do potencial do fluxo foram Henry Ford e os seus 

sócios (1913), quando o americano conseguiu uma elevada redução no esforço necessário para 

montar o modelo T5 da Ford, utilizando o fluxo contínuo na sua montagem. Este método teve 

sucesso devido aos volumes de produção elevados, para justificar as linhas de montagem de 

alta velocidade (Richard, 2003; Grimes, 2008). 

 

3.2.4. Sistema Pull 

Este princípio é bastante importante, pois permite que seja o cliente a despoletar o fluxo de valor. 

Qualquer organização deve ter a capacidade de respeitar a iniciativa do consumidor como 

impulsionador dos seus processos internos, disponibilizando-lhe os produtos e/ou serviços com 

os requisitos e prazos contratualizados. As empresas devem adotar novas formas de 

funcionamento dos seus processos, no que respeita aos tempos de resposta perante as 

solicitações impostas pelo mercado. Cria-se assim um processo “puxado” pelo consumidor final 

e não “empurrado” pelo produtor (Womack e Jones, 2003). Considera-se, portanto, que o 

conceito pull assenta na base onde a procura, no final da cadeia, “puxa” os produtos para o 

mercado e todo fluxo dos outros componentes, é também determinado pela mesma procura, isto 

é, a fábrica (upstream) não produz um bem ou serviço sem que seja requisitado pelo cliente 

(downstream) (Christopher, 2005). Na mesma linha de pensamento, Jacobs e Chase (2008) 

constatam que este sistema permite o abandono do sistema tradicional de planeamento push 

flow (fluxo “empurrado”) e tem enumeras vantagens: 

 Sincronização ao longo da cadeia de valor; 

 Lead times mais reduzidos; 

 Fluxo de produção e de informação mais contínuo e “fluido”; 

 Menor dependência de inventários; 

                                                                 
5 Modelo T – Primeiro automóvel produzido em massa por Henry Ford utilizando linhas de 
montagem com movimento. É considerado por muitos como o primeiro automóvel sustentável. 
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 Produção em pequenos lotes (redução e controlo de stock de produto). 

 

Taghizadegan (2006) reitera que o sistema pull é uma das regras do sistema de produção JIT e 

é desenvolvido com o objetivo de alcançar a máxima qualidade possível, incrementar o nível de 

serviço (em inglês service level) e reduzir o custo dos produtos ou serviços para satisfazer as 

necessidades dos consumidores. 

 

3.2.5. Perfeição 

Ao longo da descrição dos princípios anteriores, foi enfatizada a necessidade dos gestores 

aprenderem a ver a cadeia de valor, o fluxo de valor ao longo da cadeia e o valor a ser “puxado” 

pelo cliente. O sistema Lean só se pode desenvolver se todos os intervenientes na cadeia de 

valor tiverem convictos que esta implementação trata todos os participantes de uma forma justa 

e respeitosa, focando-se nos principais problemas humanos (Womack e Jones, 2003).  

Apesar de, na maior parte das vezes, a perfeição não ser atingível e descrever um estado com 

zero defeitos (zero defects), sem inventário e sem nenhum tipo de desperdícios, Dombrowski e 

Mielke (2013) afirmam que um erro abre a possibilidade para melhoria e aprendizagem. O 

objetivo é encontrar a causa do erro e certificar-se de que não volta a acontecer. Encontrar falhas 

e erros numa fase inicial não é problemático, desde que os membros reúnam esforços na procura 

de solução, adotando uma cultura no-blame6 (Simon e Canacari, 2012; Dombrowski e Mielke, 

2013). Este método de pensar assenta na convicção de que os esforços para a melhoria nunca 

acabam e que se deve manter uma disciplina de melhoria continua (kaizen) (Lian e van 

Landeghem, 2007; Hines et al, 2004).  

Considera-se assim, que estes princípios foram “desenhados” nesta sequência para que sirvam 

de guia para a implementação do Lean nas organizações. Já Pinto (2009) contesta esta 

sequência, afirmando que está incompleta. A Comunidade Lean Thinking (CLT) (2008), através 

de investigação e desenvolvimento, sugeriu uma adição de dois princípios Lean na sequência. 

Considerando os princípios já explicados como uma sequência de “1” a “5”, a CLT propõe que 

se acresça um princípio na origem e no fim da sequência como ilustrado na Figura 21, são eles:  

 Conhecer os stakeholders (todas as partes interessadas) – Ênfase na questão “Quem 

servimos?”, isto é, foco no consumidor final. Este aspeto torna-se uma mais-valia na altura 

de acrescentar valor ao produto e de eliminar desperdício, uma vez que é conhecido o 

destinatário assim com as suas necessidades; 

 Inovar sempre – Inovar constantemente, na procura da criação de novos produtos, 

serviços e processos com fim à criação de valor.  

 

 

 

                                                                 
6 Cultura no-blame – Entende-se por cultura no-blame, uma cultura em que os membros de 
uma organização ou empresa se ajudam mutuamente e se apoiam na resolução de problemas, 
tentando nunca optar por uma aferição do “culpado” ou responsável pelo erro encontrado. 
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Figura 21 - Nova sequência de Princípios Lean (Adaptado de: Pinto, 2009). 

 

Liker e Meier (2006) afirmam que existem outros tipos de princípios de prática diária e consistente 

para que uma organização seja denominada de Lean. Após várias décadas de investigação, 

Liker (2004) apresenta os 14 princípios Lean: i) Basear as decisões de gestão numa filosofia a 

longo prazo, mesmo que existam despesas financeiras a curto prazo; ii) criar um processo de 

fluxo contínuo conseguindo demonstrar os problemas existentes; iii) evitar uma produção 

desnecessária utilizando um sistema pull; iv) nivelar a carga de trabalho (heijunka); v) interromper 

o processo assim que sejam detetados problemas e proceder à sua resolução, objetivando 

qualidade à primeira tentativa; vi) uniformizar as tarefas como base de uma melhoria contínua e 

de fortalecimento do desempenho dos colaboradores; vii) utilizar controlo visual na deteção de 

problemas; viii) utilizar apenas tecnologia confiável e testada para servir os colaboradores e os 

processos; ix) desenvolver líderes empenhados, que vivam a filosofia e percebam o seu trabalho, 

capazes de lecionar os restantes colaboradores; x) criar equipas de trabalho capazes de seguir 

a filosofia da organização; xi) respeitar e auxiliar na melhoria da rede de parceiros e 

fornecedores; xii) detetar e avaliar ponderadamente e por si mesmo as situações, para conseguir 

percebe-las completamente; xiii) considerar todas as possibilidades antes de tomar decisões e 

aplica-las rapidamente; e xiv) fazer com que a empresa se torne numa organização de 

aprendizagem através da reflexão e da melhoria contínua.   

 

3.3. Desperdícios 

Entende-se por desperdícios qualquer atividade que o cliente não esteja disposto a pagar, isto 

é, qualquer atividade que não acrescente valor. Estes desperdícios ficaram apelidados de muda, 

um vocábulo japonês que significa “inutilidade”, sendo que existem duas categorias de 

desperdícios: o “eliminável” e o “não-eliminável”, como já abordado no capítulo 3.2.2 (Melton, 

2005; Walder et al., 2007). Existem, ainda, mais dois conceitos referentes à gestão empresarial 

japonesa: mura, também conhecido por “variável”, referindo-se às anomalias que podem ocorrer 

na produção; e muri ou “irracional”, isto é, o excesso ou insuficiência na produção (Imai, 2012).  

Com a eliminação dos desperdícios, pretende-se aumentar a eficiência, reduzir custos, 

incrementar a qualidade e rentabilidade, bem como reduzir o tempo de resposta ao consumidor 

final, melhorando a imagem da empresa perante o mercado (Bergmiller e McCright, 2009). 
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Werkema (2006) acrescenta outros tipos de benefícios obtidos, que se traduzirão em vantagens 

na flexibilidade, segurança, obstruções de layout e nas exigências de trabalho. Muitos autores 

confirmam que esta exclusão, para além de ser uma prática incontornável e principal, é bastante 

fácil de aplicar dado o seu custo de implementação diminuto (Dart, 2010). No seguimento deste 

pensamento, Taiichi Ohno, na década de 80/90, classificou os seguintes sete tipos de 

desperdícios: 

 Superprodução (overproduction): Para Hines e Rich (1997), este constitui o pior 

desperdício, pois impede o fluxo suave de bens ou serviços e tende a reduzir a qualidade 

e a produtividade. A superprodução gera lotes maiores, os quais resultam em tempos de 

entrega e de armazenamento maiores, que consequentemente tornam a deteção de 

defeitos mais tardia; 

 Inventário excessivo: Matérias-primas mantidas em inventário e produtos acabados ou 

“semi-acabados” não acrescentam qualquer valor para o consumidor final. Em suma, 

acabam por ocupar espaço, o que consequentemente leva a empresa a incorrer em custos 

de manutenção dos mesmos. Toda a logística associada à gestão e operação de 

armazéns, como investimento de compra, construção e manutenção, estruturas e 

maquinarias, bem como a possibilidade de existência de produtos obsoletos, reduzem a 

competitividade de qualquer organização (Imai, 2012; Fullerton et al, 2003); 

 Transporte desnecessário: Transportes desnecessários de peças em produção. 

Transporte sem qualquer valor para o cliente final, aumentando a possibilidade de 

existirem quedas dos produtos ou negligência (Uitdehaag, 2011); 

 Espera: Tempo de espera desnecessário por recursos ou decisões de aprovação para 

prosseguir com a etapa de produção seguinte (Teichgräber e Bucourt, 2010); 

 Processamento excessivo: Processos que não acrescentam valor ao produto. Num estudo 

realizado por Verrier et al. (2013), este foi o desperdício mais vezes referenciado; 

 Movimento: Refere-se a todos os movimentos realizados por um operador para transportar 

um produto dentro ou fora da fábrica. Quanto maior a distância percorrida e esforço 

despendido, maior o desperdício causado (Melton, 2005); 

 Defeitos: São considerados como os erros ou falhas que ocorrem durante o processo. 

Estes erros representam custos elevados para a organização, incluindo custos de 

reinspecção, novo planeamento e perda de capacidade. No TPS são considerados como 

uma oportunidade de melhoria e a produção é interrompida aquando a sua deteção 

(jidoka) (Wahab et al., 2013).  

 

Outros autores, como Liker (2004) e Dolcemascolo (2006) acrescentam um oitavo desperdício 

como sendo a falta de aproveitamento das ideias dos colaboradores. Como o Lean envolve 

pessoas a todos os níveis de uma organização, estas devem ter um papel ativo na 

implementação de medidas e ferramentas de melhoria continua.  
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3.4. Ferramentas Lean 

Nas subsecções seguintes, apresentam-se as ferramentas Lean com potencial de aplicação e 

integração no âmbito da presente Dissertação. São elas: 5S, Gestão Visual, Value Stream 

Mapping, Kanban, Plan-Do-Check-Act, Single Minute Exchange of Die e Kobetsu Kaizen. 

 

3.4.1. VSM – Value Stream Mapping 

Tal como foi referenciado na subsecção 3.2.2, o VSM identifica e avalia o fluxo de valor da 

empresa, analisando as atividades que acrescentam ou não valor na movimentação de 

informação e/ou de materiais durante o processo, de forma a identificar o desperdício presente 

no mesmo (Hettler, 2008; Lovelle, 2001). Autores como Pepper e Spedding (2010) e Jimmerson 

et al. (2005) garantem que o VSM deve ser a primeira ferramenta a ser implementada, por 

representar graficamente as pessoas chave e fluxos de material e informação envolvidos na 

entrega do produto ou serviço ao consumidor final. O VSM é considerado uma das principais 

ferramentas do Lean, também utilizada para identificar a origem dos desperdícios, bem como 

que ferramentas usar aquando a redução dos mesmos (Khodambashi, 2014). 

Rahani e Al-Ashraf (2012) asseguram que para uma correta construção de um VSM é necessário 

ter em consideração três etapas: i) desenho do diagrama que representa os fluxos reais 

(processing time) de matérias e informação, possibilitando a perceção das atividades que 

acrescentam valor (value added time) e das atividades que geram desperdícios (Mapa de Estado 

Atual), através de parâmetros como setup time (tempo de preparação de máquinas ou 

ferramentas) ou idle time (tempo de inatividade do operador causado pelo funcionamento de uma 

máquina, por exemplo); ii) seleção das ferramentas a aplicar, com o intuito de visualizar o 

resultado da melhoria desejada (Mapa de Estado Futuro); e por fim, iii) criação de um Plano de 

Implementação, sendo por vezes criado um Modelo de Simulação tendo em vista a quantificação 

das melhorias alcançadas, uma vez que a implementação e muitas vezes demorada e implica 

elevados custos. Exemplo disso, foi o caso de sucesso na implementação do VSM numa fábrica 

na indústria automóvel, em que a sua utilização melhorou a abordagem em iniciativas Lean, 

identificando-se vários desperdícios que afetavam diretamente a produtividade (Rahani e Al-

Ashraf, 2012).  

Em suma, a principal característica que distingue o VSM das outras ferramentas é a sua 

capacidade de registar visualmente, não só fluxo de produto, como também o fluxo de informação 

no processo, designadamente os controlos de gestão dos processos (Singh et al., 2011). 

 

3.4.2. 5S 

No Japão, Kaoru Ishikawa desenvolveu o método 5S com o intuito de criar hábitos que 

implementassem melhorias na organização e arrumação do local de trabalho (Imai, 2012). Trata-

se de um método simples cuja aplicação tem como benefícios a criação de um ambiente limpo, 

seguro e saudável, incrementar a motivação dos trabalhadores e revitalizar o gemba 

(Rajenthirakumar e Shankar, 2011; Mo, 2009). Neste âmbito, Murata e Katayama (2010) afirmam 

que a eliminação de todos os desperdícios e do efeito dos 4 K’s (Kitsui – dificuldade, Kitanai - 
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sujidade, Kiken - perigo e Kirai – desagrado) são fundamentais na aplicação da ferramenta. A 

denominação 5S advém da junção de cinco palavras japonesas começadas por “s”, sendo elas 

(Buesa, 2009; Bayo-Moriones et al.; 2010; Waring e Bishop, 2010; Kimsey, 2010; Wong e Wong; 

2013): 

 Seiri (triagem) – separação dos itens “necessários” dos “não necessários”, sendo os 

últimos retirados do gemba; 

 Seiton (arrumação) – métodos de armazenagem eficientes e eficazes, etiquetando os itens 

ou colocando os itens mais utilizados em locais de fácil acesso de forma a minimizar o 

esforço e tempo de procura, por exemplo; 

 Seiso (limpeza) – manter sempre o gemba com boas condições de higiene e limpeza, de 

forma a detetar falhas/fugas. Esta etapa funciona como inspeção aos equipamentos e 

instalações; 

 Seiketsu (normalização) – continuação e manutenção da aplicação dos três passos 

anteriores de um modo continuo e diário. Se não for aplicada esta sistematização ao longo 

do tempo, a área de trabalho voltará ao seu ponto inicial; 

 Shitsuke (disciplina) – Execução de auditorias com a finalidade de garantir a 

sustentabilidade da aplicação das etapas anteriores. 

 

No entanto, Imai (2012), apesar de reiterar o benefício na aplicação da ferramenta 5S, considera 

que o quinto e último “S” (Shitsuke) representa “normalização” ao invés de 

“disciplina/sustentabilidade”. A não utilização da ferramenta 5S faz com que surja os 5D, isto é, 

Delays (atrasos), Defects (defeitos), Dissatisfied customers (clientes insatisfeitos), Declining 

profits (decréscimo de lucros) e Demoralized employees (trabalhadores desmoralizados) (Singh 

et al., 2013). 

A ferramenta 5S tem sido amplamente aplicada ao nível dos mais variados processos. A título 

de exemplo, através da implementação do 5S numa fábrica de painéis de controlo, com o objetivo 

de reduzir os seus lead-times, Vijaymohan e Aravindha (2014) confirmam que a fábrica 

conseguiu uma melhoria na participação dos operadores, uma melhor arrumação, reduções de 

desperdício, armazenagem segura de materiais, bem como melhores padrões de segurança 

para as suas instalações e colaboradores. Através de um estudo realizado sobre a 

implementação desta ferramenta, referente aos fatores e impactos no desempenho das fábricas 

(indústria em geral), concluiu-se que os gestores das fábricas devem ter em conta que, fazendo 

um esforço para manter a ordem e limpeza, de uma forma rigorosa e sistemática, pode levar a 

uma melhoria na qualidade e produtividade, e consequentemente, na competitividade (Bayo-

Moriones et al., 2010).     

 

3.4.3. Gestão Visual 

Os autores Tjell e Bosch-Sijtsema (2015) consideram a Gestão Visual como uma ferramenta que 

surgiu durante as últimas décadas em empresas de produção e de serviços, e que funciona como 

um sistema que através da visualização permite aos colaboradores um melhor entendimento do 
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seu papel e contribuição na perceção dos valores da empresa e necessidades dos clientes. A 

sua utilização, sob a forma de gráficos, sinais ou parâmetros, possibilita uma fácil e rápida 

transmissão de informação entre as várias partes intervenientes (Alukal, 2003).  

Kamada (2009) reitera a importância desta ferramenta e designa-a por Andon (lâmpada em 

japonês), isto é, uma ferramenta baseada na gestão visual, que emite alertas e identifica 

possíveis anomalias dentro do tempo takt ou tempo disponível para a produção. 

Através de um estudo realizado a 11 empresas do setor têxtil, nos Estados Unidos da América, 

chegou-se à conclusão que 10 das 11 empresas em estudo usam ou já usaram a Gestão Visual, 

ferramenta que, juntamente com o 5S, liderara as escolhas das empresas (Hodge et al., 2011). 

 

3.4.4. Kanban 

Kanban é considerado um subsistema do TPS, já abordado na secção 3.1, cujo objetivo prende-

se com o controlo de inventário, produção e reposição (Júnior e Filho, 2008). O kanban é uma 

ferramenta de controlo de fluxo de materiais, através de um sinalizador visual que informa o 

operador sobre quanto e quando produzir (ou encomendar), “puxando” a produção (Gross e 

McInnis, 2003; Graves et al., 1995; Baykoq e Erol, 1998). Schonberger (1982) defende que esta 

ferramenta é utlizada em sistemas pull, onde os vários pontos a montante apenas produzem o 

que foi solicitado pelo cliente (jusante), obrigando assim a que a última posição da cadeia, 

apenas produza a quantidade exata. Com o avanço da tecnologia foi criado o e-Kanban, o qual 

consiste no sistema eletrónico de sinalização mais utilizado, disponibilizando uma mistura de 

tecnologia para movimentar materiais numa unidade de produção. Assim, este método consegue 

superar a principal desvantagem e limitação do uso de cartões kanban: a distância física 

(Drickhamer, 2005). 

Segundo Mukhopadhyay e Shanker (2007), um exemplo de um caso de sucesso na 

implementação do kanban foi o caso de uma fábrica de produção de pneus, em que os níveis de 

inventário foram reduzidos, mantendo os níveis de serviço. A redução dos custos e lead-times, 

eliminação de defeitos e aumento de produção foram outros dos resultados obtidos.   

 

3.4.5. PDCA - Plan-Do-Check-Act 

PDCA (também designado por ciclo de Deming) é uma das ferramentas que vieram potenciar a 

melhoria contínua. Esta dividida em quatro fases distintas, sendo elas: Plan, como sendo o 

estabelecimento de metas e de um plano de ações que permitam alcançar esses mesmos 

objetivos; Do, ou seja, a implementação do plano delineado na primeira fase; Check, onde se 

verifica se a execução está de acordo com o plano, isto é, se está a haver melhorias; e Act, como 

sendo a criação de uma norma de prevenção de forma a evitar que os “erros” ou desvios 

relativamente aos resultados esperados não se repitam (Imai, 2012). O ciclo PDCA funciona 

continuamente, ou seja, assim que se chega a um estado de “melhoria”, segue-se a 

implementação de um novo objetivo passando pelas quatro fases do ciclo. Desta forma, é criada 

uma dinâmica de pensamento Lean em toda a organização (Imai, 2012). 
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Um exemplo de implementação desta ferramenta foi realizado por Meiling et al. (2013) na 

indústria de construção, onde ficou provado que a grande vantagem na utilização do PDCA, 

prende-se com o facto de os participantes serem ‘obrigados’ a executarem inicialmente a fase 

Plan, em vez de começarem pela fase Do, isto é, é necessário planear, antes de agir. A 

ferramenta permite a identificação da raiz dos problemas, tendo em vista a redução dos desvios 

que daí podem surgir.  

 

3.4.6. SMED – Single Minute Exchange of Die 

Apesar de Shigeo Shingo ter sido contratado por Ohno (‘pai’ do TPS) na década de 50 e dos 

muitos debates e artigos escritos sobre SMED, a ferramenta só teve a sua primeira publicação 

oficial em 1985, através do já referenciado japonês Shingo. A ferramenta foi considerada como 

a principal referência em cenários cujo objetivo se centrava na redução de tempos de setup das 

máquinas (Sugai et al., 2007). O SMED refere-se a uma ferramenta que consegue reduzir o 

tempo das operações de setup tendo em vista realizar as operações de preparação em menos 

de dez minutos, ou seja, a redução será sempre para alcançar um tempo cuja duração em 

minutos seja inferior a um dígito (Shingo, 1985). De referir que nem sempre é possível alcançar 

tempos tão curtos, mas mantem-se válido o objetivo de reduzir os tempos de preparação. Shingo 

(1985) reitera, ainda, a importância da preparação para aplicação da ferramenta, que assenta 

em quatro passos: 

1. Mapeamento da Situação Atual – onde, através de uma reunião com a equipa de trabalho, 

se debate e analisa o método que está a ser utilizado, com a descriminação de todos os 

movimentos realizados e ferramentas e máquinas utilizadas; 

2. Identificação das Operações Internas e Externas – no segundo passo, separam-se as 

operações internas, que são aquelas que são executadas quando o processo está parado, 

das operações externas, as quais são executadas quando o processo está a decorrer; 

3. Conversão de Operações Internas em Externas – neste passo, através da aplicação de 

ferramentas e melhorias, encontram-se formas de converter o trabalho interno em externo. 

4. Redução do tempo de execução das Operações Internas e Externas – no último passo, 

pretende-se reduzir o tempo de execução das operações externas e internas, através da 

aplicação de diversas ferramentas. 

 

Esta ferramenta tem sido amplamente utilizada nas mais diversas indústrias. Em particular, 

seguindo a lógica de Shingo, Moreira e Pais (2011), retrataram um caso de estudo de uma 

empresa de fabrico de moldes, a que apelidaram de ALFA, à qual havia sido aplicado SMED em 

2008. Uma das principais razões que levaram à necessidade de implementação do SMED foram 

os elevados tempos de setup das três máquinas da empresa. Como tal, e após a conclusão da 

implementação da ferramenta, afirmaram que a redução dos tempos de setup resultou numa 

redução de desperdícios na ordem dos €362.960, o que representara cerca de 2% do volume de 

vendas da ALFA. 
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3.4.7. Kobetsu Kaizen  

O Toyota Productive Maintenance (TPM) é um programa de manutenção preventiva, sendo que 

tem como um dos seus oito pilares, o Kobetsu Kaizen. Esta ferramenta, tal como o TPM, tem 

como principal foco a identificação e eliminação de perdas que tenham lugar ao nível de 

equipamentos e processos, tendo em vista alcançar melhorias de eficiência. Um dos aspetos 

fulcrais do Kobetsu Kaizen é a motivação, formação e educação dos seus trabalhadores 

(Sütőová et al., 2012).   

Sütőová et al. (2012) explicam que no caso do indicador Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

- outro dos pilares do TPM, que pode ser descrito como um indicador de eficiência global dos 

equipamentos e calculado através do rendimento, disponibilidade e qualidade do equipamento -

é tido em consideração apenas seis tipos de perdas, nomeadamente: falha dos equipamentos 

(avarias), períodos de inatividade ou micro-paragens, perdas de velocidade, defeitos no 

processo, rendimento reduzido e tempo de afinação e preparação. Já o Kobetsu Kaizen 

acrescenta mais dez tipos de desperdícios, isto é, tem-se um total de 16 tipos de perdas divididos 

em três grupos de afetação, como demonstra o Anexo B (Sütőová et al., 2012).  

Sütőová et al. (2012) confirmam ainda que no processo de implementação da ferramenta 

procede-se ao seguimento de sete etapas: 

 Seleção do problema e formação da equipa de trabalho: onde se realiza a recolha de 

dados para identificação das perdas e se reúnem todos os intervenientes nos processos 

de produção; 

 Identificação e classificação das perdas: na segunda etapa procede-se ao levantamento 

exaustivo dos tipos de perdas; 

 Priorização das perdas: sequenciam-se as perdas consoante o impacto do OEE, com o 

auxílio de Gráficos de Pareto ou do método 5W1H (What, When, Where, Who, Which e 

How); 

 Análise das causas: nesta etapa, determinam-se as principais causas das perdas com 

recursos a ferramentas como o Diagrama de Ishikawa ou 5 Why’s; 

 Planeamento de melhorias: comparação custo-eficácia das alternativas propostas e 

seleção das mesmas; 

 Implementação de melhorias: aplicação das melhorias selecionadas;  

 Verificação de resultados: nesta última etapa, avalia-se a implementação das melhorias 

em termos do seu impacto no OEE. 

 

Um exemplo de um caso de sucesso de implementação do Kobetsu Kaizen ocorreu numa fábrica 

que operava na indústria alimentar, cujas principais perdas advinham dos rolos de pressão e dos 

tambores de arrefecimento. Quatro meses após a aplicação da ferramenta, detetaram-se claras 

melhorias na eficiência, verificando-se um decréscimo de 78% nos tempos das paragens 

causadas pelos rolos de pressão e de 84% nos tempos das paragens causadas pelos tambores 

de arrefecimento (Sütőová et al.; 2012).  
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3.4.8. Proposta de integração das ferramentas 

A Figura 22 representa a metodologia proposta para a Dissertação de Mestrado, sendo que se 

propõe uma metodologia baseada na integração de múltiplas ferramentas Lean (principais a azul 

claro e complementares a azul escuro), permitindo alcançar melhorias de eficiência e 

sustentabilidade em processos semelhantes ao processo de produção de PTFs e QCCs, na 

empresa TecnoSPIE.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Integração das ferramentas propostas. 

 

A metodologia proposta envolve quatro etapas, sendo que a Etapa 0 é a etapa inicial e as 

restantes etapas (Etapa 1, 2 e 3) podem ser executadas em paralelo: 

i. Etapa 0 – Mapeamento da situação inicial: Avaliaram-se todos os processos da FAB em 

geral e após seguir-se todo o processo de produção dos QCCs e dos PTFs, utilizou-se a 

ferramenta VSM para mapear todo o processo, apurando-se todos os problemas, erros, 

falhas ou desperdícios, assim como encontrar as oportunidades de melhoria existentes ao 

nível dos vários processos.  

ii. Etapa 1 – Melhorias ao nível do processo de aprovisionamento e da FAB em geral: nesta 

etapa implementam-se as ferramentas 5S, Normalização e Gestão Visual, com o intuito 

de tornar o processo de produção mais organizado e limpo, e melhorar a comunicação 

entre o gemba e os colaboradores e entre colaboradores. Ainda nesta etapa, através da 

implementação de cartões Kanban, permite-se um melhor funcionamento no processo de 

aprovisionamento. 

iii. Etapa 2 – Melhorias ao nível do processo de produção de PTFs: Aqui, implementam-se 

estratégias e as ferramentas Normalização e Diagrama de Spaghetti de forma a reduzir os 

desperdícios detetados.   
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iv. Etapa 3 – Melhorias ao nível do processo de produção dos QCCs: nesta etapa recorre-se 

à ferramenta SMED para identificar quais as tarefas cuja duração deve ser reduzida, 

recorrendo-se a ferramentas como o 5S e Normalização para esse propósito (ferramentas 

também utilizadas na Etapa 1). Ainda na Etapa 3, utiliza-se a ferramenta Kobetsu Kaizen 

para lidar com problemas específicos encontrados ao nível de um equipamento utilizado 

no processo de produção dos QCCs, utilizando-se como ferramentas auxiliares o Gráfico 

de Pareto e Diagrama de Ishikawa e outras ferramentas como Gestão Visual e 5S, tendo 

em vista a redução ou eliminação dos desperdícios detetados.  

 

Tendo em vista a avaliação das melhorias implementadas, serão utilizados como indicadores o 

OEE, os tempos de execução de várias tarefas consideradas essenciais nos processos, bem 

como o retorno de investimento de algumas medidas propostas. 

 

3.5. Conclusões do Capítulo 

No capítulo 3 foi realizado um paralelismo entre os conceitos Lean e a literatura disponível. Esta 

Revisão de Literatura foi realizada no sentido de se obter uma melhor compreensão dos temas 

inerentes à Dissertação e de reunir informação sobre conceitos, ferramentas e processos que 

possam ser adaptados e aplicados na resolução dos problemas identificados na FAB. Considera-

se, portanto, que foi executada uma abordagem teórica sobre os conceitos estudados, bem como 

apresentado o estado de arte ao longo das secções incluídas.   

A Revisão de Literatura permitiu a descrição e análise de alguns conceitos Lean que terão 

influência direta no desenvolvimento da Dissertação de Mestrado, designadamente: origem e 

evolução do Lean, os seus princípios, desperdícios e algumas ferramentas. Um das ferramentas 

analisadas foi o VSM, que na Dissertação de Mestrado é estruturado e analisado, com o objetivo 

de retirar-se, de uma forma visual e simples, muita informação sobre as atividades do processo 

produtivo da empresa, isto é, todas as atividades que acrescentam ou não valor para o cliente. 

Após a avaliação do VSM e construção do VSM futuro, implementam-se as ferramentas Lean 

descritas neste capítulo, bem como analisar os resultados desta implementação. 

Em suma, conclui-se que as metodologias Lean são cada vez mais uma ferramenta fulcral para 

as organizações, assegurando uma vantagem competitiva sustentável face aos seus 

concorrentes.  
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4. Recolha e Análise de Dados 

Este capítulo divide-se em quatro secções: na secção 4.1 abordou-se a Etapa 0 - VSM e visitas 

ao gemba; na secção 4.2 apresentam-se possíveis oportunidades de melhoria e problemas na 

FAB em geral e nos processos de produção de PTFs e QCCs; na secção 4.3 apresenta-se a 

proposta de estratégias e ferramentas Lean para a resolução de problemas; e no final deste 

capítulo (secção 4.4) são apresentadas algumas conclusões.  

 

4.1. Caracterização de processos através de VSM e de visitas ao gemba - 

Etapa 0 

Esta secção divide-se em duas subsecções: Na subsecção 4.1.1, visitou-se o gemba de forma a 

conhecer os vários processos na FAB, onde se detetaram desperdícios e oportunidades de 

melhoria a serem implementadas na Etapa 1 – FAB; já na subsecção 4.1.2, construíram-se VSMs 

para os processos de produção em estudo (Etapa 2 - PTFs e Etapa 3 - QCCs). 

No contexto da Dissertação de Mestrado, definiu-se um processo como um conjunto de 

atividades ou operações realizadas pelos colaboradores, podendo estas serem físicas, como um 

processo de soldadura, ou não-físicas, como um pedido de encomenda. 

Inicialmente, começou-se por acompanhar todo o ciclo de fabrico através de várias visitas ao 

gemba, de modo a recolher os dados referentes a cada processo, encontrar problemas ou erros 

processuais e consequentemente oportunidades de melhoria. Com o apoio de vários 

colaboradores da FAB, foi possível caracterizar os seguintes dados no VSM: 

 Tempo de preparação (Setup Time - STime): Tempo de preparação da peça, tendo em 

vista a criação de valor (exemplo: manobra de uma peça numa operação de soldadura); 

 Tempo de valor acrescentado (Value Added Time - VATime: Tempo em que se realizam 

efetivamente as operações que acrescentem valor ao produto e, consequente, ao cliente 

final (exemplo: furação em máquina CNC);  

 Tempo de processamento (Processing Time - PTime): Tempo que um dado processo 

demora a ser executado, consistindo na soma do STime com o VATime, sendo um 

exemplo disso uma operação de furação de chapa; 

 Tempo de espera (Idle Time - ITime): Tempo em que o operador está inativo, por motivos 

de espera de conclusão de uma dada operação (exemplo: caso da espera na pintura). 

 Número de operadores intervenientes numa dada operação.  

 

4.1.1. Situação inicial - Gemba 

Nesta fase inicial, realizaram-se várias visitas ao gemba e conversas com vários operadores, de 

forma a detetar desperdícios e possíveis oportunidades de melhoria. Estas visitas foram 

realizadas nos processos da FAB em geral, com maior foco nos vários ambientes de trabalho, 

layout da fábrica e armazém. Também o processo de aprovisionamento de materiais, já referido 

na subsecção 2.3.2, foi alvo de escrutínio. 
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4.1.2. VSM - Processo de produção de Posto de Transformação (PTF) 

O VSM referente ao processo de produção dos PTFs apresenta-se na Figura 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - VSM do processo de produção dos PTFs.
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Para uma melhor organização, o VSM está dividido em cinco processos: processo da 

Metalomecânica (operações com fundo a cor-de-laranja), processo da Eletricidade – MT (fundo 

com a cor amarela), Eletricidade – BT (fundo com a cor azul), Eletricidade – TR (fundo a verde) 

e Eletricidade – MT/TR/BT (fundo a lilás). Dentro dos balões de cor laranja tem-se a primeira 

letra do desperdício detetado, isto é, ‘M’ de Movimento, ‘E’ de Espera, ‘P’ de Processamento e 

‘D’ de Defeito. 

Tal como se pode verificar pelo VSM da Figura 23, as etapas do processo de produção do PTF 

envolvem processos na Metalomecânica e na Eletricidade, como se analisa de seguida. 

Metalomecânica  

Diversas operações são realizadas a nível da Metalomecânica, como se descreve de seguida 

(levantamento realizado no gemba): 

 Descarga e Arrumação: A descarga das chapas e acrílicos é feita por um operador de 

empilhador para o gemba, sendo de seguida arrumada nos cacifos devidos, através do 

auxílio de mais dois operadores. No caso da descarga das barras de ferro, também é 

necessário recorrer-se ao empilhador, sendo estas armazenadas na zona de Serralharia; 

 Corte, furação, quinagem e serralharia: Inicialmente as barras de ferro seguem para a 

zona de Serralharia, onde são furadas, soldadas e retificadas. Paralelamente, as chapas 

e acrílicos seguem para a Guilhotina onde se inicia o corte, passando de seguida para a 

máquina ‘Corta-cantos’ onde se executam cortes mais minuciosos, sendo que os acrílicos 

seguem diretamente da máquina ‘Corta-cantos’ para a Serralharia. Depois da máquina 

‘Corta-cantos’, as chapas seguem para a furação (Prensa e Máquina CNC). Um exemplo 

de uma chapa numa situação antes (1) e depois (2) da furação é apresentado através da 

Figura 24. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 24 - Situação antes (1) e depois (2) da furação na máquina CNC. 

De seguida, as chapas são quinadas na Quinadeira, terminando esta etapa na Serralharia, 

onde se procede à montagem das chapas que sofreram corte, furação e quinagem 

previamente. A Figura 25 demonstra o local de trabalho da serralharia com as estruturas 

a serem trabalhadas. Nesta última zona (Serralharia), o objetivo principal passa por 

verificar se todas as medidas e furações estão de acordo, tendo em vista a posterior 

montagem de todo o chassis do PTF. 

 

Todas estas operações têm em comum, a carga e descarga das diversas máquinas, bem 

como o transporte realizado num carrinho entre máquinas; 
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Figura 25 - Zona da Serralharia. 

 

 Pintura: Posteriormente, procede-se à pintura de partes do chassis, onde o operador tem 

um período de inatividade, para controlo do processo de cozedura na estufa. Após esta 

etapa, pinta-se o tejadilho do PTF previamente montado na etapa anterior de Serralharia, 

sendo que após concluída a pintura, o operador volta a estar inativo, dada a nova espera; 

 Montagem do TR na cuba: Depois da Pintura e logo após as peças estarem finalizadas, 

inicia-se a montagem da cuba na base de ferro, com acoplamento do TR dentro da cuba, 

recorrendo-se ao auxílio da ponte rolante. São necessários 4 operadores nesta operação. 

Eletricidade 

Concluída a etapa da Metalomecânica, recorre-se ao empilhador e braço hidráulico para o 

transporte dos chassis da MT, BT e TR, de forma a ficarem colocados lado a lado, na área da 

Eletricidade, para se dar início à eletrificação dos mesmos. A chegada do material e 

equipamentos coincide sensivelmente com o término da etapa da Metalomecânica, sendo que 

esta dura cerca de 17 dias e a chegada de 90% material é de cerca de três semanas (cerca de 

15 dias úteis). O restante material (e.g. equipamentos de proteção, cabos elétricos, entre outros) 

apesar de ter um prazo de entrega maior (4 semanas), só será implementado numa fase final do 

processo. Diversas operações são realizadas a nível da área de Eletricidade, como se descreve 

de seguida: 

 Identificação: Produzem-se etiquetas amarelas para disjuntores ou fusíveis (interior do 

PTF) e etiquetas brancas traffolyte para identificação exterior de bornes ou sinalizadores; 

 BT – Apoios laterais e Platines: A Figura 26 pretende demonstrar a fase final da 

implementação dos apoios laterais e das platines: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - BT - Implementação de apoios laterais e das platines. 



40 
 

Os apoios laterais (1, na Figura 26) são a primeira etapa a ser executada na BT. Na Platine 

Intermédia, começa-se por fixar a platine de chapa, aparafusando-a aos Apoios Laterais, 

sendo de seguida instalada e identificada a fila de disjuntores tetrapolares (2, na Figura 

26). Para o Quadro de Serviço (3, na Figura 26), fixam-se as calhas e os perfis a uma 

segunda chapa, previamente furada na Metalomecânica. De seguida, instalam-se diversos 

equipamentos (que serão posteriormente identificados) como disjuntores diferenciais ou 

fusíveis. Depois, instalam-se e identificam-se três amperímetros, um voltímetro, um 

analisador de rede, três sinalizadores e um comutador de voltagem. Por fim, instala-se e 

identifica-se o Interruptor Tetrapolar (4, na Figura 26).  

 MT – Platines, acessórios e ‘Terras’: Paralelamente às operações anteriores, executam-

se as operações das platines, onde se implementam vários acessórios (calhas, perfis, 

interruptor, lâmpada) em chapas provenientes da Metalomecânica. De seguida, inicia-se 

a aplicação do suporte para os equipamentos de proteção individual (EPIs), bem como do 

Micro-Switch, que ligará a iluminação sempre que a porta de MT for aberta. Por fim, inicia-

se o isolamento ‘à terra’ do chassis de MT, que funciona como isolante e como caminho 

de escoamento para a terra de potenciais descargas elétricas. O isolamento é executado 

com barras rígidas de cobre e com ‘tranças’ de cobre estanhado (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Tranças de cobre estanhado. 

 BT – Apoio inferior, toros, acessórios e cobre: Aqui, procede-se à execução do apoio 

inferior e à fixação dos perfis, que servem para a fixação de 8 Toros. Na operação 

seguinte, inicia-se o isolamento ‘à terra’ do chassis de BT, como já executado na MT. 

Depois, executam-se as barras rígidas e flexíveis, de forma a construir as ligações da 

platine intermédia com a platine superior;  

 Cablagem, aperto, selagem e acrílicos: Aqui, constroem-se os cabos de ligação dos 

vários equipamentos, procede-se ao aperto de todos os parafusos de BT, sendo 

posteriormente selados com verniz de selagem. Por fim, fixam-se os acrílicos;  

 Montagem Final: Com auxílio do empilhador, procede-se à Montagem Final de todos os 

chassis. Aqui, monta-se o chassis de MT e BT, fixa-se toda a estrutura à cuba do TR, 

portas e chapas de proteção. No final, acopla-se o tejadilho. 

 TR – ‘Terras TR’: Esta etapa assemelha-se às etapas anteriores de execução de ‘terras’. 

 MT - Montagem das Celas: Procede-se à implementação e ligação das celas ao MT. 

 Ligações BT/TR/MT: Executam-se as ligações finais entre todas as estruturas. 

 Ensaios: Executam-se ensaios de forma a atestar o bom funcionamento do PTF. 

 Expedição: Embala-se o PTF e transporta-se para a zona de Expedição.
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4.1.3. VSM - Quadro de Comando e Controlo (QCC) 

É possível visualizar na Figura 28 o VSM referente ao processo de produção dos QCCs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - VSM do processo de produção dos QCCs. 
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O chassis do QCC é comprado a um fornecedor (imposto pelo cliente) e como tal, apenas o 

painel traseiro é executado na área da Metalomecânica, com chapa que demora cerca de 2 

semanas a chegar (caso não exista em stock). As restantes etapas executam-se todas na área 

da Eletricidade, onde a maior parte do material tem um prazo de entrega de cerca de 3 semanas. 

Na Figura 28 encontra-se o VSM referente ao processo de produção dos QCCs, com operações 

da Metalomecânica (fundo laranja) e da Eletricidade (fundo azul). É possível ainda visualizar 

balões de cor laranja que se referem aos desperdícios (de forma semelhante ao referido para os 

PTFs).  

O processo de aprovisionamento de materiais dos QCCs funciona da mesma forma que o 

processo dos PTFs, sendo que neste caso os materiais são barras de cobre e equipamentos de 

proteção e interrupção (Eletricidade) e chapas de metal para área da Metalomecânica. As etapas 

do processo de produção do QCC são descritas de seguida: 

Metalomecânica 

Aqui, executam-se operações na Guilhotina, Máquina CNC, ‘Corta-cantos’ e Quinadeira, tal 

como explicado no processo de produção dos PTFs, neste caso nos painéis ou portas do QCC. 

Eletricidade 

Finalizada a etapa da Metalomecânica, transporta-se o painel traseiro para a área da Eletricidade 

onde permanece em espera até ser necessário. Apresentam-se de seguida as várias operações 

envolvidas nesta etapa, sendo que as operações Identificação, Barras ‘Terra’, Eletrificação 

(assemelha-se à Cablagem dos PTFs), Ensaios e Expedição são idênticas às operações dos 

PTFs: 

 Desmontagem do chassis: Desmonta-se o chassis, uma vez que existem algumas peças 

que não são utilizadas (por imposição do cliente). Estas peças são: porta, painel traseiro, 

apoios laterais e teto;   

 Chassis: Com calha perfurada, perfil, esteira e cobre executa-se o chassis do QCC, mais 

concretamente os painéis laterais do quadro.  

 Montagem: Procede-se às montagens seguintes: de todas as estruturas, como o chassis 

da etapa anterior, rodapé e teto; de todos os acessórios como lâmpada, micro-switch, 

olhais e ventilador no teto e sinalizadores, botões e comutadores num dos painéis laterais; 

de todos os equipamentos idênticos aos instalados nos PTFs; e por fim, o bastidor móvel 

que funciona como a porta do QCC, onde também se instalam alguns equipamentos. 

 

4.2 Identificação de problemas e oportunidades de melhoria 

Nesta secção discutem-se as oportunidades de melhoria identificadas no VSM, tendo em vista a 

eliminação de desperdícios através da implementação de ferramentas Lean. Esta secção está 

dividida em três subsecções, são elas: FAB (4.2.1), onde se identificam as oportunidades de 

melhoria/problemas detetados ao nível dos processos de aprovisionamento de materiais e na 

FAB em geral; processo de produção dos PTFs (4.2.2) e dos QCCs (4.2.3), onde se identificam 

as oportunidades de melhoria/problemas encontrados. 
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4.2.1. Problemas e oportunidades de melhoria na FAB - Etapa 1 

Detetaram-se vários problemas e oportunidades de melhoria comuns aos vários processos 

desenvolvidos na FAB, que não se encontram representados no VSM, mas que foram 

identificados por visitas ao gemba. Estes problemas são genéricos e não se enquadram num 

processo específico daí estarem a ser tratados em separado e não terem sido incluídos nos 

VSMs. Na Tabela 3 encontram-se listados os desperdícios associados às áreas de potencial 

melhoria da FAB. 

Tabela 3 - Desperdícios identificados na FAB em geral. 

 

Pela tabela verifica-se que os desperdícios encontrados foram: 

a. Falta de identificação geral: No gemba, verificou-se que a maior parte das áreas de 

trabalho, armários ou estantes para ferramentas e brocas, e carrinhos com consumíveis 

(parafusos, anilhas, terminais ou ponteiras) não estão devidamente identificados. Esta 

falta de identificação origina movimentos desnecessários dos colaboradores.   

b. Falta de organização e limpeza: Detetou-se falta de organização e limpeza no interior da 

fábrica (gemba). Em particular, na Metalomecânica identificaram-se paletes com materiais 

pesados e matérias-primas, designadamente, chapa e acrílicos que são arrumadas sem 

qualquer sequência lógica ou local apropriado, provocando movimentos desnecessários 

por parte dos colaboradores. Já na área da Eletricidade, constatou-se que existe uma 

grande dificuldade de movimento de pessoas, carrinhos, materiais ou máquinas na zona 

de Eletrificação, uma vez que os quadros são colocados em filas paralelas e o espaço que 

dista de uma fila à outra é bastante reduzido, o que pode originar defeitos nas matérias-

primas ou produtos finais. 

c. Espera por material: Este problema está diretamente relacionado com o processo de 

aprovisionamento. Identificou-se que existem vários casos de espera por 

material/equipamentos utilizados diariamente, o que provoca atrasos nos lead-times e, 

consequentemente prejudica o nível de serviço. Detetaram-se alguns caso em que os 

operadores foram alocados a outros projetos/obras ou mudaram a ‘sequência usual’ das 

operações, porque o material não estava disponível.  

4.2.2. Problemas e oportunidades de melhoria nos PTFs - Etapa 2 
 

A Tabela 4 identifica os desperdícios no processo de produção dos PTFs. 

Tabela 4 - Desperdícios identificados no processo de produção dos PTFs. 

 

Problemas identificados / oportunidade de melhoria       Desperdícios 

a) Falta de identificação geral                      Movimento 

b) Falta de organização e limpeza Movimento / Defeitos 

c) Espera por material         Espera 

Problemas identificados / oportunidade de melhoria  Desperdícios 

a) Carga/descarga de material e meio de transporte inadequado Movimento / Espera 

b) Diferenças nos tempos de produção nas barras rígidas Espera / Defeitos 

c) Tempo de execução de barras ‘terra’ Processamento excessivo / 
Movimento 



44 
 

Os principais problemas e oportunidades de melhoria encontrados no processo de produção dos 

PTFs foram: 

Metalomecânica 

a. Carga/descarga de material e meio de transporte inadequado: A carga e descarga do 

material para a Guilhotina (tal como na Figura 23 da subsecção 4.1.2), onde se realiza a 

primeira operação – corte – apresentam algumas limitações. É sempre necessária a 

alocação de três colaboradores para a sua carga/descarga, transporte e manuseio. 

Constatou-se ainda que após concluída a operação de corte, e apesar de as chapas serem 

colocadas num carrinho com rodas, estas necessitam de ser transportadas e colocadas 

nas diversas máquinas e zonas de corte, furação, quinagem e serralharia, tal como já 

referido na subsecção 4.1.2. Tendo em conta o tamanho e peso das chapas, o seu 

transporte e manuseio torna-se bastante complicado para um só operador. Esta 

necessidade de recursos humanos causa um grande obstáculo à produtividade, sendo 

que os operadores necessitam de cessar ou interromper atividades em execução para 

prestar auxílio aos operadores das diversas zonas, provocando movimentos e esperas 

desnecessárias. 

b. Diferenças nos tempos de produção nas barras rígidas: Falta de padronização / 

normalização da operação de ligar a máquina detetadas nas operações Apoio Inferior, 

toros, acessórios e cobre referenciadas na Figura 23 da subsecção 4.1.2. Estas diferenças 

têm como consequência uma baixa eficiência, resultando num possível processo de 

produção incorreto com esperas desnecessárias, sendo que pode aumentar a taxa de 

retrabalho das peças, bem como a probabilidade de existirem peças diferentes ou defeitos.  

Eletricidade 
 

c. Tempo de execução de barras ‘terra’: Constatou-se também que o movimento dos 

operadores desde o local onde estão os chassis até às máquinas de cobre (onde são 

realizadas as operações de corte, furação e quinagem de barras ‘terra’) são excessivos, 

uma vez que estes realizam medições na zona de trabalho, executam a barra na zona de 

cobre, testam a barra na zona de trabalho e retificam na zona de cobre e assim 

sucessivamente para um total de 25 barras ‘terra’ entre BT, MT e TR. Consequentemente 

existe um excesso de processos realizados para a execução das barras ‘terra’, isto é, para 

um conjunto de barras ‘terra’ iguais, são realizados inúmeros processos (como realizar 

medições e marcações) consecutivos (Figura 23 da subsecção 4.1.2).   

 

De forma a simplificar e melhor visualizar as operações e tarefas envolvidas no processo de 

produção dos PTFs que foram alvo de melhorias, e cujas melhorias conseguem ser 

quantificadas, construiu-se a Tabela 5. Em particular, analisando a coluna ‘Tarefas’, as células a 

branco são tarefas de STime onde não se preveem melhorias, sendo que as células a amarelo 

são desperdícios para os quais se perspetivam melhorias. Já as células a verde são tarefas que 

acrescentam valor ao produto final – tarefas de VATime.  
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Tabela 5 - PTFs - Principais desperdícios. Legenda: a) Carga/descarga de material e posterior meio 
de transporte inadequado, b) Diferenças nos tempos de produção nas barras rígidas/flexíveis e c) 
Tempo de execução de barras ‘terra’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 5 está dividida em quatro colunas: a alínea do desperdício (identificado na Tabela 4); a 

operação do processo de produção; as tarefas que fazem parte da operação e cujos desperdícios 

podem ser reduzidos ou eliminados; e o valor de cada célula (em termos da sua duração em 

minutos/horas). Decidiu-se juntar as operações ‘Terras’ MT, TR e BT, dado partilharem o mesmo 

procedimento de execução. Cada linha da tabela por operação equivale a um operador.  

Na coluna ‘Operação’ consta a sua duração total (em horas e minutos) e na coluna ‘Valor da 

célula’ está representado o valor temporal de cada célula, ou seja, no exemplo da primeira 

operação ‘Guilhotina’, designadamente na tarefa ‘Carga/Transporte’, constata-se que como cada 

célula equivale a 30 minutos, a tarefa demorou 3 vezes 30 minutos (1 hora e 30 minutos). De 

referir também, que as horas e minutos foram arrendados para facilitar o raciocínio, isto é, como 

a primeira operação demorou ‘4:14’, arredondou-se para 4 horas.  

 

4.2.3. Problemas e oportunidades de melhoria nos QCCs - Etapa 3 

Na Tabela 6 estão identificados os desperdícios detetados no processo de produção dos QCCs.  

Tabela 6 - Desperdícios identificados no processo de produção dos QCCs. 

 

As principais oportunidades de melhoria e problemas detetados nos QCCs foram: 

Eletricidade 

a. Colocação morosa de ponteiras e terminais: A Eletrificação é a operação com maior 

duração de todo o processo de produção da área de Eletricidade (Figura 28 da subsecção 

4.1.3). Dentro desta operação identificam-se duas atividades principais: fabrico de cabos, 

onde estes são cortados e onde se cravam ponteiras e/ou terminais e implementação de 

Problemas identificados / oportunidade de melhoria  Desperdícios 

a) Colocação morosa de ponteiras e terminais Processamento excessivo 

b) Transporte inadequado de QCCs            Espera / Defeitos 

c) Transporte e carga das portas dos QCCs inadequado            Espera / Defeitos 

d) Tempos de mudança e problemas na máquina CNC  Processamento excessivo / 
Espera / Defeitos 
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cabos. Assim, detetou-se uma oportunidade de melhoria nesta operação, nomeadamente 

ao nível do fabrico de cabos, onde os operadores realizam manualmente o corte, descarne 

e cravagem de ponteira e/ou terminal, existindo processos excessivos. 

b. Transporte inadequado de QCCs: Detetou-se que para além da presença do empilhador 

no gemba ser perigosa, visto ser a gás, e de este provocar sujidade (e consequentemente 

defeitos), uma vez que vem do exterior, o transporte executado é inadequado. O transporte 

para além de ser bastante demorado, o empilhador nem sempre está disponível, 

atrasando ainda mais a operação. Os QCCs são montados e eletrificados, sendo 

transportados posteriormente para a zona de ensaios (Figura 28 da subsecção 4.1.3).  

c. Transporte e carga das portas dos QCCs inadequado: Executam-se rasgos e furos nas 

portas dos QCCs que, posteriormente, são transportados em carrinhos com divisórias, da 

área da Metalomecânica para a área da Eletricidade. A utilização do carrinho facilita o 

transporte, no entanto, as bases dos carrinhos são de ferro, estando na sua maioria 

enferrujadas, o que danifica a zona inferior das portas do QCC. Detetou-se ainda que a 

carga/descarga das portas ou chapas são de difícil execução, uma vez que a base 

ferrugenta cria bastante atrito com as portas ou chapas, resultando em esperas 

desnecessárias (Figura 28 da subsecção 4.1.3). 

d. Tempos de mudança e problemas na máquina CNC: Identificou-se que, por diversas 

vezes, o operador é forçado a parar a máquina CNC (máquina de furação) devido a 

problemas detetados nas fresas (ferramentas de furação) ou na distância das fresas à 

chapa, por exemplo. Estes problemas, para além de danificarem o produto final (defeitos), 

como uma porta de um QCC, atrasam a operação (espera) e, consequentemente, todo o 

processo de produção. Observou-se ainda, que quando os problemas são detetados e 

retificados, a máquina repete a operação desde o início (processamento excessivo), 

atrasando novamente o processo. Estes defeitos podem ser constatados na Figura 28 da 

subsecção 4.1.3. Por exemplo, se considerarmos uma porta de um QCC com 30 rasgos e 

considerando que a máquina interrompe a operação (de cerca de 30 minutos) no 29º 

rasgo, significa que a máquina iniciará a partir do 1º rasgo, tendo sido desperdiçados 29 

minutos e sendo que existe a possibilidade de esta voltar a parar durante esta mesma 

operação. 

 

Na Tabela 7 apresentam-se as tarefas passiveis de serem melhoradas no processo de produção 

dos QCCs (tarefas indicadas a amarelo).  

 

Tabela 7 - QCCs - Principais desperdícios. Legenda: a) Colocação morosa de ponteiras e terminais, 
b) Transporte inadequado de QCCs, c) Transporte e Carga e d) Tempos de mudança e problemas na 
máquina CNC. 

 

  

  

  

 



47 
 

Tal como na Tabela 5 da subsecção 4.2.2, a Tabela 7 descreve, uma forma mais pormenorizada, 

os vários desperdícios existentes nas operações do processo de produção dos QCCs. 

 

4.3. Proposta de estratégias e ferramentas Lean para resolução de 

problemas 

Nesta secção discutem-se as etapas de melhoria que serão tidas em conta na redução dos 

desperdícios. A Tabela 8 apresenta as diversas etapas, bem como as ferramentas a ser 

implementadas. 

Tabela 8 - Etapas de melhorias e ferramentas/estratégias propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela Tabela 8, verifica-se que em cada etapa são implementadas um conjunto de melhorias ou 

ferramentas/estratégias, principais ou complementares. As melhorias ou ferramentas/estratégias 

que serão utilizadas e implementadas em cada etapa são: 

 Etapa 1: Aqui, identifica-se, organiza-se e limpa-se o ambiente de trabalho da FAB (Gestão 

Visual, 5S e Normalização) e criam-se cartões Kanban de forma a melhorar o processo de 

aprovisionamento; 

 Etapa 2: Nesta etapa, propõem-se a compra de um braço mecânico com ventosas e de 

um carrinho com plataforma basculante para a área Metalomecânica e a criação de moldes 

para as barras rígidas (com auxílio do Diagrama de Spaguetti) e Normalização da 

execução das barras ‘terra’ na Eletricidade; 

 Etapa 3: Na última etapa, propõem-se a utilização da máquina de cravação elétrica e 

carrinho hidráulico. Desenvolvem-se acrílicos para melhorar o transporte de portas dos 

QCCs e por fim, através da implementação de SMED e Kobetsu Kaizen reduzem-se os 

tempos de mudança e erros/problemas da máquina CNC. Aquando estas implementações 

utilizaram-se ainda, a Normalização, Gestão Visual, 5S, Gráfico de Pareto e Diagrama de 

Ishikawa. 

 

4.4. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo descreveu-se toda a fase de recolha e análise de dados, bem como de 

identificação de problemas e de oportunidades de melhoria. Esta recolha foi realizada de Outubro 

a Dezembro de 2015. Na recolha de dados procedeu-se à construção do VSM (Etapa 0) para os 

processos de produção dos PTFs e dos QCCs, bem como visitas ao gemba (secção 4.1). Na 
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secção 4.2 identificaram-se os desperdícios detetados, bem como as oportunidades de melhoria 

encontradas, tanto na FAB em geral, como nos dois processos de produção – PTFs e QCCs.  

Por fim, na secção 4.3 procedeu-se à proposta de estratégias e ferramentas Lean para a 

resolução dos problemas e oportunidades de melhoria detetados na Etapa 1, 2 e 3, ou seja, FAB 

e processo de aprovisionamento de materiais e processos de produção dos PTFs e dos QCCs. 
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5. Implementação da metodologia Lean 

Neste capítulo, apresentam-se as várias aplicações de ferramentas Lean, tendo em vista a 

eliminação dos desperdícios e problemas detetados no capítulo anterior. O capítulo 5 funciona 

como a parte prática da presente Dissertação, onde foi aplicada a metodologia proposta (ver 

Figura 22) tendo em vista a melhoria dos processos de produção da FAB em estudo.  

Este capítulo divide-se em duas secções: inicialmente começa-se por justificar a introdução e 

formação do processo de implementação (subsecção 5.1.1), nas subsecções 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4, 

aplicam-se ferramentas Lean na Etapa 1 - FAB em geral, no processo de produção dos PTFs 

(Etapa 2) e no processo de produção dos QCCs (Etapa 3), respetivamente. No final deste 

capítulo apresentam-se algumas conclusões (secção 5.2).  

   

5.1. Implementação de ferramentas Lean 

Nesta secção procede-se à apresentação da calendarização do processo de implementação, 

bem como à implementação de ferramentas Lean na FAB em geral e nos dois processos de 

produção em estudo – PTFs e QCCs. 

 

5.1.1. Introdução e formação ao Lean 

Tendo em conta o desconhecimento e ceticismo relativamente ao conceito Lean, por parte dos 

trabalhadores da SPIE, foi definido um conjunto de reuniões, ações de formação e de 

acompanhamento (em conjunto com os responsáveis da FAB), que decorreram paralelamente à 

aplicação da metodologia proposta no âmbito desta Dissertação (ver Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Calendarização da implementação de ferramentas Lean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se pode verificar na Tabela 9, o último trimestre de 2015 foi utilizado para três ações 

principais, sendo elas: i) dar a conhecer a metodologia Lean e as ferramentas a implementar; ii) 

acompanhar o processo de produção dos PTFs e QCCs, bem como o ambiente de trabalho 

envolvente de forma a detetar possíveis melhorias e desperdícios; iii) e por fim, dar a conhecer 

as ferramentas ou estratégias a implementar, de uma forma detalhada, aos operadores 

intervenientes, e implementá-las posteriormente. As ferramentas implementadas ainda no ano 
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de 2015 foram: a Gestão Visual, Kanban, 5S, Normalização e iniciou-se a implementação de 

SMED e de Kobetsu Kaizen. O mês de Janeiro foi utilizado para finalizar a implementação de 

SMED e Kobetsu Kaizen, bem como recolher alguns resultados das implementações. Por fim, 

no mês de Fevereiro finalizou-se a recolha de resultados, analisaram-se os mesmos e realizou-

se uma reunião final com o diretor fabril para incentivar a continuidade do pensamento Lean na 

FAB. 

 

5.1.2. Implementação de ferramentas na FAB - Etapa 1 

Nesta subsecção é descrita a aplicação das ferramentas utilizadas tendo em vista resolver os 

problemas identificados a nível do aprovisionamento e da produção na FAB em geral, como 

indicado na secção 4.3. 

Falta de identificação geral 

A identificação é fundamental para um bom funcionamento de qualquer fábrica, sendo que 

permite também simplificar e facilitar as escolhas diárias de qualquer tipo de ferramenta ou 

material. Como tal, tornou-se necessária a melhoria à acessibilidade de informação da 

localização das várias ferramentas, áreas de trabalho, carrinhos, armários ou caixas de 

consumíveis, por exemplo. A identificação das várias zonas de trabalho e locais de ferramentas 

ou consumíveis ajuda na redução de desperdícios, designadamente, no movimento 

desnecessário dos colaboradores. Como tal, utilizou-se a ferramenta Gestão Visual tendo em 

vista alcançar melhorias na identificação no layout e a nível dos armários e carrinhos. 

Em termos de melhorias a nível do layout, a primeira implementação passou pela identificação 

de todas as áreas de trabalho, para que qualquer pessoa estranha ao trabalho ou mesmo 

colaboradores recém-chegados, consigam detetar facilmente os vários postos de trabalho. No 

Anexo C compilaram-se algumas imagens do resultado desta implementação. A Figura 29 

demonstra um exemplo da diferença da situação inicial (1) para a atual (2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Situação antes (1) e depois (2) da implementação da Gestão Visual. 

 

Como complemento, construíram-se dois mapas com as duas áreas de trabalho 

(Metalomecânica e Eletricidade), tendo os mesmos sido colocados na entrada da área da 

Eletricidade (1) e na transição da área da Eletricidade para a área da Metalomecânica (2), como 

demonstra a Figura 30. 
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Figura 30 - Mapas da área da Eletricidade (1) e da Metalomecânica (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos de melhorias nos armários e carrinhos, identificou-se cada carrinho por colaborador, 

bem como as várias gavetas de consumíveis dos mesmos. Colocaram-se ainda etiquetas de 

identificação nas estantes da área da Metalomecânica, facilitando a escolha imediata de 

qualquer broca ou ferramenta. Por fim, identificaram-se todos os armários de ferramentas, bem 

como a delineação do local de cada ferramenta, de forma a facilitar a sua arrumação. A Figura 

31 ilustra alguns exemplos antes (1 – em cima) e depois (2 – em baixo) da identificação dos 

elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 31 - Carrinho e estantes antes (1) e depois (2) da implementação da Gestão Visual. 

 

Falta de organização e limpeza  

De forma a reduzir os vários desperdícios existentes, como potenciais defeitos devido à sujidade 

(por exemplo) ou a movimentação de pessoas e de materiais, melhorar o bem-estar dos 

colaboradores nas operações diárias, e consequentemente reduzir os STimes, procedeu-se à 

aplicação da ferramenta 5S: 

 Seiri (triagem) – Inicialmente, retiraram-se algumas ferramentas, máquinas ou materiais 

que não eram utilizados, tendo como objetivo principal a triagem entre o ‘necessário’ e o 

‘não necessário’; 

 Seiton (arrumação) – Numa segunda etapa, arrumaram-se todas as bancadas e carrinhos, 

já devidamente etiquetados e identificados. Alocaram-se caixas identificadas por projeto a 
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cada bancada de trabalho, de forma a organizar e arrumar a mesma. Desta forma, apenas 

os materiais e ferramentas necessárias ao projeto podem estar em cima da mesa; 

 Seiso (limpeza) – De seguida, limpou-se cada posto de trabalho, principalmente as 

bancadas, os carrinhos e as ferramentas; 

 Seiketsu (normalização) – Nesta etapa, foi dada formação aos colaboradores e afixaram-

se no gemba as várias etapas necessárias a uma correta execução da limpeza e 

organização do posto de trabalho de cada colaborador (Figura 32); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Normas de limpeza. 

 

 Shitsuke (disciplina) – Por fim, foram calendarizadas ações de limpeza e organização 

semanais do gemba, realizada por turnos, auditorias internas mensais por parte do SQSA, 

bem como limpeza e organização diária do carrinho e posto de trabalho de cada 

colaborador (Anexo D).  

 

A Figura 33 demonstra um exemplo de um local de trabalho antes (1) e depois (2) da 

implementação do 5S. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Situação antes (1) e depois (2) da implementação do 5S. 

 

Adicionalmente, desenvolveram-se outras ideias de forma a organizar a rotina diária da FAB. 

Nos armários das ferramentas encontrou-se uma oportunidade de melhoria no que toca à sua 

organização, que consiste na criação de etiquetas alocadas a cada colaborador, sendo que cada 

um deve coloca-las no local de onde as ferramentas foram retiradas. Assim, consegue-se 
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rastrear facilmente as ferramentas, evitando tempos de espera na procura das mesmas (exemplo 

na Figura 34). 

Criaram-se, ainda, dois tipos de caixas: com um círculo verde para colocar junto ao posto de 

trabalho com materiais ainda em uso, como consumíveis ou ferramentas; com círculo vermelho 

para que o fiel de armazém possa arrumar no final do dia ou no início do dia seguinte as sobras 

de consumíveis ou de materiais (bornes, disjuntores, entre outros). É possível visualizar um 

exemplo desta implementação na Figura 35.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Método para facilitar rastreio de ferramentas.                 Figura 35 - Caixas verdes e 
vermelhas para arrumação de 
material. 

 

Espera por material 

A constante falta de material resultou na construção de cartões Kanban, permitindo um maior 

controlo do stock em armazém. Antes desta implementação, os operadores eram forçados a 

alterar a ‘sequência lógica ou usual’ na montagem de equipamentos, por exemplo. A não 

existência de qualquer stock de segurança resultava na espera pelo fim de stock para realizar 

um novo pedido de encomenda, o que provocava atrasos na produção, bem como ruturas de 

material essencial às operações diárias. Como tal, decidiu-se criar cartões Kanban (Figura 36) 

para alguns materiais críticos na FAB, como barras de cobre rígidas e flexíveis, bornes, 

disjuntores e EPIs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Cartão Kanban. 

O cartão Kanban deve incluir a imagem do material (1 na Figura 36), especificações do material 

(2), os principais fornecedores (3), local de arrumação em armazém (4), código interno (5), isto 

é, o código utilizado no Enterprise Resource Planning e a quantidade a encomendar (6). A norma 
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de utilização dos cartões Kanban propostos está apresentada na Figura 37. O cartão Kanban 

deverá ser colocado na fronteira entre o stock de segurança e o restante stock, sendo necessário 

colocar o cartão na caixa de requisições de material, assim que o colaborador visualizar o 

mesmo. Durante a sua rotina diária, o aprovisionador recolhe cada cartão kanban ou outras 

requisições e procede à sua negociação e consequente compra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Norma de utilização dos cartões Kanban. 

 

5.1.3. Implementação de ferramentas nos PTFs - Etapa 2 

As implementações de melhorias ou ferramentas/estratégias no processo de produção dos PTFs 

por área são descritos de seguida.  

Metalomecânica 

Carga/descarga de material e posterior meio de transporte inadequado  

Um dos problemas detetados no processo de produção dos PTFs, designadamente na área da 

Metalomecânica, foi o tempo despendido na carga e transporte de chapas para realizar a primeira 

operação (corte), onde 2 colaboradores têm que cessar as suas funções para ajudar um terceiro 

colaborador (responsável pela Guilhotina) a manusear, medir, avaliar desenhos e colocar a 

chapa na Guilhotina. Isto pode ser confirmado pela Tabela 5 da subsecção 4.2.2, onde surgem 

três operadores associados à operação de Guilhotina: um primeiro operador responsável pelo 

corte, o qual é apoiado por outros dois colaboradores nas tarefas de carga, medidas, manuseio 

e desenho. A Figura 38 demonstra o cenário atual (1) com o local assinalado com um círculo, 

onde se propõe a implementação do braço mecânico e com a seta o local de descarga das 

chapas, bem como a proposta de braço mecânico proposto e aprovado (2). 
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Figura 38 - Situação atual (1) e situação proposta (2) para carga/descarga de chapas. 

Neste seguimento, detetou-se ainda que o meio de transporte de chapas utilizado, apesar de ser 

um carrinho, não tem plataforma basculante, resultando na nova deslocação de um segundo 

colaborador para manobrar e transportar a peça, tal como se verifica pela Tabela 5 da subsecção 

4.2.2. A Figura 39 demonstra uma possível solução para este problema, onde se propôs um 

carrinho com plataforma basculante (1) que facilita o transporte e manuseio das peças nas 

operações realizadas na Guilhotina, Prensa, Máquina CNC, ‘Corta-cantos’, Serralharia e 

Quinadeira, que iria substituir o carrinho atual (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Carrinho proposto (1) e carrinho atual (2). 

 
 

Diferenças nos tempos de produção nas barras rígidas/flexíveis 

Detetaram-se vários problemas no processo de produção de PTFs, com diferentes operadores 

a executar os mesmos procedimentos de forma diferente. No caso da execução de barras de 

cobre, um exemplo refere-se à operação de corte, furação e quinagem de barras rígidas. Alguns 

operadores ligam as máquinas apenas quando iniciam as tarefas de VATime. Por outro lado, 

existem operadores que, perspetivando a utilização das máquinas ligam-nas com antecedência, 

evitando esperas desnecessárias no aquecimento das mesmas.  

De forma a evitar a diferença dos tempos de produção, construíram-se normas de produção 

(Anexo E). Estas normas permitem que cada operador siga instruções específicas nos vários 

processos de produção, trabalhando de uma forma normalizada e não intuitiva.  

 

Eletricidade 

Tempo de execução de barras ‘terra’  

Atualmente, as barras ‘terra’ são executadas passando pelas tarefas seguintes: avaliação de 

desenhos; realização de medições e marcações, onde operador marca cada ponto de corte e 



56 
 

furação; corte, furação e quinagem; finalizando com a implementação, tal como demonstra a 

Tabela 5 da subsecção 4.2.2. De forma a melhorar o tempo de execução destas tarefas, 

construíram-se moldes para execução das barras ‘terra’, evitando a tarefa de avaliação de 

desenhos e de realização de medições, isto é, a avaliação de desenhos e medições são 

realizadas apenas para a construção do molde. Na Figura 40 estão presentes as barras ‘terra’, 

bem como os moldes criados: 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Moldes para barras 'terra'. 

 
 

Na situação inicial, no intervalo das tarefas de VATime de corte, furação e quinagem, o operador 

desloca-se da zona de montagem, onde se encontram as máquinas, até à zona de trabalho para 

testar a barra no chassis. Com a criação dos moldes, o operador apenas necessita de executar 

as barras na zona de montagem e aplica-las na zona de trabalho, sem ser necessário realizar 

testes na zona de trabalho. Criou-se um Diagrama de Spaguetti de forma a avaliar a distância 

percorrida pelo operador na execução de barras ‘terra’ de BT (sendo que para MT e TR o 

procedimento é idêntico) na situação inicial (1) e na situação atual (2), após implementação dos 

moldes, presente na Figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Diagrama de Spaguetti antes (1) e depois (2) da criação dos moldes. 

Através da Figura 41, constata-se que o operador desloca-se várias vezes da bancada de 

trabalho (B) para a zona de trabalho (BT e MT) até realizar todas as medições e marcações. De 

seguida desloca-se às máquina de corte (C), furação (F) e quinagem (Q) para realizar tarefas de 

VATime, bem como testá-las e implementá-las no chassis de BT. A distância percorrida na 

execução de uma barra ‘terra’ na situação inicial era cerca de 2.200 metros. Esta implementação 

permite uma redução considerável de tempo, distância percorrida e de esforço por parte do 

operador. 
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5.1.4. Implementação de ferramentas nos QCCs - Etapa 3 

As implementações de melhorias e de ferramentas/estratégias no processo de produção dos 

QCCs são descritos de seguida.  

Eletricidade 

Colocação morosa de ponteiras e terminais  

Na operação de Eletrificação, aquando o fabrico de fios, são executadas as seguintes tarefas: 

medições e preparação das ferramentas necessárias; corte e descarne de fios e colocação e 

cravação de ponteiras ou terminais; por fim, finaliza-se com a implementação dos fios no QCC, 

tal como é possível visualizar pela Tabela 7 da subsecção 4.2.3.  

A tarefa de VATime Corte, descarne, colocação e cravação é bastante morosa, uma vez que o 

operador executa as tarefas manualmente, recorrendo a ferramentas como alicates de cravar, 

por exemplo. Este método pode demorar até 2 minutos por fio, podendo ter-se centenas de fios. 

De forma a tornar esta tarefa mais rápida e fácil para o operador, propôs-se a utilização de 

máquinas de cravação elétrica (Figura 42) que realizam as três tarefas (descarne, colocação e 

cravação) numa só operação, passando a tarefa a demorar poucos segundos por fio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Máquina de cravação elétrica. 

 

Apesar da existência de cerca de oito máquinas na FAB, a sua utilização é quase nula, sendo 

raramente utilizadas. Dada a facilidade de transporte da máquina, os operadores podem deslocar 

as mesmas até à bancada de trabalho e executar as diversas tarefas de uma maneira mais rápida 

e fácil.  

 

Transporte inadequado de QCCs  

Atualmente utiliza-se o empilhador a gás para transportar os QCCs. Este meio de transporte tem 

quatro grandes desvantagens, são elas: o transporte é lento, sendo que é necessário ir buscar 

as cintas, prendê-las aos olhais na parte de cima do QCC e transportar com bastante cuidado 

de forma a evitar defeitos, uma vez que tem de ser um transporte coordenado entre o 

manobrador do empilhador e um segundo operador que ampara possíveis movimentos bruscos 

do QCC e consequentes defeitos; trata-se de um meio de transporte a gás, constituindo um 

perigo iminente tanto para os colaboradores, como para as instalações; a sujidade que advém 

da entrada do empilhador dentro da fábrica, principalmente em meses de outono ou inverno; e o 

fator disponibilidade, uma vez que o empilhador é bastante requisitado, tanto na chegada de 

material, como no transporte de materiais pesados da área da Metalomecânica. Para colmatar 
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as desvantagens do transporte atual de QCC, propôs-se transportar os QCCs com um carrinho 

hidráulico (Figura 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Carrinho hidráulico para transporte de QCCs. 

Com esta alternativa, o QCC é colocado em cima de um rodapé, podendo ser uma palete, quatro 

barras de cobre rígidas ou dois blocos de madeira. A Figura 44 demonstra o cenário inicial (1) e 

a situação atual com palete (2) e barras de cobre rígidas (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Situação inicial sem rodapé (1) e atual com palete (2) ou com barras de cobre rígidas (3). 

Desta forma, o QCC pode ser carregado pela sua base sem recorrer ao uso de cintas e não por 

cima, como na situação inicial, onde é necessário prender o QCC com as cintas aos olhais no 

teto do QCC. Esta alternativa permite ultrapassar as desvantagens do empilhador: em termos de 

tempo, uma vez que apesar do carrinho (Figura 44) ter cintas, a sua colocação e transporte é 

muito mais rápida que a inicial; disponibilidade, pois os carrinhos só são utilizados para 

transportar QCCs; sujidade, pois estão sempre dentro da fábrica; e combustível. 

 

 

Transporte e Carga  

Um das operações incontornáveis da FAB é o transporte com carrinhos das portas dos QCCs. 

Este transporte tanto pode ser realizado da área da Metalomecânica para a Eletricidade, como 

entre as várias zonas da área de Eletricidade. Procedeu-se à construção de acrílicos para forrar 

as bases dos carrinhos, de forma a evitar os inúmeros casos de danificação ou sujidade 

detetados, devido ao fundo em ferro do carrinho (muitas vezes com ferrugem), como também 

reduzir o tempo despendido na operação de carga e descarga das portas. A escolha de acrílico 

em detrimento de outro material baseou-se no facto de o acrílico reduzir o atrito entre a porta e 
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a base do carrinho, resultando num fácil deslize das portas. A Figura 45 demonstra a comparação 

do estado inicial (1), com o estado atual (2) dos carrinhos:  

 

 

 

  

 

 

Figura 45 - Carrinhos numa situação inicial (1) sem acrílico e atual (2) com acrílico. 

Esta implementação reduz significativamente o tempo de transporte das portas dos QCCs, uma 

vez que evita-se a limpeza detalhada ou remoção de ferrugem proporcionada pelo base do 

carrinho e facilita-se a carga e descarga das portas. 

 

 

Tempos de mudança e problemas na máquina CNC  

Constatou-se que existe um grande desperdício nos tempos de mudança de portas, o que afeta 

significativamente o tempo de produção. Tendo em vista lidar com este problema recorre-se à 

ferramenta SMED, a qual é composta por quatro passos: mapeamento da situação atual; 

identificação das tarefas internas e externas; conversão de tarefas internas em externas; e por 

fim, redução do tempo de execução das tarefas internas e externas onde foram implementadas 

as ferramentas 5S e Normalização (Shingo, 1985). Neste seguimento, procedeu-se à 

implementação do SMED. Já no que se refere aos problemas/erros detetados durante o processo 

de furação, bem como das perdas associadas na máquina CNC, utilizou-se a ferramenta Kobetsu 

Kaizen, referenciada na subsecção 3.4.7. A ferramenta é composta por sete passos (Sütőová et 

al.; 2012): seleção do problema e formação da equipa de trabalho; identificação e classificação 

das perdas; priorização das perdas (Gráfico de Pareto); análise das causas (Diagrama de 

Ishikawa); planeamento de melhorias; implementação de melhorias, onde se implementaram 

ferramentas como Normalização, 5S e Gestão Visual; e por fim, verificação de resultados.  

De seguida apresentam-se os detalhes da aplicação das ferramentas SMED e Kobetsu Kaizen. 

 

SMED: 

Passo 1 - Mapeamento da situação atual  

Através de uma reunião com os operadores da máquina e descriminação de todas as tarefas a 

executar nesta operação, conseguiu-se identificar as tarefas executadas, bem como a sua 

duração na situação inicial. A Tabela 10 demonstra o mapeamento da situação atual. 
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                             Tabela 10 - SMED – Passo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A tabela divide-se em 5 tarefas distintas (cor azul clara): ‘Remover porta furada da máquina’, 

onde se executam tarefas de acabamento da porta e transporte para a área da Eletricidade; 

‘Colocar nova porta na máquina’, onde se prepara o início do novo processo de furação; 

‘Mudança de óleo’, em que o nível de óleo é reposto; ‘Executar novo desenho’, onde se 

parametriza a máquina e se executa o desenho; e por fim, ‘Furação’. Constata-se também, que 

as tarefas com maior impacto no tempo de furação são as tarefas ‘Remover porta furada da 

máquina’ e ‘Executar novo desenho’, correspondendo em conjunto a 83,7% do total de tempo de 

mudanças de portas de 36,2 minutos. É de referir ainda que o tempo médio de furação de uma 

porta é de 30 minutos, calculado pelo Anexo F e G. 

 

Passo 2 e 3 - Identificação das operações internas e externas e conversão de operações internas 

em externas 

Dada a totalidade das tarefas serem internas, isto é, todas as tarefas são executadas com a 

máquina parada, decidiu-se agrupar o passo 2 e 3. Nestes dois passos, converteram-se algumas 

tarefas internas em externas. Procedeu-se ainda à identificação e reorganização das tarefas 

internas e externas de forma a reduzir os tempos de mudança. 

A Tabela 11 apresenta as tarefas mantidas como internas com cor amarela (tarefas executadas 

com a máquina parada) e as tarefas que passam a ser externas com cor branca (tarefas 

executadas com a máquina em funcionamento). 
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                     Tabela 11 - SMED – Passo 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Com a aplicação dos passos 2 e 3, conseguiu-se reduzir o número de movimentos e transportes 

realizados pelo operador, através da conversão das tarefas de acabamento da peça furada 

(anteriormente tarefas internas) para tarefas externas, isto é, tarefas executadas com a máquina 

a furar. Procedeu-se ainda, à eliminação das tarefas externas ‘Transportar a porta nova da 

Guilhotina para a máquina CNC’ e ‘Executar desenho’, uma vez que estas podem ser executadas 

fora da mudança, ou seja, durante a furação da porta anterior. Eliminou-se ainda, a tarefa ‘Retirar 

a rebarba da porta nova’, uma vez que a rebarba total poderá ser retirada, depois da furação, ou 

seja, a tarefa só será executada aquando uma nova furação. Por fim, eliminou-se a tarefa ‘Limpar 

as limalhas do chão’, uma vez que a sujidade causada ao longo do dia pela furação de (em 

média) oito portas pode ser limpa no final do dia, tal como havia sido sugerido aquando a 

construção de normas de limpeza na subsecção 5.1.2.  

Neste seguimento, procedeu-se à implementação do passo 4, de forma a alcançar resultados 

mais significativos. 

 

Passo 4 - Redução do tempo de execução das operações internas e externas 

Neste último passo, recorre-se à engenharia, através de aplicação de soluções tecnológicas ou 

de ferramentas Lean, de forma a eliminar ou reduzir o tempo das tarefas internas e externas. 

Inicialmente, o foco será na redução das tarefas internas, diminuindo o STime e, de seguida, as 

tarefas externas, reduzindo a duração do trabalho do operador: 
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i. Tarefas internas:  

a. Cerca de 27% da duração das tarefas internas deve-se à mudança de óleo, uma 

vez que o operador necessita de descer o motor na máquina, deslocar-se ao 

carrinho para ir buscar o funil e o óleo, deslocar-se à máquina e repor o óleo e 

finalizar subindo o motor da máquina. Atualmente, a verificação e reposição 

correta do nível de óleo não é realizada, resultando em sucessivas paragens ou 

reposição constante do nível de óleo. De forma a evitar este procedimento 

moroso e sucessivo, bem como retirar estas tarefas do tempo de mudança, 

criaram-se normas de resolução de problemas onde constam a verificação do 

nível de óleo antes do início da furação. Desta forma, as reposições de óleo 

passam a ser realizadas esporadicamente e não sucessivamente.  

b. Outra das tarefas internas mais morosas são as parametrizações dos elementos 

necessários para realizar a furação. Para reduzir o tempo despendido, criaram-

se normas de produção para que o operador aja de forma normalizada e não 

intuitiva. Estas normas de produção e de resolução de problemas podem ser 

visualizadas no Anexo H e I, respetivamente. 

ii. Tarefas externas: 

a. Cerca de 88% das tarefas externas em estudo são tarefas de acabamento da 

peça já furada, ou seja, a peça é colocada sob a bancada, retira-se a rebarba 

proveniente dos furos interiores, limpa-se com álcool e pinta-se. Os restantes 

12% resultam do transporte da porta até à área da Eletricidade onde será 

aplicada num QCC. Através da aplicação da ferramenta 5S, foi possível reduzir 

a duração das tarefas de ‘Retirar a rebarba da porta’, ‘Limpar a porta’, ‘Pintar 

zonas de furos interiores da porta’ e ‘Colocar a porta no carrinho’. Organizou-se 

a bancada de forma a ter as ferramentas (brocas, fresas, entre outras) 

devidamente identificadas e organizadas, bem como o carrinho mais perto do 

operador e da máquina. A Figura 46 demonstra o cenário antes (1) e depois (2), 

no caso das ferramentas: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Cenário antes (1) e depois (2) da implementação de Gestão Visual nas ferramentas. 

 
 

Kobetsu Kaizen:  

Passo 1 - Seleção do problema e formação da equipa de trabalho 

Nesta primeira fase, introduziu-se e explicou-se a ferramenta aos colaboradores responsáveis 

pela máquina CNC. 
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Passo 2 – Identificação e classificação das perdas 

No Passo 2, organizou-se uma reunião com os operadores da máquina CNC, onde se aferiu 

quais os tipos de erros/problemas detetados durante a furação. Os tipos de erros/problemas 

identificados foram: falta de óleo, ferramenta ou fresa partida, distância da ferramenta 

inadequada, invasão da zona de segurança (sendo que a máquina pára quando esta invasão 

ocorre) e erros informáticos. Através do histórico de paragens da máquina CNC, conseguiu-se 

identificar o número de ocorrências da invasão da zona de segurança e dos erros informáticos, 

e consequente número de horas perdidas. Para os erros como ferramenta partida, mudança de 

óleo e distância da ferramenta inadequada solicitou-se a cooperação dos operadores da 

máquina, que através do preenchimento de uma tabela dividida com estes três tipos de 

erros/problemas, contabilizaram o número de horas perdidas em cada anomalia. 

 

Passo 3 – Priorização das perdas 

Na ‘Priorização das perdas’, identificaram-se as principais perdas detetadas, bem como o 

número total de horas perdidas por anomalia durante os meses de Outubro, Novembro e 

Dezembro. De forma a tornar este resultado mais visual, construiu-se um Gráfico de Pareto que 

pode ser analisado na Figura 47. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Perdas na furação de portas na Máquina CNC (Outubro, Novembro e Dezembro). 

Neste seguimento, e através do Gráfico de Pareto, constata-se que os ‘Erros/Problemas’ que 

têm maior impacto são a ‘Distância da ferramenta inadequada’, ‘Invasão da zona de segurança’ 

e ‘Falta de óleo’ com 35 (34%), 29 (28%) e 25 (24%) horas perdidas, respetivamente.  

 

 

Passo 4 – Análise das causas 

No quarto passo, analisaram-se as causas dos três erros/problemas considerados prioritários. 

Como tal, construiu-se um Diagrama de Ishikawa para cada um dos três erros/problemas: 

‘Distância da ferramenta inadequada’, ‘Invasão da zona de segurança’ e ‘Falta de óleo’. Através 

deste diagrama, aferiram-se quais as causas dos erros/problemas identificados, isto é, a origem 

de cada erro/problema. O Diagrama de Ishikawa para a ‘Distância da ferramenta inadequada’ e 

‘Invasão da zona de segurança’ pode ser analisado no Anexo J e K, respetivamente. Por outro 

lado, o Diagrama de Ishikawa da ‘Falta de óleo’ pode ser analisado na Figura 48: 
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Figura 48 - Diagrama Ishikawa - Falta de óleo. 

De seguida, e com o apoio dos operadores da máquina, selecionaram-se as causas mais 

prováveis, dentro do leque total de causas, sendo estas as que estão assinaladas com um 

retângulo vermelho nos três Diagramas de Ishikawa. As causas mais prováveis para a ‘Falta de 

óleo’ são: iniciar a furação sem verificar o nível de óleo; falta de conhecimento do método de 

reposição de óleo; e falta de sinalização de falta de óleo. Para o erro/problemas ‘Distância da 

ferramenta inadequada’ as causas mais prováveis são: falta de normas de parametrização das 

distâncias adequadas a cada ferramenta e falta de identificação e organização das ferramentas. 

Por fim, para a ‘Invasão da zona de segurança’ as causas prováveis são: falta de sinalização no 

ambiente circundante; e o facto das barras de segurança terem demasiada amplitude de zona 

de segurança.  

 

  

Passo 5 – Planeamento de melhorias 

Neste passo, e novamente com o apoio dos operadores, começou-se a avaliar possíveis 

melhorias para as causas mais prováveis identificadas nos passos anteriores. De forma a tornar 

mais visual e organizada a lista de melhorias, procedeu-se à construção da Tabela 12, com os 

três erros/problemas, causas mais prováveis, bem como possíveis melhorias para as mesmas.   
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Tabela 12 - Planeamento de melhorias.   
 

 

Tal como é possível visualizar na Tabela 12, as melhorias implementadas foram: 

i. Falta de óleo: 

o Criação de normas de produção: Através da criação de normas de produção, os 

operadores poderão seguir um conjunto de etapas, o que fará com que a verificação 

do óleo seja realizada antes do início da furação; 

o Criação de normas de resolução de problemas: Irá permitir uma resolução de 

problemas normalizada, em vez de intuitiva, que muitas vezes resulta em problemas 

ainda maiores; 

o Sinalização do nível mínimo de óleo ou do nível aconselhado para cada peça: Com um 

sinal ‘atrativo’ na máquina, o operador é automaticamente alertado para a falta de óleo. 

ii. Distância da ferramenta inadequada: 

o Criação de normas de parametrização: Através da reunião com os operadores e 

responsável da Metalomecânica, apurar-se-á quais os parâmetros das distâncias 

indicadas para cada ferramenta, desenvolvendo-se uma norma; 

o Implementação da ferramenta 5S e Gestão Visual: Com a implementação do 5S e da 

Gestão Visual, conseguir-se-á realizar uma escolha da ferramenta correta para uma 

dada peça. 

iii. Invasão da zona de segurança 

o Colocar pinos de restrição de passagem: Através desta medida, delimitar-se-á o 

perímetro adequado e segura para a realização da operação; 

o Inclinar as barras de segurança para a máquina: Ao inclinar as barras de segurança 

para a máquina, irá permitir que se reduza a amplitude de zona de segurança, 

resultante numa redução da sensibilidade do sensor das barras de segurança.   

 

Passo 6 – Implementação de melhorias 

No sexto passo, procedeu-se à implementação das melhorias propostas no passo anterior. As 

melhorias implementadas foram: 

Causas mais prováveis Possíveis melhorias 

Falta de óleo 

Iniciar a furação sem verificar o nível de óleo Criação de normas de produção 

Falta de conhecimento do método de reposição de 
óleo 

Criação de normas de resolução de 
problemas 

Falta de sinalização de falta de óleo Sinalização do nível mínimo de óleo  

Distância da ferramenta inadequada 

Falta de normas de parametrização das distâncias 
adequadas a cada ferramenta 

Criação de normas de parametrização 

Falta de identificação e organização das 
ferramentas 

Implementação da ferramenta 5S e Gestão 
Visual 

Invasão da zona de segurança 

Falta de sinalização no ambiente circundante Restrição de passagem 

Barras de segurança com demasiada amplitude de 
zona de segurança 

Inclinação das barras de segurança para a 
máquina 
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i. Falta de óleo 

a) Criação de normas de produção e de resolução de problemas:  

Construíram-se normais de produção e de resolução de problemas e afixaram-se na 

máquina CNC. Desta forma, os operadores conseguem ter autonomia tanto na 

produção, como quando deparados com um problema durante a operação. Os 

exemplos da norma de produção e de resolução de problemas podem ser visualizados 

no Anexo H e I, respetivamente, tal como aquando a implementação do SMED. 

b) Sinalização do nível mínimo de óleo: 

Marcou-se a zona exterior do depósito de óleo com a quantidade mínima de óleo para 

uma peça, como demonstra a Figura 49 - situação antes (1) e depois (2). Esta medida 

evita que o operador tenha que interromper a operação de furação para verificação de 

óleo. No entanto, esta medida é apenas temporária, uma vez que se pretende substituir 

a chapa que envolve o depósito de óleo, por acrílico e aumentar a capacidade do 

depósito.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Sinalização do nível mínimo de óleo – antes (1) e depois (2). 

ii. Distância da ferramenta inadequada 
 

a) Criação de normas de parametrização:  

Após reunião com os operadores da máquina e responsável da Metalomecânica, 

criaram-se normas de parametrização standard (Anexo L) de forma a evitar perdas de 

tempo na parametrização dos elementos por tentativa ou por intuição. Como a distância 

depende do estado da ferramenta, as normas de parametrização podem não ser 

totalmente corretas, isto é, as normas apenas reduzem a probabilidade de distância da 

ferramenta ser inadequada.  

b) Implementação da ferramenta 5S e Gestão Visual: 

Identificaram-se e organizaram-se todas as ferramentas necessárias (como fresas e 

brocas, por exemplo), tal como na Figura 46, aquando a implementação de SMED. 

Esta implementação permitiu uma escolha rápida e simples das ferramentas 

necessárias.   

iii. Invasão da zona de segurança 

a) Restrição de passagem: 

A Figura 50 demonstra a situação antes (1) e depois (2) da colocação de pinos e 

correntes: 
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Figura 50 - Restrição de passagem à máquina CNC. 

b) Inclinação das barras de segurança para a máquina: 
 

Esta medida ainda está em análise por parte dos responsáveis da FAB, uma vez que 

implica intervir na estrutura na máquina, podendo colocar em causa a garantia do 

fornecedor. No entanto, será implementada aquando o aval do mesmo.  

 

Passo 7 – Verificação de resultados 

Após implementação das medidas propostas no passo 6, apenas se contaram 15 horas perdidas, 

distribuídas de acordo com a Figura 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 - Perdas na furação de portas na máquina CNC (Janeiro e Fevereiro). 

As melhorias foram bastante significativas, como é possível visualizar pelo número de horas 

perdidas. Todos os resultados serão analisados no capítulo 6. 

 

 

5.2. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo conclui-se a implementação das ferramentas Lean nos dois processos produtivos 

– PTFs e QCCs – bem como, na FAB em geral. 

Calendarizou-se as formações sobre Lean e ferramentas a implementar na FAB, datas de 

recolha de dados, implementação das ferramentas, feedback final relativamente aos resultados 

e publicação dos mesmos (secção 5.1 - subsecção 5.1.1). 

Na subsecção 5.1.2, apresentam-se os detalhes referentes à aplicação das ferramentas 

propostas para a Etapa 1 – FAB em geral, onde se implementaram ferramentas úteis a todo o 

ambiente de trabalho da FAB. Através da implementação da ferramenta Gestão Visual, 

identificou-se todo o layout, armários e carrinhos. Por outro lado, com a implementação do 5S, 
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conseguiu-se organizar e limpar os vários locais de trabalho, bem como conseguir criar uma 

rotina diária e disciplina. Por fim, criaram-se cartões Kanban e conseguiu-se controlar o stock de 

material em armazém, evitando esperas desnecessárias.  

Na Etapa 2 – PTFs (subsecção 5.1.3), propôs-se a compra de um braço mecânico com ventosas 

e de um carrinho com plataforma basculante. Procedeu-se ainda, à criação de normas de 

produção e de resolução de problemas. Por fim, desenvolveram-se moldes de barras ‘terra’, 

tendo sido possível reduzir os tempos de produção dos mesmos, bem como os movimentos 

realizados pelo operador. 

Na subsecção 5.1.4 e Etapa 3 - QCCs, conseguiu-se ainda, reduzir o tempo de produção da 

operação Eletrificação, fazendo uso das máquinas de cravação elétrica. O transporte de portas 

da área da Metalomecânica para a Eletricidade também foi melhorado, tendo sido colocados 

acrílicos nas bases dos carrinhos. Também o transporte dos QCCs foi melhorado, uma vez que 

se improvisaram rodapé onde assentam os QCCs, facilitando o posterior transporte com um 

carrinho hidráulico. Na fase final desta etapa implementou-se a ferramenta SMED e Kobetsu 

Kaizen, de forma a reduzir os tempos de mudança da operação na máquina CNC, bem como 

reduzir ou eliminar as causas principais dos problemas detetados.  
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6. Avaliação de Resultados 

No presente capítulo, correspondente à sexta etapa da Metodologia desta Dissertação, realiza-

se o seguimento e monitorização do trabalho desenvolvido ao longo da Dissertação de Mestrado. 

Avaliam-se e discutem-se os resultados obtidos através das ferramentas Lean implementadas.  

Este capítulo divide-se em várias secções: na secção 6.1 apresentam-se os três indicadores que 

foram analisados – tempos de produção, OEE e retorno de investimento; na secção 6.2, avaliam-

se os resultados obtidos com as ferramentas implementadas na FAB em geral; na secção 6.3, 

procede-se à avaliação das soluções implementadas no processo de produção dos PTFs; e na 

secção 6.4, apresentam-se os resultados da avaliação das melhorias obtidas nos QCCs. Este 

capítulo conclui-se com apresentação de algumas conclusões na secção 6.5. 

 

6.1. Análise de indicadores de desempenho 

Uma vez identificados os problemas e oportunidades de melhoria, apresentam-se agora os 

indicadores escolhidos para avaliar os processos antes e após a implementação de soluções 

Lean. Os indicadores selecionados foram os tempos de produção, o Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) e o retorno de investimento. Estes são os indicadores mais utilizados em 

casos de estudo semelhantes (Sütőová et al., 2012; Singh et al., 2013).  

 

Tempos de produção 

De forma a quantificar as melhorias obtidas após a implementação das ferramentas Lean, 

mediram-se tempos de produção.  

De referir ainda que todas as medições dos tempos de produção, tiveram por base apenas 

cronometragens por unidade produzida. Por exemplo, considera-se que a operação Barras 

Rígidas demora 6 horas e 45 minutos e uma das suas tarefas - Corte, Furação e Quinagem - 

demora 3 horas e 20 minutos. Para obter este valor, realizaram-se 10 medições para a produção 

de uma barra e obteve-se a duração de cerca de 16 minutos e 40 segundos para corte, furação 

e quinagem. Multiplicando o valor total das barras (12 unidades) pela duração de produção de 1 

barra, obtém-se o valor de 3 horas e 20 minutos. Neste seguimento, apenas se cronometrou a 

situação inicial e atual para uma barra, tendo sido utilizados os mesmos tempos para as restantes 

11 barras. 

 

OEE 

O Overall Equipment Effectiveness (OEE) é um indicador que mede a eficácia global de todos 

os equipamentos afetos à produção. Este indicador tem como ponto de partida o tempo 

disponível para a produção, sendo posteriormente deduzidos os tempos despendidos em 

manutenção, paragens ou falhas do equipamento, como esquematiza a Figura 52:  
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Figura 52 - Fragmentação do tempo total. 

 

Este indicador calcula-se dividindo o número de peças ou produtos produzidos com qualidade 

pelo número de peças ou produtos produzidos (Equação 1): 

 

               𝑂𝐸𝐸 = (
 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑜𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠
 )                     (1)            

      

Calculou-se o OEE para a furação de portas no processo de produção dos QCCs, uma vez que 

é a única operação onde é possível calcular um rácio de peças com qualidade por número total 

de peças, isto é, todas as outras operações são executadas com intervenção dos operadores do 

princípio ao fim, tal acompanhamento evita problemas de qualidade. Para além deste fator, esta 

operação é a mais afetada pelos defeitos provenientes da operação na máquina CNC.  

 

Retorno de investimento 

Após consultar alguns fornecedores e após a realização de uma reunião com o diretor fabril e 

responsável da área da Metalomecânica, obteve-se uma proposta formal para a instalação de 

um braço mecânico com ventosas magnéticas e compra de um carrinho com plataforma 

basculante de forma a facilitar a carga/descarga e manuseio de chapa. Neste seguimento, este 

indicador permite precisar o tempo de retorno deste investimento.  

 

6.2. Avaliação dos resultados na FAB - Etapa 1 

Na Etapa 1 – FAB, encontrou-se alguma dificuldade em quantificar os resultados obtidos com a 

aplicação de Kanban, Gestão Visual e 5S. No entanto, foi recebido um feedback bastante positivo 

por parte dos operadores, considerando o ambiente bastante ‘mais limpo e organizado’ e com 

escolhas de ferramentas ‘mais intuitivas’, principalmente novos colaboradores (designadamente 

estagiários). Uma forma de testar os resultados da implementação do 5S seria o resultado das 

auditorias, contudo ainda não foi possível realizar mais do que uma auditoria, dificultando assim 

a comparação. Outro resultado registado, contudo difícil de quantificar, foi o facto de não se ter 

registado qualquer tipo de rutura de stock e consequente espera por materiais, devido à utilização 

do cartão Kanban. 
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6.3. Avaliação dos resultados dos PTFs - Etapa 2 

Na Etapa 2 executaram-se as seguintes melhorias: a) criação de normas de produção; b) criação 

de moldes para as barras ‘terra’; e por fim, c) compra de um braço mecânico com ventosas e um 

carrinho com plataforma basculante.   

 

6.3.1. Tempos de produção 

Conseguiu-se reduzir os tempos de produção através da implementação das seguintes 

ferramentas / estratégias:  

i) Criação de normas de produção  

Com a criação de normas de produção para a operação Barras Rígidas, os operadores passaram 

a trabalhar todos da mesma maneira, permitindo reduzir não só o tempo de produção, como a 

probabilidade de defeitos, retrabalho e esperas. As cronometragens realizadas antes e após a 

construção das normas podem ser visualizadas no Anexo M, tendo em conta que foram 

calculadas segundo o Anexo F e G. De referir ainda, que existe um total de 12 barras rígidas. 

Após as 10 cronometragens para a amostra-piloto, concluiu-se que apenas eram necessárias 5 

cronometragens (as restantes cronometragens encontram-se com cor amarela no Anexo M), 

resultando num tempo médio inicial de 0,278 horas ou cerca de 16 minutos e 40 segundos. Na 

situação atual, seguiu-se a mesma linha de pensamento, resultando num tempo médio atual de 

cerca de 10 minutos e 8 segundos por barra rígida.  

 

ii) Criação de moldes para as barras ‘terra’ 

Após a criação dos moldes para as barras ‘terra’, foi possível eliminar grande parte das tarefas 

de Medições e Avaliação de desenhos, permitindo melhorar os tempos de produção. As 

cronometragens podem ser consultadas no Anexo N, tendo sempre em consideração o Anexo F 

e G. Note-se ainda, que são produzidas 22 barras ‘terra’ (9 barras na Baixa Tensão, 8 barras no 

Transformador e 5 barras na Média Tensão) por cada QCC. 

Após concluídas as 10 cronometragens para a amostra-piloto, concluiu-se que eram apenas 

necessárias 5 cronometragens, sendo que as restantes se encontram com cor amarela no Anexo 

N. Neste caso, as cronometragens inicias são idênticas às atuais, uma vez que com a criação 

dos moldes, conseguiu-se passar de 22 medições e avaliações de desenhos para apenas uma. 

Ainda pelo Anexo N, é possível visualizar os tempos das Medições e da Avaliação de desenhos, 

cujos tempos médios são de 0,09 horas (cerca de 5,4 minutos) e de 0,04 horas (cerca de 2,4 

minutos), respetivamente. Conseguiu-se ainda, reduzir a distância percorrida pelo operador de 

uma situação inicial de 2.200 metros para uma situação atual de apenas 900 metros (redução 

de cerca de 41%).   

  

Com a implementação das melhorias no processo de produção dos PTFs, conseguiram-se as 

seguintes reduções nos tempos de produção, presentes na Tabela 13. 
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      Tabela 13 - Resultados obtidos nos PTFs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

As linhas com cor preta correspondem ao nome da operação no VSM, com cor cinzenta escura 

estão as operações descritas na subsecção 4.1.2. Com cor cinzenta clara estão as tarefas dentro 

de cada operação, sendo estas últimas passiveis de serem melhoradas. Na segunda e terceira 

coluna da Tabela 13 têm-se os tempos iniciais e atuais (depois das implementações), sendo as 

unidades temporais em dias, horas e minutos. Na quarta coluna, apresentam-se as melhorias 

conseguidas, sendo que a cor de laranja identificam-se as melhorias previstas caso os 

responsáveis da FAB decidam avançar com a compra do braço mecânico com ventosas e do 

carrinho com plataforma basculante a ser abordada na subsecção 6.3.2. 

Se considerarmos os resultados da operação Corte, furação, quinagem e serralharia, obteve-se 

uma redução total de 16 horas e 22 minutos (aproximadamente 13%), isto é, 2 dias produtivos e 

22 minutos.  

 

6.3.2. Retorno de investimento 

Depois de realizada a orçamentação para a compra de um braço mecânico com ventosas e um 

carrinho com plataforma basculante, procedeu-se ao cálculo da viabilidade financeira das 

propostas. Apesar de esta melhoria ainda estar em fase de avaliação por parte dos responsáveis 

da FAB, já foi dado o aval para avançar com a compra assim que o momento financeiro se 

considerar mais propício.  

Através da Tabela 14 é possível visualizar o custo total orçamentado desta implementação. Os 

valores de custo para o braço mecânico foram obtidos por uma empresa líder no setor de 

movimentação de materiais. Após conversa com o fornecedor e diretor fabril, decidiu-se 
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desprezar os custos de manutenção e consumíveis, dado terem um valor bastante reduzido 

quando em comparação com os restantes custos. Já para o carrinho com plataforma basculante 

consultou-se uma empresa líder na venda de equipamentos industriais e de escritório (Manutan, 

2015).  

Dada a dificuldade na obtenção dos resultados e balanços da empresa, decidiu-se calcular o 

retorno do investimento pelo ganho obtido pela diminuição do número de operadores, em vez de 

calcular o retorno pelos resultados da empresa.  

Tabela 14 - Orçamentação do braço mecânico com ventosas e do carrinho com plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a implementação destas duas medidas, espera-se reduzir de 3 operadores para 1 na 

Guilhotina, de 2 operadores para 1 no transporte e manuseio de chapas na Prensa, Quinadeira 

e ‘Corta-cantos’ e reduzir o tempo de manuseio na Máquina CNC e na Serralharia. Como tal, a 

Tabela 15 demonstra o desperdício atual, bem como a expetativa de retorno do investimento 

calculado. Os cálculos foram realizados com base em dados fornecidos pelo diretor fabril, como 

o ordenado à hora por trabalhador, e em dados recolhidos aquando o acompanhamento da 

atividade na área da Metalomecânica. 

                            Tabela 15 - Viabilidade financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através de reuniões com o fornecedor do braço mecânico com ventosas, carrinho e com os 

operadores da FAB, chegaram-se às seguintes conclusões: i) a compra do braço mecânico com 

ventosas evitaria a presença de 3 operadores na Guilhotina, sendo apenas necessário 1 

operador, resultando numa poupança de €330 mensais ou €3.960 anuais. Concluiu-se ainda que 

o retorno do investimento será de aproximadamente 1 ano e 4 meses ou de cerca de 16 meses 

(considerando 22 dias úteis num mês); ii) a compra do carrinho com plataforma basculante 

permitiria a alocação de apenas um operador no manuseio das chapas em cada operação, uma 
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vez que a plataforma é ajustável à altura das máquinas/bancadas, sendo possível levantar a 

mesma, facilitando a carga e descarga. Considerou-se ainda, que o manuseio tornar-se-ia 

bastante mais rápido e exigiria menos esforço por parte do operador. Como tal e dada a 

dificuldade em quantificar a redução sem poderem ser realizadas as operações, consideraram-

se reduções aproximadas para as operações Guilhotina, Máquina CNC, Prensa, ‘Corta-cantos’, 

Quinadeira e Serralharia (Tabela 13 da subsecção 6.3.1).  

 

6.4. Avaliação dos resultados nos QCCs - Etapa 3 

Na Etapa 3 propuseram-se as seguintes melhorias: a) Utilização de máquinas de cravação 

elétrica para a colocação de ponteiras e terminais; b) Transporte de QCCs com carrinhos 

hidráulicos; c) Colocação de acrílicos nos carrinhos de transporte de portas dos QCCs; d) SMED 

e Kobetsu Kaizen. Neste seguimento, os resultados alcançados são apresentados de seguida.  

 

6.4.1. Tempos de produção 

Foi possível reduzir os tempos de produção através da implementação das seguintes melhorias: 

 i) Utilização de máquinas de cravação elétrica para a colocação de ponteiras e 

terminais 

Com a utilização da máquina de cravação elétrica, conseguiu-se executar as tarefas Descarne 

de fios, Colocação e cravação de ponteiras e terminais numa só operação. Mediram-se os 

tempos para executar estas tarefas manualmente e com a máquina, sendo que apenas foram 

medidos para uma unidade (um fio), tal como nas outras medições. De referir ainda, que são 

produzidos e implementados cerca de 640 fios só num QCC. Os cálculos podem ser visualizados 

no Anexo O, tendo sido baseados no Anexo F e G.  

Através das 10 cronometragens da amostra-piloto, concluiu-se que apenas eram necessárias 6 

amostras (sendo que as restantes estão a cor amarela no Anexo O) e que um fio na situação 

inicial demora cerca 1 minuto e 11 segundos (tempo médio) a ser descarnado e cravado. Por 

outro lado, com utilização das máquinas o tempo médio atual é de cerca de 3 segundos (0,0008 

horas) por cada fio. Refere-se ainda, que na situação atual consideraram-se 3 segundos para 

todas as cronometragens, dado ser uma operação automática e nunca terem existido desvios.  

 

ii) Transporte de QCCs com carrinhos hidráulicos 

O transporte de QCCs com carrinhos hidráulicos permitiu contornar as desvantagens do 

transporte anterior com empilhador, como duração prolongada, disponibilidade reduzida, 

sujidade causada pelo empilhador e combustível. As cronometragens estão presentes no Anexo 

P, sendo que foram baseadas no Anexo F e G.  

Após as 10 cronometragens inicias, verificou-se que seria necessário realizar mais 2 

cronometragens (a amarelo no Anexo P) e que o tempo médio inicial foi de 0,90 horas, ou de 54 

minutos. Já no caso da situação atual, apenas foram necessárias 9 medições, resultando num 

tempo médio atual de 18 minutos.    
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iii) Colocação de acrílicos nos carrinhos de transporte de portas dos QCCs 

Com a implementação de acrílicos nas bases dos carrinhos conseguiu-se reduzir o tempo de 

carga/descarga das portas, bem como eliminar tarefas como limpeza da porta. Apesar de só ser 

necessária uma porta por QCC, o transporte é feito no carrinho que tem capacidade para 9 

portas, tem sido contabilizado o tempo de carga/descarga e transporte da capacidade do 

carrinho. 

As 10 cronometragens iniciais da amostra-piloto foram medidas juntando a tarefa Transporte das 

portas e Limpeza das portas e podem ser visualizadas no Anexo Q sendo que no seu cálculo foi 

tido em conta o Anexo F e G. Foram necessárias realizar 13 cronometragens, resultando num 

tempo médio inicial foi de cerca de 0,8 horas ou 48 minutos. Por outro lado e no mesmo 

seguimento, realizaram-se 12 cronometragens, com um tempo médio atual de cerca de 6 

segundos.    

 

iv) SMED e Kobetsu Kaizen 

A Tabela 16 demonstra o resultado da implementação do SMED. 

                Tabela 16 - SMED - Passo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da implementação do SMED foi possível uma redução de 72,9% no tempo de mudança 

face à situação inicial, tendo-se conseguido reduzir este tempo para um número inferior a dois 

dígitos tal como sugerido por Shingo (1985). Antes da implementação, os tempos de mudança 

na máquina CNC rondavam os 36 minutos e 12 segundos, sendo que atualmente apenas 

demoram 9 minutos e 48 segundos. A Figura 53 demonstra a evolução dos tempos de mudança 

desde Outubro até Fevereiro: 
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Figura 53 - Evolução dos tempos de mudança (de 10/15 a 02/16). 

 

Constata-se pela Figura 53, que a tendência de evolução dos tempos de mudança é claramente 

decrescente, traduzindo o sucesso na implementação da ferramenta SMED. Por outro lado, 

concluiu-se que de Janeiro a Fevereiro a tendência tem-se estabilizado, uma vez que nesta fase 

a dificuldade em reduzir mais do que 9,8 minutos é maior.  

Através da implementação de Kobetsu Kaizen, foi possível reduzir o número de horas perdidas 

devido aos principais erros/problemas detetados na máquina CNC – distância da ferramenta 

inadequada, invasão da zona de segurança e falta de óleo. A Figura 54 demonstra o número de 

horas desperdiçadas contabilizadas desde Outubro até Fevereiro por categoria de problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 54 - Evolução do número de horas perdidas com erros/problemas (de 10/15 a 02/16). 

 

Tal como é possível verificar pela Figura 54, conseguiram-se algumas reduções significativas 

nas horas perdidas com erros/problemas. As normas de parametrização permitiram uma redução 

de 80% (de 35 para 7 horas perdidas), com restrição de passagem à máquina conseguiu-se uma 

redução de cerca de 93% (de 29 para 2 horas desperdiçadas) e a criação de normas de produção 

e de resolução de problemas, bem como sinalização do nível de óleo permitiram uma redução 

de 100% no problema de falta de óleo desde Outubro até Fevereiro. Estas foram as principais 

reduções. 

 

Na Tabela 17 apresentam-se os resultados obtidos no processo de produção dos QCCs: 
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Tabela 17 - Resultados obtidos nos QCCs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 17 foi construída da mesma forma do que a Tabela 13, já abordada no subsecção 6.3.1. 

Tal como é possível avaliar, obteve-se uma poupança de 16 horas e 18 minutos 

(aproximadamente 22%), ou seja, 2 dias e 18 minutos. 

 

6.4.2. Overall Equipment Effectiveness 

Para a operação de furação no processo de produção dos QCCs, avaliou-se o OEE antes e 

depois das implementações de melhorias, de forma a analisar os resultados obtidos. A evolução 

do OEE pode ser visualizada na Figura 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 55 - Evolução do OEE (desde 10/15 a 02/16). 

 

A implementação de SMED e Kobetsu Kaizen permitiu alcançar aumentos consideráveis do 

OEE. Este aumento de cerca de 30%, desde Outubro até Fevereiro, deveu-se à redução dos 

tempos de mudança e tempos desperdiçado com erros ou problemas durante o processo de 

furação, que possibilitou o aumento do número de peças produzidas com qualidade, bem como 

de capacidade de produção. De referir também que se o sentimento de disciplina no que toca ao 

pensamento Lean for adquirido pela FAB, a tendência do OEE é de aumentar.    

 

6.5. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo apresentaram-se os resultados obtidos com a implementação das melhorias 

propostas.  

Na primeira secção apresentaram-se três indicadores: tempos de produção, OEE e retorno de 

investimento.  
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Na secção 6.2 avaliaram-se e discutiram-se os resultados obtidos na Etapa 1 – FAB, onde se 

abordaram os resultados obtidos com a implementação de ferramentas como 5S, Normalização, 

Gestão Visual e Kanban.  

De seguida, na secção 6.3, apresentaram-se os resultados na Etapa 2 – PTFs, onde foram 

abordadas as reduções nos tempos de produção (subsecção 6.3.1) conseguidas com a criação 

de normas de produção para as barras rígidas e de moldes para barras ‘terra’, sendo que na 

última também se conseguiu reduzir na distância percorrida pelo operador. No total desta etapa 

e considerando a compra do braço mecânico e carrinho, foi possível reduzir os tempos de 

produção em cerca de 16 horas e 22 minutos. Apresentaram-se também, as poupanças 

financeiras e retorno de investimento (subsecção 6.3.2) com a compra de um braço mecânico 

com ventosas e carrinho com plataforma basculante.  

Na Etapa 3 (secção 6.4), discutiram-se e apresentaram-se a redução dos tempos de produção 

(subsecção 6.4.1) conseguidos com a utilização da máquina de cravação elétrica na colocação 

de ponteiras e terminais, utilização de carrinho hidráulico para o transporte de QCCs, colocação 

de acrílicos nos carrinhos de transporte de portas de QCCs e através da implementação de 

SMED e de Kobetsu Kaizen na máquina CNC. Nesta etapa, conseguiu-se uma redução de cerca 

de 16 horas e 18 minutos. Ainda nesta etapa, abordou-se o aumento do indicador OEE 

(subsecção 6.4.2) em cerca de 30%, tendo sido considerando um sucesso.  

Apesar do tempo de avaliação ter sido reduzido (aproximadamente de 2 meses), consideram-se 

resultados bastante positivos e com perspetivas de melhoria a curto prazo. Por fim, é importante 

referir que com formação contínua, menos resistência e mais disciplina por parte dos operadores, 

bem como acompanhamento dos processos de produção, acredita-se que possa vir a conseguir 

resultados superiores aos obtidos. 
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7. Conclusões e trabalho futuro 

A presente Dissertação de Mestrado teve como objetivo a proposta de várias soluções que visam 

reduzir os desperdícios e aumentar a eficiência dos processos de aprovisionamento de materiais 

e de produção dos QCCs e PTFs na TecnoSPIE, bem como tornar mais apelativo, organizado e 

limpo o ambiente de trabalho da FAB – uma das áreas de trabalho da TecnoSPIE. De facto, a 

FAB revelou-se uma área de trabalho onde os métodos e procedimentos de trabalho aplicados 

se revelaram significativamente desorganizados e arcaicos. Tendo em vista alcançar este 

objetivo, foram aplicadas várias estratégias e ferramentas Lean, as quais permitiram não só 

aumentar a eficiência e melhorar a organização na FAB, como também reduzir custos para a 

empresa.  

Inicialmente, tendo em vista conhecer em mais detalhe os vários processos da FAB (incluindo 

aprovisionamento e produção), foi acompanhado todo o ciclo de fabrico na FAB, tendo sido 

recolhidos e analisados todos os dados necessários à construção do VSM (Etapa 0) para os dois 

processos de produção em análise – PTFs e QCCs. Como tal, analisou-se a FAB em geral (Etapa 

1), os PTFs (Etapa 2) e os QCCs (Etapa 3) de forma a identificar os vários desperdícios e 

oportunidades de melhoria.   

De seguida, procedeu-se à calendarização do método de intervenção na FAB e consequente 

implementação das ferramentas Lean de forma a resolver os problemas identificados. As 

melhorias implementadas foram as seguintes: na Etapa 1 (FAB) implementou-se Gestão Visual 

para resolver as faltas de identificação da FAB, 5S (e Normalização) para ultrapassar a falta de 

organização e limpeza e Kanban para um melhor controlo de stock, evitando espera 

desnecessárias; na Etapa 2 (PTFs) sugeriu-se a compra de um braço mecânico com ventosas e 

de um carrinho com plataforma basculante para melhorar a carga/descarga de material e 

posterior manuseio e transporte, implementou-se Normalização para contornar as diferenças nos 

tempos de produção e de resolução de problemas e desenvolveram-se moldes para as barras 

‘terra’, para evitar processamento excessivo; e por fim, na Etapa 3 (QCCs) começou-se a utilizar 

a máquina de cravação elétrica para colocação de ponteiras e terminais, evitando 

processamento excessivo. A utilização de carrinhos hidráulicos e colocação de acrílicos nas 

bases dos carrinhos permitiu melhorar o transporte de QCCs e de portas dos QCCs, 

respetivamente. Por fim, implementou-se Kobetsu Kaizen e SMED, de forma a reduzir (ou 

eliminar) os erros obtidos na operação de furação de portas dos QCCs, como também reduzir os 

tempos de mudança da mesma operação.  

Uma vez identificados os problemas e oportunidades de melhorias, assim como as estratégias e 

ferramentas Lean a implementar, foi possível avaliar os resultados obtidos com essas 

implementações de melhoria. A avaliação dos resultados foi efetuada por intermédio de três 

indicadores principais: tempos de produção, OEE e retorno de investimento. No processo de 

produção dos PTFs (Etapa 2) conseguiu-se poupar cerca de 16 horas e 22 minutos (cerca de 

13%), sendo que a maior redução alcançada foi com a construção de moldes na produção de 

barras ‘terra’, reduzindo em cerca de 45% o tempo de fabrico das mesmas. Ainda na Etapa 2, 

foram propostas melhorias nas operações de Corte, furação, quinagem e serralharia que 
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requerem um investimento de 5.398€, sendo o retorno de investimento de aproximadamente 1 

ano e 4 meses. Já no processo de produção dos QCCs (Etapa 3), a poupança foi de cerca de 

16 horas e 18 minutos (aproximadamente 22%), tendo sido a maior redução percecionada na 

operação Eletrificação com a utilização de máquinas de cravação elétrica, conseguindo-se uma 

redução de cerca de 33%. Estas poupanças permitiram um aumento do indicador OEE em cerca 

de 30%.  

Após avaliadas todas a estratégias e ferramentas Lean implementadas, assim como os 

resultados obtidos, propõem-se estratégias alternativas, que poderão ser realizadas no futuro:  

i) Nova máquina de soldar (cerca de 1500€), uma vez que a soldadura integra o conjunto de 

operações realizadas na zona de Serralharia, que por sua vez, são as operações mais 

longas de todo o processo de produção dos PTFs. Um dos fatores que contribui para esta 

demora, prende-se com o facto de sempre que existem operações de soldadura, 

principalmente de ferro, existe uma grande quantidade de resíduos resultantes da 

operação que se fixam aos chassis, sujando o produto final que necessita de estar sem 

impurezas antes da pintura. Como tal, o operador necessita de retirar e limpar todos estes 

resíduos presentes no chassis, desperdiçando tempo e atrasando o processo na 

Metalomecânica;  

ii) Construir cartões kanban para outro tipo de matérias-primas, como por exemplo cabos 

elétricos, chapas ou paletes. A criação destes cartões poderá ser relevante dada a espera 

por matérias-primas existentes, assim como para lidar com a falta deste tipo de matérias-

primas;  

iii) Junção da etapa ‘Montagem do TR na cuba’ com a ‘Montagem Final’, uma vez que se 

constatou que o movimento dentro da cuba, depois da montagem do TR, é bastante difícil. 

Esta dificuldade deve-se ao pouco espaço existente, devido à presença do TR, isto é, 

identificou-se um posicionamento temporal incorreto desta etapa no VSM. 

Adicionalmente, considera-se que poderá ser relevante a aplicação de um modelo multicritério, 

como por exemplo o Processo de Análise Hierárquica, de forma a avaliar qual a melhor escolha 

na compra de um braço mecânico com ventosas, bem como qual o melhor carrinho com 

plataforma basculante. Tendo por base um modelo multicritério, seria possível a avaliação de 

diferentes alternativas de investimento tendo em conta múltiplos critérios (por exemplo, custo, 

peso, consumo, entre outros), atribuindo-se diferentes níveis de importância a cada critério, 

dependendo do que fosse mais/menos importante para a administração. O mesmo procedimento 

poderia ser realizado para qualquer outro tipo de maquinarias que melhorassem o processo de 

produção, não só dos PTFs e QCCs, como de outro tipo de quadros elétricos.  
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9. Anexos 

Anexo A - Exemplo de uma RI – Eletricidade. 
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Anexo B - Tipos de perdas consideradas pelo Kobetsu Kaizen (Adaptado 
de: Sütőová et al., 2012) 
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Anexo C - Todas as etiquetas de identificação executadas (1), identificação 
da área da Metalomecânica (2), do armazém (3) e da área da Eletricidade. 
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Anexo D - Auditoria 5S. 
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Anexo E - Norma de produção - Barras Rígidas. 
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Anexo F - Cálculo do número de amostras. 
Anderson et al. (2011), See (2014) e Tavares (2007) defendem que o número de repetições a 

recolher depende de três variantes: i) precisão pretendida; ii) grau de confiança desejado para o 

tempo estimado; iii) variabilidade dos tempos observados (numa amostra piloto). A Equação F1 

ilustra estas três variantes: 

                   𝑛 = (
 𝑍𝛼/2  × 𝜎

𝐸
 )

2

          (F1) 

 

As várias componentes desta equação são: ‘n’ representa o número de repetições a serem 

recolhidas; ‘zα/2’ é o valor crítico associado ao nível de confiança, que apesar de se dever ter em 

consideração a preferência do utilizador, o valor de 95% é o mais utilizado (α igual a 0,05 e α/2 

igual a 0,025, logo pela tabela do Anexo G, z0.025 tem um valor de 1.96); ‘E’ é a margem de erro 

que o utilizador está disposto a aceitar, tendo por norma um valor de 0,05, quando utlizado um 

nível de confiança de 95%; por fim, ‘σ’ representa o desvio-padrão dos tempos recolhidos. Para 

o cálculo do ‘σ’, Anderson et al. (2011) consideram três procedimentos: 

1. Escolher um ‘σ’ já utilizado em estudos anteriores; 

2. Utilizar um estudo piloto, tendo em vista a obtenção de um ‘σ’ que poderá ser utilizado na 

Equação F1;  

3. Utilizar o senso comum ou um ‘best guess’ (melhor palpite, em português). Este 

procedimento consiste na criação de um estudo piloto, onde a amplitude, isto é, a diferença 

entre o valor máximo obtido e o valor mínimo obtido, poderia ser divida por 4, utilizando 

este valor como ‘σ’. 

 

Em relação ao procedimento 1, optou-se por descartar, uma vez que não existem estudos 

anteriores a serem analisados. A semelhança entre o procedimento 2 e 3 é o facto de se ter de 

realizar um estudo piloto, de forma a obter o valor de ‘σ’. Dado a sua utilização na maioria dos 

casos de cálculo de amostras na área industrial, decidiu-se escolher o procedimento 2. Optou-

se também, por escolher um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 0,05.  

Na operação ‘Furação na máquina CNC’ calculou-se uma amostra piloto com tamanho 10, 

(sendo que será o número utilizado em todos os casos de cronometragens) obtendo-se o 

resultado presente na Tabela F1: 

                       Tabela F1 – Cronometragens da furação na máquina CNC. 
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Constata-se assim, que o número de repetições a serem executadas é de 10. Como o número 

de repetições é igual ao tamanho da amostra piloto, tem-se um tempo médio de 0,5 horas, isto 

é, 30 minutos. O procedimento foi executado da mesma forma para todas as contagens durante 

a implementação das ferramentas Lean. 

 

Anexo G - Tabela de probabilidades cumulativas para a distribuição normal 
(adaptado de: Anderson et al. (2011)). 
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Anexo H - Norma de produção – CNC. 
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Anexo I - Norma de resolução de problemas – Falta de óleo na máquina 
CNC. 
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Anexo J - Diagrama de Ishikawa – Distância da ferramenta inadequada. 
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Anexo K - Diagrama de Ishikawa – Invasão da zona de segurança. 
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Anexo L - Normas de parametrização - Furação Máquina CNC. 
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Anexo M – Normas de produção para as Barras Rígidas - Cronometragens 
antes e depois das melhorias. 
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Anexo N - Construção de moldes para as Barras 'Terra' - Cronometragens 
antes e depois das melhorias. 
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Anexo O - Colocação de ponteiras e terminais - Cronometragens antes e 
depois das melhorias. 
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Anexo P - Transporte de QCCs - Cronometragens antes e depois das 
melhorias. 
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Anexo Q - Transporte de portas dos QCCs - Cronometragens antes e depois 
das melhorias. 
 

 

 

 

 

 


