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RESUMO 

A pressão competitiva nos mercados atuais leva as empresas a apostar cada vez mais no aumento da 

eficiência das suas operações de modo a conseguirem entregar produtos em maior quantidade e 

qualidade, com iguais ou menores custos. Criar valor para os clientes e reduzir o desperdício das 

operações, dois princípios básicos da gestão Lean, passam a estar em foco na estratégia empresarial 

atual. Aliado à gestão Lean, vem o conceito de Kaizen, que acrescenta a necessidade de envolver 

todos os colaboradores de uma empresa e realça a importância de atuar no Gemba e de utilizar gestão 

visual para facilitar a organização e a exposição de informação e dados. 

A Empresa A é uma empresa portuguesa da indústria metalomecânica que pretende aumentar a 

eficiência das suas operações de modo a manter-se competitiva e, com isso, fazer crescer as suas 

vendas. Além disso, o seu sistema de produção apresenta alguns problemas estruturais que podem 

comprometer os resultados da empresa a médio-prazo. A administração da Empresa A pretende assim 

implementar uma gestão Lean e uma filosofia Kaizen dentro da mesma. De modo a alcançar este 

objetivo, requisita os serviços do Kaizen Institute, uma empresa especializada em consultoria de gestão 

Lean que se foca na implementação de culturas de melhoria contínua dentro de empresas. A presente 

dissertação de mestrado resulta do projeto de melhoria acordado entre ambas as empresas. 

Após a realização de uma revisão bibliográfica, foi criada uma multi-metodologia de ação, composta 

por seis ferramentas Lean (Value Stream Mapping, Root Cause Analysis, 5S, Kanban, Heijunka e 

SMED) e por duas metodologias Lean (Kaizen e Just-in-time), adotada durante o desenvolvimento do 

projeto, primeiro numa análise da situação inicial da Empresa A, caracterizando processos e 

identificando desperdícios, seguida de uma implementação de melhorias, estruturada em quatro 

etapas. No fim, é ainda elaborado um framework de priorização de investimentos em melhorias. 

Após o período de implementação na Empresa A, o Overall Equipment Effectiveness aumentou 39,5%, 

a produtividade do departamento de produção aumentou 10,7%, o tempo de setup médio dos 

equipamentos diminuiu 25,8%, o nível de stock diminuiu 21,9%, o lead-time das atividades diminuiu em 

média 27,2% e a área ocupada da empresa diminuiu 8,4%. Registaram-se ainda ganhos em 

infraestruturas, logística, produção, ergonomia, qualidade, liderança e planeamento. 

Palavras-chave: Lean, Kaizen, Produção Lean, Produtividade, Overall Equipment Effectiveness, 

Framework 
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ABSTRACT 

Competitive pressure in current markets leads companies to increasingly focus on increasing the 

efficiency of their operations in order to deliver products in greater quantity and quality, with the same 

or lower costs. Creating value for customers and reducing the waste of operations, two basic principles 

of lean management, are now in focus in the current business strategy. Coupled with lean management, 

comes the concept of Kaizen, which adds the need of involving all employees of a company and 

highlights the importance of acting on the Gemba and using visual management to facilitate the 

organization and display of information and data. 

Company A is a Portuguese company that operates in the metalworking industry, which intends to 

increase the efficiency of its operations in order to remain competitive and thereby grow its sales. 

Moreover, its production system has some structural problems that can compromise the company’s 

medium-term results. The company’s management intends to implement a lean management system 

and a Kaizen philosophy within it. In order to achieve this goal, it requests the services of Kaizen 

Institute, a company specialized in lean management consulting that focuses on implementing 

continuous improvement cultures within companies. This master thesis results from the improvement 

project agreed between both companies. 

After conducting a literature review, a multi-methodology of action was created, composed of six lean 

tools (value stream mapping, root cause analysis, 5S, Kanban, Heijunka and SMED) and two lean 

methodologies (Kaizen and just-in-time), adopted during the development of the project, first in an 

analysis of the initial situation of Company A, in which processes were characterized and wastes were 

identified, followed by an implementation of improvements, structured in four steps. In the end, an 

investment prioritization framework for improvements is also developed. 

After the implementation period in Company A, the overall equipment effectiveness increased 39.5%, 

the production department productivity increased 10.7%, the average setup time of equipment 

decreased 25.8%, the stock level decreased 21.9%, the average lead-time of company’s activities 

decreased 27.2% and the occupied area of the company decreased 8.4%. There were also gains in 

infrastructures, logistics, production, ergonomics, quality, leadership and planning. 

Keywords: Lean, Kaizen, Lean Production, Productivity, Overall Equipment Effectiveness, Framework 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo introdutório pretende-se apresentar a presente dissertação de mestrado. O capítulo está 

organizado em quatro seções. A seção 1.1 contextualiza o problema tratado no trabalho. A seção 1.2 

enumera os vários objetivos do mesmo. A seção 1.3 explica a metodologia usada ao longo da 

dissertação. Por fim, encerra-se o capítulo com a exposição da estrutura do projeto na seção 1.4. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

A crise económica que assolou a Europa despertou um alerta no mundo empresarial, avisou as 

empresas que estas precisavam de ser mais eficientes para sobreviver, que tinham que aumentar a 

produtividade e diminuir o desperdício das suas operações para continuarem competitivas no mercado 

atual (Waring e Bishop, 2010). 

Este alerta chegou também a Portugal. Com a crise veio uma diminuição acentuada da procura, tanto 

interna como externa, e, consequentemente, um aumento da competitividade entre empresas, 

resultante da menor quantidade de produtos comprados no mercado e da diminuição dos preços 

praticados, o que diminuiu a margem de lucro de cada produto vendido (Samuelson e Nordhaus, 2005). 

Visto que o lado da receita nas contas das empresas foi seriamente perturbado pela conjetura 

económica nacional, sobrou-lhes atuar sobre os custos das suas operações para se manterem 

competitivas e protegerem os seus resultados financeiros. Sem margens para soluções de investimento 

dispendiosas, as empresas procuram assim obter os mesmos ou melhores resultados, com os mesmos 

ou até menos recursos, isto é, procuram assim melhorar a produtividade das suas operações (Waring 

e Bishop, 2010). Definida de várias maneiras por diferentes autores, em gestão de operações, 

produtividade é geralmente vista como a relação entre os outputs obtidos, isto é, produtos produzidos, 

e os inputs fornecidos, ou seja, recursos consumidos (Sumanth, 1994). 

A Empresa A (assim denominada por motivos de confidencialidade), sobre a qual a presente 

dissertação de mestrado é elaborada, pertence ao grupo de empresas nacionais que pretende 

comprometer-se com a melhoria da sua eficiência de modo a manter-se competitiva. Esta empresa, da 

indústria metalomecânica, fabrica, na sua maioria, peças para a indústria automóvel e termodoméstica. 

Atualmente, com mais de 150 colaboradores e um volume de negócios na ordem dos 15 M €, esta 

procura aumentar a produtividade global da sua fábrica de modo a fazer crescer as suas vendas, sem 

ter que fazer elevados investimentos financeiros. Além disso, o seu sistema de produção apresenta 

sérios problemas estruturais que podem afetar os resultados da empresa a médio-prazo. 

De modo a alcançar o seu objetivo, a Empresa A requisitou os serviços do Kaizen Institute (KI), uma 

empresa de consultoria de gestão Lean. O conceito Lean subentende uma maximização do valor do 

cliente enquanto, simultaneamente, se reduz o desperdício (Womack, Jones e Roos, 1990). O KI vai 

assim ajudar a Empresa A a alcançar os seus objetivos, em parceria com a realização do presente 

projeto, aplicando um multi-metodologia de ação, composta por várias metodologias e ferramentas 

Lean, que ajudará a empresa a implementar uma cultura de melhoria contínua dentro da mesma. 
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1.2 OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

Os objetivos desta dissertação de mestrado estão divididos em quatro grupos distintos: 

1. Apresentar as empresas envolvidas no projeto e o problema a ser analisado 

o Apresentar e descrever o KI, a empresa prestadora de serviços de consultoria, definindo a 

metodologia de trabalho da empresa e o seu modelo de negócios. 

o Apresentar e descrever a empresa cliente do KI, a Empresa A. O presente projeto é focado nessa 

empresa e, portanto, é importante conhecer as suas operações e o mercado onde está inserida. 

o Caracterizar o problema a ser estudado, no contexto da Empresa A. 

2. Realizar uma revisão bibliográfica sobre os temas abordados no projeto 

o Estudar a evolução do conceito Lean ao longo dos anos. 

o Compreender o estado da arte dos conceitos de pensamento Lean e produção Lean. 

o Conhecer as metodologias e ferramentas usadas atualmente na implementação de uma cultura 

de produção Lean e como estas podem ser aplicadas na indústria da metalomecânica. 

o Realizar uma análise comparativa das metodologias e ferramentas Lean aplicadas nesta área 

de investigação e propor uma multi-metodologia de integração das mesmas. 

3. Analisar a situação inicial da Empresa A e implementar as atividades de melhoria propostas 

o Caracterizar os processos da Empresa A e identificar desperdícios nos mesmos. 

o Recolher e analisar dados referentes à situação inicial da Empresa A. 

o Realizar uma proposta de atividades de melhoria, tendo por base tanto a multi-metodologia 

criada, como as principais oportunidades de melhoria identificadas.  

o Implementar as atividades de melhoria propostas. 

4. Avaliar os resultados e elaborar um framework de priorização de investimentos em melhorias 

o Avaliar os resultados obtidos tendo por base os indicadores de desempenho definidos. 

o Criar um framework de priorização de ferramentas e atividades de melhoria, tendo por base o 

impacto das mesmas no aumento de eficiência e o investimento realizado para o atingir. 

o Analisar o Payback Time do investimento realizado pela Empresa A. 

o Realizar uma proposta de trabalho futuro a ser realizado na Empresa A. 

1.3 METODOLOGIA ADOTADA 

Nesta secção é apresentada a metodologia adotada na elaboração da presente dissertação de 

mestrado (ver Figura 1). As diferentes etapas da metodologia seguida são as seguintes: 

Etapa 1 – Caracterização e descrição das empresas intervenientes – KI e Empresa A 

Nesta primeira etapa descrevem-se ambas as empresas intervenientes no projeto de dissertação, a 

Empresa A, detentora do problema a ser estudado, e o KI, uma empresa prestadora de serviços de 

consultoria de gestão Lean, que vai procurar auxiliar a Empresa A a alcançar os seus objetivos. 
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Figura 1 - Etapas da metodologia adotada na realização da dissertação de mestrado. 

Etapa 2 – Caracterização do problema a ser estudado 

Na segunda etapa pretende-se compreender o estado atual da Empresa A e do mercado onde esta 

está inserida, de forma a se poder contextualizar e compreender o problema central a ser tratado. 

Etapa 3 – Realização de uma revisão bibliográfica 

Na terceira etapa realiza-se um resumo do estado da arte para os conceitos de pensamento e produção 

Lean, assim como para as metodologias e ferramentas Lean mais utilizadas atualmente. Elabora-se 

ainda um estudo comparativo de forma a propor uma multi-metodologia de integração destas últimas. 

Etapa 4 – Identificação de desperdícios e respetiva recolha de dados 

Na quarta etapa caracterizam-se detalhadamente os processos da Empresa A e identificam-se os 

principais desperdícios e oportunidades de melhoria existentes nos mesmos. Procedem-se também às 

respetivas recolhas de dados, com vista a elaborar um plano de implementação de possíveis melhorias. 

Etapa 5 – Implementação das atividades de melhoria propostas 

Na quinta etapa implementam-se, passo a passo, as atividades de melhoria planeadas na etapa 

anterior, com vista a cumprir os objetivos estabelecidos inicialmente. 

Etapa 6 – Avaliação das soluções implementadas e criação de uma proposta de trabalho futuro 

Nesta etapa analisam-se e discutem-se os resultados finais que resultaram da implementação das 

atividades de melhoria. É ainda elaborado um framework de priorização de ferramentas e atividades 

de melhoria, de forma a se poder ordenar as mesmas, caso existam restrições de investimento ou 

objetivos definidos de melhoria de eficiência. Elabora-se também uma proposta de trabalho futuro, de 

forma a dar continuidade aos desenvolvimentos alcançados durante o presente projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

A presente dissertação de mestrado está dividida em oito capítulos distintos que seguem a metodologia 

definida na seção anterior. Os capítulos são descritos de seguida: 

Capítulo 1 – Introdução 

O presente capítulo engloba uma breve contextualização do problema, os objetivos que se pretendem 

alcançar com a elaboração do presente trabalho, a metodologia a aplicar durante a realização do 

mesmo e a estrutura da própria dissertação de mestrado (descrição dos capítulos). 
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Capítulo 2 – Kaizen Institute: método de atuação 

No segundo capítulo estuda-se a origem do KI, a metodologia de trabalho utilizada pela empresa e o 

modelo de negócios praticado, o sistema de gestão Kaizen, assente nos fundamentos Kaizen, no 

sistema de mudança Kaizen e nos cinco pilares Kaizen. 

Capítulo 3 – Empresa A: caracterização do problema 

No seguinte capítulo procura-se conhecer a Empresa A, o mercado onde esta está inserida, a indústria 

metalomecânica portuguesa, e os principais problemas que enfrenta. Descreve-se também o contexto 

do projeto de melhoria a ser realizado junto da empresa. 

Capítulo 4 – Revisão bibliográfica 

No quarto capítulo estuda-se a evolução do conceito Lean ao longo dos anos e analisam-se os 

conceitos de pensamento Lean e produção Lean, assim como as metodologias e ferramentas Lean 

mais usadas atualmente. Elabora-se ainda uma multi-metodologia de integração destas últimas. 

Capítulo 5 – Análise da situação inicial 

Neste capítulo caracterizam-se os processos da Empresa A, identificam-se os principais desperdícios 

existentes nas suas operações e realiza-se uma recolha de dados de modo a qualificar e quantificar a 

situação inicial da empresa. Ainda, elabora-se um plano de implementação das atividades de melhoria 

a executar de seguida, explicitando os principais objetivos a atingir com as mesmas. 

Capítulo 6 – Implementação de melhorias 

No seguinte capítulo descrevem-se, etapa a etapa, as quatro etapas de implementação das atividades 

de melhoria: 1) mudança de layouts e melhoria dos equipamentos; 2) aplicação dos 5S nos espaços 

de trabalho dos colaboradores diretos da Empresa A; 3) implementação de um planeamento Push-Pull 

e redimensionamento da equipa de produção; 4) realização de SMED nos equipamentos existentes na 

Empresa A.  

Capítulo 7 – Avaliação e discussão dos resultados obtidos 

No sétimo capítulo analisam-se os resultados obtidos, tendo em conta os indicadores de desempenho 

estabelecidos. Elabora-se também um framework de priorização de investimentos em melhorias e 

realiza-se uma análise ao Payback Time do projeto. Procura-se ainda analisar, de forma crítica, os 

resultados do projeto tendo em consideração o contexto inicial do problema. 

Capítulo 8 – Conclusões finais e trabalho futuro 

Neste último capítulo clarificam-se as conclusões finais da dissertação de mestrado e realiza-se uma 

sugestão de trabalho futuro a desenvolver junto da Empresa A, de modo a continuar o trabalho 

desenvolvido durante a presente dissertação de mestrado. 

A ligação entre os capítulos existentes e a metodologia seguida é a seguinte: o Capítulo 2 e a primeira 

metade do Capítulo 3 pertencem à Etapa 1; a segunda metade do Capítulo 3 faz parte da Etapa 2; o 

Capítulo 4 está incluído na Etapa 3; o Capítulo 5 pertence à Etapa 4; o Capítulo 6 faz parte da Etapa 5; 

o Capítulo 7 e o Capítulo 8 estão incluídos na Etapa 6. 
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2 KAIZEN INSTITUTE: MÉTODO DE ATUAÇÃO 

Neste capítulo apresenta-se uma das empresas envolvidas no desenvolvimento do presente trabalho, 

o Kaizen Institute (KI). O capítulo está organizado em quatro secções. Na seção 2.1 é aprofundada a 

origem da filosofia Kaizen (conceito explicado de seguida) e, consequentemente, a fundação do KI. Na 

seção 2.2 é apresentada a metodologia Kaizen, e na seção 2.3 é introduzido o modelo de negócios 

usado pela empresa. A seção 2.4 resume as principais conclusões do capítulo. 

2.1 DA FILOSOFIA KAIZEN À ORIGEM DA EMPRESA 

Em 1955, Masaaki Imai (Japão, 1930) inicia a sua carreira no Centro de Produtividade do Japão, em 

Washington DC, onde durante cinco anos foi o responsável por acompanhar grupos de executivos 

industriais japoneses a empresas da indústria norte americana (Graupp e Wrona, 2006). Estas visitas 

tinham o objetivo de recolher boas práticas de produção ocidentais, possíveis de serem implementadas 

no Japão, atividade conhecida como Benchmarking (palavra inglesa para “análise comparativa”). 

A sua atividade, bastante aclamada na época, levou-o a viajar pelo mundo com Shoichiro Toyoda 

(1925), antigo presidente da Toyota Motor Corporation, e Taiichi Ohno (1912 – 1990), antigo diretor 

geral da Toyota Motor Company, e a trabalharem juntos nesta mesma empresa, onde desenvolveram 

o sistema de produção Toyota, mais conhecido por sistema de produção Lean (Womack et al., 1990). 

Após observar o impacto positivo e significativo que o sistema de melhoria contínua provocou na Toyota 

Motor Company, Masaaki Imai decidiu criar, em 1985, uma empresa de consultoria de gestão Lean, o 

Kaizen Institute (KI). Esta tinha uma missão clara, ajudar líderes a implementar culturas de melhoria 

contínua e realizar sonhos de melhoria de resultados em empresas (http://pt.kaizen.com/home). O KI 

foi a primeira empresa no mundo a implementar a prática e o espírito Kaizen, sendo que atualmente, 

além de se manter líder na sua área de origem, consultoria e implementação, fornece serviços de 

formação e de treino (Kaizen College), promove eventos e excursões (atividade conhecida por Kaikaku) 

e referencia as organizações best-in-class, nesta área, no mundo (Imai, 2012). 

A palavra Kaizen resultou da união de duas palavras japonesas, Kai que significa “mudar” e Zen que 

significa “melhor”. A sua união subentende, portanto, uma “mudança para melhor” e foi usada para dar 

nome à empresa, que tem como uma das suas visões contribuir para a implementação e 

desenvolvimento da melhoria contínua. No mundo empresarial, a palavra Kaizen é hoje conhecida por 

“melhoria contínua”, muito por causa da ação da empresa no mundo (Kaizen Institute, 2015a). 

Impulsionado pela disseminação da filosofia Kaizen no mundo, o KI expandiu-se rapidamente e 

atualmente conta com mais de 40 escritórios locais espalhados pelos cinco continentes, servindo 

clientes em mais de 50 países. O escritório de coordenação global da empresa está situado na cidade 

de Zug, na Suíça. A sua equipa, composta por mais de 1000 especialistas, trabalha em 14 sectores 

distintos da economia, como a produção industrial, a I&D, a logística, o retalho, a saúde e as tecnologias 

de informação. Esta transversalidade de sectores mostra que a aplicabilidade da metodologia Kaizen 

não se restringe apenas às áreas mais tangíveis da economia (Kaizen Institute, 2015a). 

http://pt.kaizen.com/home
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A sede Ibérica da empresa, à qual o presente projeto se encontra associado, foi criada em 1999 e está 

localizada em Vila Nova de Gaia, no Porto. Além deste, em Portugal, existe também um escritório em 

Lisboa, no Alfrapark. Estes escritórios contam com mais de 100 consultores que trabalham nas mais 

variadas áreas, procurando passar a experiência da transformação Lean. 

Após décadas de experiência, Masaaki Imai afirma que o Kaizen vai para além da simples noção de 

melhoria contínua, é uma filosofia de negócio que deve ser implementada por todas as pessoas 

(everybody), desde os administradores até aos operadores da linha de montagem, todos os dias 

(everyday) e em todas as áreas das empresas (everywhere), desde os escritórios até às linhas de 

produção (Kaizen Institute, 2015a). Assim, através de várias pequenas mudanças acumuladas ao longo 

do tempo se conseguem alcançar grandes resultados. No entanto, apesar da maioria das mudanças 

serem pequenas, os maiores impactos conseguidos com a implementação do Kaizen provêm de 

projetos transformacionais liderados pela administração, ou por equipas multidisciplinares em eventos 

Kaizen (http://pt.kaizen.com/home). De modo a melhor explicar esta temática, segue-se para a próxima 

seção onde a metodologia de trabalho da empresa é apresentada. 

2.2 METODOLOGIA KAIZEN 

Para melhorar os resultados dos seus 

clientes, o KI aplica uma metodologia 

Growth, Quality, Cost, Delivery and 

Motivation (GQCDM) (ver Figura 2). Com 

o objetivo claro e definido de os levar ao 

crescimento (Growth), o KI foca-se em 

melhorar a qualidade (Quality) dos 

produtos e serviços dos seus clientes, 

assim como de todas as etapas dos seus 

respetivos processos, em reduzir os 

custos totais (Cost) das suas atividades, 

em cumprir com rigor o plano de trabalho 

pré-estabelecido por estes (Delivery) e 

em desenvolver a motivação (Motivation) 

de todos os colaboradores envolvidos. 

Estas atividades levam, respetivamente, a uma ampliação da satisfação dos consumidores finais, a um 

aumento da eficiência dos clientes, a uma diminuição dos prazos de entrega, a uma melhoria da 

alavancagem financeira das empresas envolvidas e a uma cultura de trabalho superior à da 

concorrência (Kaizen Institute, 2015a). No entanto, para ser bem-sucedida na implementação de uma 

estratégia Kaizen, a gestão de uma empresa necessita de dominar seis conceitos básicos (Imai, 2012): 

1. Kaizen e gestão 

Este conceito engloba a divisão de responsabilidades dentro de uma empresa, de acordo com as 

tarefas de cada colaborador (ver Figura 3). A visão japonesa de gestão resume-se a manter e melhorar 

        Figura 2 – Metodologia GQCDM (Kaizen Institute, 2015a). 

http://pt.kaizen.com/home
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padrões de atividade dentro das empresas. Manter refere-se a assegurar que todos os colaboradores 

garantem o nível das normas tecnológicas, operacionais e de gestão vigentes. Melhorar corresponde 

ao ato de elevar os padrões atuais. A melhoria descrita pode ser alcançada através de inovação, 

melhorias consideráveis que necessitam de investimentos financeiros elevados, ou através de Kaizen, 

melhorias pequenas e graduais resultantes de um esforço de melhoria contínua por parte da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe aos colaboradores a normalização da atividade, isto é, manter o valor no Gemba (palavra 

japonesa para “terreno”, o local onde as coisas acontecem e onde se acrescenta valor). Já a supervisão 

e gestão intermédia têm uma responsabilidade mista, sendo tão responsáveis pela melhoria contínua 

(Kaizen), ou seja, por criar valor no Gemba, como pela manutenção do valor criado. A gestão de topo 

deve então focar-se em projetar valor no Gemba, tanto através de inovação como de Kaizen. 

2. Processo versus resultados 

De modo a melhorar os resultados de uma empresa, os processos dessa mesma empresa precisam 

de ser melhorados primeiro. Daí a filosofia Kaizen ser orientada para os processos. Falhar ao alcançar 

os resultados desejados deve-se então a uma falha no processo para os atingir. A gestão de topo deve 

concentrar-se em identificar e corrigir esses mesmos erros. O Kaizen foca-se principalmente no esforço 

humano, em contraste com a alta orientação para os resultados evidenciada nos países ocidentais.  

3. Ciclos Plan-Do-Check-Act (PDCA) e Standardize-Do-Check-Act (SDCA) 

O ciclo PDCA é uma ferramenta usada para garantir a continuidade do Kaizen, de forma a manter e 

melhorar os padrões de uma empresa. Plan refere-se ao ato de estabelecer um alvo para melhoria e 

de definir formas para o alcançar. Do consiste em implementar o plano. Na etapa Check procura-se 

perceber se a implementação vai no caminho correto e, se já finalizada, conseguiu alcançar o objetivo 

pretendido. Act engloba a normalização dos novos processos. No entanto, no começo de qualquer novo 

processo, este ainda é instável e a sua estabilização é necessária, não se aplicando o ciclo PDCA mas 

sim o ciclo SDCA. A grande diferença relativamente ao ciclo anterior é a primeira etapa, esta passa de 

Plan para Standardize, isto é, estabelecer normas para um novo processo e garantir a sua manutenção. 

4. Colocar a qualidade primeiro 

Dos três objetivos primários apresentados anteriormente, Quality, Cost e Delivery, a qualidade deve 

ser colocada em primeiro lugar. Por muito competitivo que seja o preço ou os termos de entrega de um 

Figura 3 – Divisão de responsabilidades numa empresa. Logotipo do Kaizen Institute (Kaizen Institute, 2015a). 
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produto ou serviço, uma empresa não será competitiva se faltar qualidade aos seus produtos ou 

serviços. É necessário o compromisso da gestão de topo para manter esta prioridade. 

5. Interpretar dados 

O Kaizen é um processo de resolução de problemas. É necessário recolher dados relevantes para o 

problema e analisá-los de forma a tornar a tomada de decisão mais robusta e sustentada. Tentar 

resolver um problema sem dados fidedignos é semelhante a resolver um problema recorrendo a 

estimativas e palpites, um método pouco objetivo e fiável. 

6. “O próximo processo é o cliente” 

Este último conceito considera que, dentro de uma empresa, para todos os processos existe um 

fornecedor e um cliente. Por exemplo, se um fluxo de informação vai de um processo A para um 

processo B, e depois para um processo C, os processos A e C são, respetivamente, o fornecedor e 

cliente do processo B. Este método eleva a qualidade interna de uma empresa e, consequentemente, 

a qualidade do produto ou serviço entregue ao cliente final (externo à empresa). 

Suportado nesta metodologia e agregando novas ferramentas e áreas de implementação Kaizen, o 

modelo de negócios do KI evoluiu até ao Kaizen Management System. 

2.3 SISTEMA DE GESTÃO KAIZEN (KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM) 

O modelo de negócios Kaizen, mais conhecido por Kaizen Management System (KMS), baseia-se na 

forte motivação dos seus intervenientes, na prática frequente de atividades estabelecidas, em métodos 

de treino eficazes e na definição de objetivos claros e mensuráveis. O objetivo último do KMS é alcançar 

a excelência operacional de qualquer problema, independentemente da sua área de atuação (Kaizen 

Institute, 2015a). Este modelo pode ser comparado com a estrutura de uma casa (ver Figura 4). 

No topo da casa encontra-se a visão estratégica do modelo, cujo objetivo remete para a valorização da 

empresa alvo. Esta valorização atinge-se através do desenvolvimento de pessoas, da melhoria de 

Figura 4 – Sistema de gestão Kaizen (Kaizen Institute, 2015a). 
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processos, da criação de valor para o cliente e do sucesso financeiro. A melhoria no desempenho da 

empresa leva-a a obter resultados de excelência, tanto junto de clientes como de fornecedores, isto é, 

ter um desempenho de classe mundial, conhecido por World Class Performance (WCP). Nos níveis 

inferiores desta “casa”, de baixo para cima, são também abordados os fundamentos Kaizen, o sistema 

de mudança Kaizen e os cinco pilares Kaizen (Kaizen Institute, 2015a). Estes tópicos são estudados, 

respetivamente, nas próximas três seções.  

2.3.1 FUNDAMENTOS KAIZEN 

Os fundamentos Kaizen são o conjunto de princípios em que o sistema conceptual descrito 

anteriormente se assenta e podem ser divididos em cinco grupos (Kaizen Institute, 2015a): 

1. Criar valor para o cliente 

O valor de um produto ou serviço é composto pela diferença entre a utilidade e o preço pago pelo 

mesmo. A utilidade, por sua vez, é composta tanto pela qualidade como disponibilidade desse mesmo 

produto ou serviço, aquando a sua aquisição por parte de um cliente que procura satisfazer uma 

necessidade específica. É então necessário melhorar, nas empresas, os processos em contacto direto 

com os clientes, a fim de aumentar a utilidade adquirida pelos mesmos. 

2. Envolvimento dos colaboradores 

É necessário envolver todos os colaboradores de uma empresa, através do estabelecimento de 

objetivos claros para todos os níveis hierárquicos, da atribuição de responsabilidades e autonomia em 

vez de os culpabilizar e julgar, e da realização de atividades de desenvolvimento de liderança. 

3. Ir para o Gemba 

Todos os colaboradores de uma empresa devem-se focar no Gemba, especialmente a gestão de topo. 

Aí, os problemas emergentes devem ser analisados como oportunidades de melhoria, deve existir uma 

preocupação com os processos para além dos resultados. A gestão de topo deve realizar caminhadas 

regulares pelo Gemba, denominadas de Gemba Walks, de modo a reforçar a importância destas ações. 

4. Gestão visual 

A gestão visual acontece quando a gestão de uma empresa desce ao Gemba e torna visíveis possíveis 

anomalias, prevenindo assim riscos. Além disso, a gestão visual torna a comunicação mais eficaz com 

os colaboradores. Uma ferramenta comum de gestão visual é o cartão Kanban (palavra japonesa para 

“sinal”), que ajuda a controlar, entre outros, os fluxos de informação, transporte e produção. 

5. Eliminar desperdício (Muda) 

Eliminar desperdício significa eliminar toda e qualquer atividade que não acrescenta valor ao cliente e, 

com isso, aumentar a produtividade e reduzir o custo da empresa. Muda é a palavra japonesa que 

significa desperdício e, para além dela, o KI considera importante eliminar nas organizações o Mura e 

o Muri, que significam em japonês, respetivamente, “variabilidade” e “esforço em demasia”. De seguida, 

na Tabela 1, são identificados os diferentes tipos de desperdício (Melton, 2005). 
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Tabela 1 – Os sete tipos de desperdício (Melton, 2015). 

Tipo de desperdício Descrição 

1.  Excesso de produção  Produtos criados para nenhum consumidor em específico 

 Criação de um produto, processo ou instalação que não acrescenta valor 

2.  Tempo de espera  O tempo de espera de pessoas, equipamentos ou produtos não adiciona valor 

3.  Transporte  Mover o produto de localização em localização 

 Enquanto o produto está a ser movimentado, não está a ser processado e, 
como tal, não adiciona valor ao consumidor 

4.  Inventário  Armazenar produtos acabados, produtos intermédios e matérias-primas custa 
dinheiro e não adiciona valor 

5.  Excesso de 
 processamento 

 Quando uma etapa do processamento do produto não adiciona valor para o 
consumidor final 

6.  Movimento  Excesso de movimento das pessoas que operam nas instalações de fabrico 

 Excesso de movimento de informação e decisões 

7.  Defeitos (retrabalho)  Erros durante o processo requerem trabalho adicional que não acrescenta 
qualquer tipo de valor 

De acordo com Melton (2005) existem ainda desperdícios que não podem ser eliminados, que apesar 

de não acrescentarem valor, são essenciais ao funcionamento de uma empresa. Um exemplo destes 

desperdícios são as atividades administrativas, mais especificamente, o exercício da contabilidade. 

Foi sobre estes fundamentos que o KI desenvolveu as suas ferramentas Kaizen Lean, que ajudam a 

melhorar continuamente as empresas ao longo do tempo. Como realçado, mudar o paradigma das 

empresas é fundamental para o sucesso desta estratégia, é necessário mudar a cultura de trabalho 

que vigora dentro das organizações. É aí que entra o modelo Kaizen Change Management (KCM). 

2.3.2 SISTEMA DE MUDANÇA KAIZEN (KAIZEN CHANGE MANAGEMENT) 

O KCM é o modelo usado pela empresa para promover a mudança cultural no seio dos seus clientes. 

Este modelo ajuda as empresas a passar de um estado de estagnação e desmotivação para uma 

cultura de melhoria contínua. Este processo é demorado e o sucesso da sua implementação assenta 

em quatro métodos distintos, descritos de seguida (Kaizen Institute, 2015b): 

1. Kaizen Diário (Daily Kaizen) 

O Kaizen Diário é usado para mudar os comportamentos e a cultura no Gemba. Este requer um curto 

planeamento diário por parte de cada equipa de trabalho (por exemplo, equipa de recursos humanos) 

de forma a organizar as equipas e os seus locais de trabalho em torno de um objetivo, a melhoria 

contínua. Aqui, é essencial usar os ciclos PDCA e SDCA. A implementação do Kaizen Diário está 

organizada em quarto níveis, sendo que apenas se passa para o nível seguinte aquando a estabilização 

do nível atual, devido à superior exigência operacional do nível seguinte. Os quatro níveis têm as 

seguintes características, respetivamente: 1) formação e organização de equipas de trabalho, de 

forma transversal numa empresa; 2) organização dos espaços de trabalho das equipas formadas; 
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3) normalização de todos os processos dentro de uma empresa; 4) autonomia total das equipas de 

trabalho. O Kaizen Diário é um modelo de maturidade para desenvolver equipas de Gemba. 

2. Kaizen Líderes (Leaders Kaizen) 

O objetivo do Kaizen Líderes é conseguir o compromisso da gestão de topo com as boas práticas de 

melhoria contínua. Este método leva a gestão de topo a estar totalmente envolvida no processo de 

melhoria contínua, desde a melhoria e implementação de estratégias até à contínua gestão visual e 

presença no Gemba. O Kaizen Líderes é um modelo de maturidade para desenvolver equipas de gestão. 

3. Kaizen Suporte (Support Kaizen) 

O Kaizen Suporte permite aos clientes do KI obter uma orientação especializada. Esta aplica-se numa 

fase mais avançada do projeto e funciona como uma auditoria aos últimos desenvolvimentos e 

resultados obtidos. Este método faz também uma revisão anual da estratégia de melhoria contínua a 

seguir por parte da empresa. São, portanto, ações para desenvolver processos de suporte. 

4. Kaizen Projeto (Project Kaizen) 

O Kaizen Projeto engloba projetos para transformar processos de negócio e conseguir resultados 

disruptivos. Normalmente, este ocorre em simultâneo com o Kaizen Diário e procura implementar ações 

de melhoria significativa sobre oportunidades identificadas inicialmente, numa fase em que que todos 

os processos da organização são mapeados usando o Value Stream Mapping (VSM). O VSM é uma 

ferramenta usada para mapear todos os processos do fluxo de trabalho do cliente e identificar 

oportunidades de melhoria, em conjunto com uma equipa multidisciplinar do cliente. 

2.3.3 CINCO PILARES KAIZEN 

A estrutura vertical do modelo identificado na Figura 4 é composta por um conjunto de metodologias 

Lean que reforçam o KCM e que têm o objetivo de melhorar os resultados GQCDM dos clientes do KI, 

a fim de melhor alcançar a visão estratégica pré-estabelecida inicialmente. Os cinco pilares Kaizen são 

descritos, resumidamente, de seguida: 

1. Total Flow Management (TFM) 

O TFM é usado para gerir as atividades de logística e produção, assim como para gerir os fluxos de 

informação e materiais nas cadeias de valor. O objetivo do mesmo é passar os fluxos de materiais e 

informação para um sistema Pull. Um sistema Pull é um sistema onde os lançamentos são regulados 

de acordo com o estado interno de forma a impedir que o inventário cresça além de um determinado 

limite (Hopp e Spearman, 2004). O TFM é composto por cinco conceitos (Kaizen Institute, 2015c): 

o Estabilidade básica – redução da variabilidade de elementos base como máquinas ou materiais. 

o Fluxo de produção – uso de boas práticas para otimizar o fluxo produtivo em relação aos layouts, 

linhas de produção, bordos linha das linhas de produção e standards de trabalho. 

o Fluxo de logística interna – otimização do fluxo de material da responsabilidade da empresa. 

o Fluxo de logística externa – aceleração do fluxo de material externo à empresa. 

o Value Stream Design (VSD) – redesenho dos fluxos de material e informação da empresa. 
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2. Total Productive Maintenance (TPM) 

O TPM procura aumentar a produtividade de equipamentos e pessoas. Esta metodologia tem vindo a 

ser muito procurada devido à envolvente económica do país que eleva a necessidade de poupança. 

Esta poupança passa então pela redução de defeitos, erros, desperdícios, paragens de máquinas e 

estrangulamentos. Estas melhorias são medidas com um indicador que avalia a eficiência de um 

equipamento, o Overall Equipment Effectiveness (OEE) (Kaizen Institute, 2015d). 

3. Total Quality Management (TQM) 

O TQM resulta do aumento da exigência dos consumidores a nível global e da competitividade inerente 

às indústrias atuais. Esta metodologia procura envolver todos os escalões dentro de uma empresa, 

produzir um objetivo de longo-prazo, criar relações mais próximas com fornecedores e clientes, reduzir 

o retrabalho, medir resultados continuamente e resolver problemas em equipa (Kaizen Institute, 2015e). 

4. Total Service Management (TSM) 

O TSM foi criado de forma a aplicar as metodologias tradicionais da empresa ao mercado dos serviços. 

A versatilidade dos métodos do KI permite obter resultados de excelência nas mais variadas áreas de 

negócio. Através de um mapeamento inicial da cadeia de valor do cliente, é possível melhorar a gestão, 

qualidade e fluxo de informação na área dos serviços (Kaizen Institute, 2015f). 

5. Innovation & Development Management (IDM) 

O IDM foi o último pilar a ser criado pelo KI e nasceu da necessidade de melhorar a gestão da inovação. 

Exemplos de projetos onde este pilar é aplicado são, por exemplo, a criação de novas técnicas de 

manutenção e reparação, criação de novos produtos e equipamentos, elaboração de projetos de 

construção civil, mudanças no processo de negócio e realização de eventos (Kaizen Institute, 2015g). 

2.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Após ser conhecido o impacto positivo da implementação das práticas de melhoria contínua na Toyota 

Motor Company, o KI foi criado com o intuito de disseminar estes métodos pelo mundo, através de 

serviços de consultoria de gestão Lean. Hoje, a empresa tem presença em todo o mundo e um impacto 

considerável no tecido empresarial dos cinco continentes, tanto na indústria como nos serviços. 

A propagação destas práticas teve como objetivo último a melhoria dos resultados dos clientes do KI, 

aplicando uma metodologia GQCDM, de forma fazê-los crescer, com produtos e serviços de qualidade 

e reduzidos custos, mas mantendo o nível de serviço e a motivação dos seus colaboradores.  

Com o tempo, esta metodologia evoluiu para o KMS, o modelo de negócios do KI. Na base deste 

modelo existem os fundamentos Kaizen, cinco conceitos base que suportam a implementação das 

práticas de melhoria contínua. Sobre estes incide o KCM, o modelo usado para promover uma mudança 

cultural no seio dos seus clientes através do Kaizen Diário, Kaizen Líderes, Kaizen Suporte e Kaizen 

Projeto. A principal estrutura do modelo são as cinco metodologias usadas para alcançar a visão de 

longo-prazo, de excelência operacional, que encabeça o mesmo: TFM, TPM, TQM, TSM, IDM. 
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Figura 5 – Exemplos de peças metálicas produzidas na Empresa A (fonte interna da Empresa A). 

3 EMPRESA A: CARATERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Neste capítulo apresenta-se a outra empresa interveniente na presente dissertação de mestrado, a 

Empresa A, cliente do Kaizen Institute (KI). O capítulo está então dividido em quatro seções. Na 

seção 3.1 procura-se dar uma visão global da Empresa A. Na seção 3.2 faz-se um apanhado da 

situação atual do mercado onde esta opera, a indústria pesada da metalomecânica. Na seção 3.3 

contextualiza-se o caso de estudo abordado no presente trabalho, clarificando-se o projeto elaborado 

entre a Empresa A e o KI. Finalmente, na seção 3.4 retiram-se as principais conclusões do capítulo. 

3.1 VISÃO GLOBAL SOBRE A EMPRESA 

A Empresa A foi fundada em 1982, em Viseu, com o objetivo de fabricar estruturas metálicas para a 

construção civil. O negócio cresceu depressa e, devido ao grande potencial da empresa e do mercado 

onde esta se insere, a administração decidiu expandir-se para outras áreas de negócio, como o fabrico 

de acessórios e peças metálicas destinadas à indústria automóvel e termodoméstica (ver Figura 5). 

 

 

Em 1990, também no distrito de Viseu, nasceu uma outra empresa que tinha como função inicial gerir 

a subcontratação de metalurgia ligeira para a Empresa A, criando-se assim o Grupo B. Com o avançar 

dos anos e da experiência adquirida, o Grupo B criou uma base robusta de desenvolvimento de projetos 

com incidência preponderante na indústria automóvel, através de uma elevada capacidade industrial e 

recursos técnicos especializados que lhe permitem agir, nos projetos onde atua, desde a conceção até 

à industrialização. Em 2007, nasce a última empresa a fazer parte do Grupo B, a Empresa C. Esta 

empresa veio com o objetivo de garantir a estabilidade do abastecimento das unidades fabris do grupo. 

Desde 2011 que a Empresa A é distinguida pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e 

ao Investimento (IAPMEI) como uma Pequena ou Média Empresa (PME) líder no âmbito do programa 

FINCRESCE, programa com o objetivo de conferir notoriedade e melhorar as condições de 

financiamento das empresas com superior perfil de risco e que sigam estratégias de crescimento e de 

competitividade (http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplartigo-01.php?temaid=53&msid=6). Hoje em dia, a 

Empresa A apresenta um volume de negócios na ordem dos 15 M €. Estes valores são atingidos devido 

ao trabalho de mais de 150 colaboradores, organizados em 11 departamentos distintos (ver Figura 6). 

http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplartigo-01.php?temaid=53&msid=6
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Figura 6 – Organograma da Empresa A (fonte interna da Empresa A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Empresa A dedica-se então à produção de componentes e conjuntos metálicos através do corte por 

arrombamento, estampagem, montagem e soldadura. Estes processos são descritos de seguida: 

1. Corte por arrombamento 

O corte por arrombamento é um processo tecnológico bastante usado no corte de chapa metálica a 

frio. Este processo permite obter peças com um bom acabamento, uma boa precisão dimensional e 

atingir elevadas taxas de produção, a um custo relativamente baixo. Uma ferramenta de corte por 

arrombamento é geralmente constituída por um punção, cujo bordo tem a forma da peça a cortar e uma 

matriz que assegura a passagem do punção e da peça cortada (Rodrigues e Martins, 2005). 

2. Estampagem 

A estampagem é um processo tecnológico que permite produzir peças com uma superfície não 

planificável através de uma chapa metálica plana. As suas principais características são a elevada 

produtividade e a grande variedade de formas que podem ser produzidas, uma vez que uma prensa 

pode agregar várias ferramentas, e o formato da peça produzida depende da ferramenta que está a ser 

usada na prensa. A estampagem pode realizar-se numa única fase, em prensas convencionais, ou 

numa sequência de fases, quando a peça a obter for profunda, em prensas progressivas (Rodrigues e 

Martins, 2005). As prensas disponíveis na Empresa A variam entre 160 e 800 ton, agregam ferramentas 

dos mais variados tamanhos e trabalham chapa metálica que varia entre 0,5 e 7 mm (ver Figura 7). 

3. Montagem 

A Empresa A tem ainda linhas de montagem destinadas a juntar vários componentes produzidos 

anteriormente na empresa. As linhas de montagem são contínuas, têm flexibilidade para realizar 

qualquer tipo de montagem e utilizam visão ótica para controlo do produto final (ver Figura 8). 

4. Soldadura 

A soldadura é um processo que tem como objetivo a união localizada de materiais, de forma 

permanente, através do uso de forças, na escala atómica, semelhantes às existentes no interior do 

material, isto é, da criação de uma ponte (geralmente metálica) entre duas superfícies, com as mesmas 

características das superfícies a serem unidas (Jeffus, 2007). A Empresa A usa soldadura por fusão de 
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Figura 7 – Prensa de 800 ton existente 
na Empresa A. 

Figura 8 – Linha de montagem existente 
na Empresa A. 

Figura 9 – Soldadura 
existente na Empresa A. 

protuberâncias (porcas, parafusos e chapa sobre chapa) em equipamentos de 100 a 480 kV e 

soldadura por pontos (chapa sobre chapa) em equipamentos até 50 kV. A soldadura na empresa é 

tanto robotizada como manual, sendo automatizada para funções específicas (ver Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Estes processos estão orientados para atingir dois objetivos distintos, a total satisfação dos clientes da 

empresa e a valorização máxima dos seus colaboradores. De forma a alcançar este segundo objetivo, 

a empresa pratica polivalência entre os seus colaboradores, forma-os de maneira contínua, valoriza o 

trabalho em equipa e procura atingir a marca de zero acidentes de trabalho por ano. 

Após a descrição da estrutura interna da empresa, é importante perceber onde esta se insere a nível 

nacional, sendo então de seguida estudada a indústria pesada da metalomecânica. 

3.2 VISÃO GLOBAL SOBRE A INDÚSTRIA METALOMECÂNICA 

Nesta secção pretende-se dar uma visão global da indústria metalomecânica em Portugal. Os dados 

apresentados remetem ao ano de 2013 e foram maioritariamente retirados do relatório “Análise Setorial 

da Indústria Metalomecânica”, elaborado pelo Banco de Portugal (2015). O estudo analisa três grandes 

vetores da indústria: o volume de negócios, o número de empregados e o número de empresas.  

Em 2013, a indústria metalomecânica representava cerca de 6,4% do volume de negócios, 6% do 

número de empregados e 2,4% do número de empresas ao serviço das Sociedades Não Financeiras 

(SNF). Em valores médios, as empresas desta indústria geraram cerca de 2,7 vezes mais volume de 

negócios, tendo 2,5 vezes mais empregados, que uma empresa média em Portugal (ver Tabela 2). 

A indústria metalomecânica pode ser dividida em três setores: 1) metalurgias de base; 2) produtos 

metálicos e elétricos; 3) equipamentos de transporte. A Empresa A, por fabricar maioritariamente peças 

para a indústria automóvel, está inserida no terceiro setor, que engloba as empresas que fabricam 

veículos automóveis, reboques, semirreboques e componentes para veículos automóveis. Ao analisar 

esta indústria, dividida nestes três setores, constata-se que o setor dos produtos metálicos e elétricos 

é o que tem maior peso em todos os indicadores analisados, representando cerca de 53% do volume 

de negócios, 72% das pessoas ao serviço e 90% das empresas (ver Figura 10). No entanto, os outros 

dois setores têm um volume de negócios médio e um número médio de pessoas ao serviço superior. 
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Tabela 2 – Indicadores comparativos entre a indústria metalomecânica e as SNF, em 2013 (Banco de Portugal, 
2015; http://www.pordata.pt/Municipios). 

Descrição 
Volume de negócios 

(mil €) 
Número de pessoas 

ao serviço 
Número de 
empresas 

Total das SNF 317 333 214 3 373 518 355 660 

Valores médios por empresa 892 9,5  

Indústria metalomecânica 20 309 326 202 411 8 536 

Valores médios por empresa 2 379 23,7  

Dentro das indústrias transformadoras, a indústria metalomecânica tem um impacto significativo em 

Portugal, correspondendo a cerca de 24,9% do volume de negócios, a 25% das pessoas empregadas 

e a 23% das empresas, em 2013. 

Ao analisar a indústria por classes de dimensão, constata-se que esta é principalmente constituída por 

microempresas (até 10 colaboradores e um volume de negócios inferior a 2 M €). No entanto, as 

grandes empresas (com mais de 250 colaboradores e um volume de negócios superior a 50 M €), 

apesar de serem apenas 1% do total, contribuíram com 53% do volume de negócios (ver Figura 11). A 

Empresa A situa-se nas restantes 26% das empresas, isto é, nas PME’s do setor. Ao cruzar as classes 

de dimensão com os setores de atividade económica, conclui-se que as grandes empresas têm um 

impacto decisivo nos setores de equipamentos de transporte e de metalurgias de base (76% e 62% do 

volume de negócios dos setores, respetivamente), enquanto as PME’s têm maior preponderância no 

setor dos produtos metálicos e elétricos, com 54% do volume de negócios do setor (ver Figura 12). 

Relativamente à localização geográfica das sedes das empresas da indústria metalomecânica, 

constata-se que existe uma grande concentração das mesmas na região litoral do centro e norte de 

Portugal, com os distritos do Porto, Aveiro e Lisboa a acolherem 19%, 17% e 15%, respetivamente, do 

número total de empresas da indústria, em 2013. Por outro lado, as SNF, para os mesmos distritos, 

apresentaram valores de 18%, 6% e 28%, respetivamente. Considerando o volume de negócios, Aveiro 

e Setúbal dominam o panorama nacional com 20% e 18% do total da indústria, respetivamente. A 

Empresa A, devido à sua localização, contribui para a forte posição da indústria no distrito de Aveiro. 

Figura 10 – Estrutura da indústria metalomecânica por setor 
de atividade económica, em 2013 (Banco de Portugal, 2015). 

Figura 11 – Classes de dimensão da indústria 
metalomecânica e o seu impacto no volume de 
negócios da indústria, em 2013 (Banco de 
Portugal, 2015). 

http://www.pordata.pt/Municipios/
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Figura 12 – Composição do volume de negócios 
da indústria metalomecânica considerando a 
composição setorial das classes de dimensão, 
em 2013 (Banco de Portugal, 2015). 

Quanto à maturidade das empresas, é evidente a maior predominância das empresas mais antigas na 

indústria metalomecânica, onde em 2013, 62% do volume de negócios provinha de empresas com mais 

de 20 anos de existência, como o caso da Empresa A. Nas SNF, o valor é de 52%. 

Comparando 2009 a 2013, o volume de negócios desta indústria, em Portugal, aumentou 0,8 pontos 

percentuais (pp), enquanto o número de pessoas se manteve estável e o número de empresas diminuiu 

0,2 pp, sendo possível, na Figura 13, comparar estas tendências às das SNF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) do setor cresceram 5% 

em 2013, onde 56% das empresas melhoraram o indicador. O aumento é justificado por dois fatores: 

1) as empresas que apresentavam pior EBITDA, geralmente de pequena dimensão, têm vindo a fechar 

desde 2009, dando origem a um leque final de empresas com um melhor EBITDA e de dimensão 

superior, melhor preparadas para usufruir do efeito de escala das suas operações; 2) a indústria, no 

geral, tem investido no aumento da sua eficiência de forma a diminuir os custos das suas operações e 

a manter-se competitiva. A rendibilidade dos capitais próprios da indústria cresceu 1 pp, fixando-se nos 

5%, superando os 4% das indústrias transformadoras e os 3% das SNF, pelo terceiro ano consecutivo. 

Cerca de 75% das empresas tinham rendibilidade positiva e perto de metade delas uma rendibilidade 

dos capitais próprios superior a 4%. Ainda em 2013, a autonomia financeira da indústria foi 40%, 

superando em 10 pp a autonomia financeira do agregado das SNF. 

A indústria é ainda caracterizada por uma elevada abertura ao exterior, onde em 2013, 60% do seu 

volume de negócios teve origem no mercado externo. Na Tabela 3 é possível analisar o saldo comercial 

da indústria com o exterior, dividido nas suas várias componentes. De acordo com a Associação dos 

Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (2015), as exportações da indústria 

crescem, desde 2010, a um ritmo superior a 1000 M € por ano. Em 2014 e 2015, as exportações 

cresceram 8,9% e 5,6% em relação aos anos anteriores, respetivamente, fixando-se nos 14,6 mil M €. 

Este máximo histórico representa 31% do total das exportações das indústrias transformadoras 

nacionais. Os principais mercados deste setor são a Espanha (21%) e a Alemanha (19%). Além destes, 

existem outros mercados em expansão como a Colômbia, o Canadá, o México e o Reino Unido, onde 

as exportações da indústria cresceram, desde o último ano, 49%, 81%, 29% e 26%, respetivamente. O 

Figura 13 – Taxas de crescimento do volume de negócios e 
do número de empresas da indústria metalomecânica e das 
SNF, de 2009 a 2013 (Banco de Portugal, 2015). 
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aumento deve-se à elevada qualidade do produto português associado ao relativo baixo custo da mão-

de-obra usada para o produzir, dando origem a uma ótima relação qualidade-preço do produto final. 

Tabela 3 – Saldo das transações com o exterior (Banco de Portugal, 2015). 

Descrição 2012 2013 

SNF -0,3% 0,3% 

Indústrias Transformadoras 8,3% 10,3% 

Indústria Metalomecânica 20,6% 21% 

Por classes de 
dimensão 

Microempresas 6,6% 7,7% 

PME’s 20,7% 19,1% 

Grandes empresas 21,8% 23,8% 

Por segmentos de 
atividade económica 

Metalúrgicas de base 19,6% 11,3% 

Produtos metálicos e elétricos 21,6% 23,3% 

Equipamentos de transporte 19,5% 21,1% 

No entanto, de acordo com o Banco de Portugal (2015), apesar do elevado crescimento das 

exportações, a contração que se verifica no mercado interno tem feito diminuir o volume de negócios 

da indústria, ainda que, esta diminuição, ano após ano, venha a ser cada vez menor. Não obstante, 

como referido anteriormente, o EBITDA da indústria cresceu 5%, o que reforça o trabalho que tem vindo 

a ser feito ao nível do aumento da produtividade e redução do desperdício na indústria metalomecânica 

portuguesa, mantendo-a como uma das mais competitivas no contexto europeu. A Empresa A pretende 

assim seguir as pisadas da indústria a que pertence e fazer crescer o seu negócio, alavancando-se no 

aumento da eficiência das suas operações, de forma a tirar partido do efeito de escala da produção. 

3.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA 

A Empresa A tem como objetivo, para o ano de 2016, aumentar a produtividade global da sua fábrica, 

nos seus vários setores, de modo a manter-se competitiva e a libertar recursos para alavancar o seu 

crescimento, através do aumento das vendas, sem ter que realizar elevados investimentos financeiros. 

Para além de querer alcançar este objetivo, a empresa pretende também corrigir dois problemas 

estruturais que foram identificados no seu sistema de produção: 

1. Reduzido Overall Equipment Effectiveness (OEE) das prensas e equipamentos de soldadura 

A Empresa A tem em funcionamento 20 prensas a realizar estampagem e corte por arrombamento, 

das quais 7 são convencionais e 13 são progressivas. Além destas, tem ainda 14 equipamentos de 

soldadura em atividade. Para analisar a laboração de todos estes equipamentos, a gestão da empresa 

mede, mensalmente, o OEE de cada um. O OEE ajuda a medir diferentes tipos de desperdício e indica 

áreas de melhoria de processos nos mais variados sistemas de produção. Geralmente, é calculado 

através da multiplicação de três fatores, medidos em percentagem (Muchiri e Pintelon, 2008): 
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o Disponibilidade – razão entre o tempo de funcionamento real de um equipamento e o tempo de 

funcionamento planeado para esse mesmo equipamento. Identifica e quantifica as paragens 

planeadas e não planeadas dos equipamentos. 

o Desempenho – razão entre a quantidade total de peças produzidas e a quantidade máxima de 

peças que se podem produzir no tempo de funcionamento real do equipamento. Identifica e 

quantifica as microparagens e os ciclos em vazio dos equipamentos. 

o Qualidade – razão entre o número de peças produzidas com qualidade aceitável para venda e o 

número total de peças produzidas. Identifica e quantifica a não qualidade da produção (por 

exemplo, a quantidade de retrabalho e sucata). 

Ao analisar os valores de OEE obtidos nas prensas e equipamentos de soldadura da empresa, nos 

últimos seis meses, a administração da mesma deparou-se com dois problemas. Em primeiro lugar, 

que o OEE médio dos seus equipamentos é extremamente baixo, menor que 50%, tanto para as 

prensas como para os equipamentos de soldadura (ver Figura 14). Em segundo lugar, deparou-se com 

incongruências técnicas em alguns dos 

valores de OEE exibidos. O OEE, ao resultar 

de uma multiplicação de três percentagens, 

tem que apresentar, sistematicamente, um 

valor entre 0% e 100%. No entanto, existem 

máximos médios de 161% e 106% para as 

prensas e equipamentos de soldadura, 

respetivamente, o que revela a forma 

incorreta como a medição dos mesmos está 

a ser realizada. Perante estes resultados, a 

administração da empresa reconhece que 

precisa de ajuda externa especializada. 

2. Baixos resultados nas auditorias realizadas pelos seus principais clientes 

Os quatro principais clientes da Empresa A, PSA Peugeot Citroën, Robert Bosca GmbH, Delphi Corp. 

e Faurecia, impõem a realização de auditorias periódicas à empresa para a manterem como um dos 

seus fornecedores. As auditorias realizadas são constituídas por três componentes: 

o Process Control Plan Audit (PCPA) – permite avaliar se todos os processos e controlos de 

qualidade estão a funcionar corretamente. O PCPA é uma auditoria virada para o produto que 

garante o cumprimento de todos os requisitos por parte dos produtos finais produzidos pelas 

empresas auditadas. 

o Quality Systems Basic Plus (QSB+) – permite avaliar se as empresas auditadas têm todos os 

requisitos físicos, como máquinas e infraestruturas, necessários para operar corretamente. O 

QSB+ verifica detalhadamente o uso de elementos-chave ao nível do chão-de-fábrica.  

o New Supplier Assessment (NSA) – permite avaliar o potencial do sistema de produção das 

empresas auditadas e a sua prontidão a produzir novas componentes mal sejam requeridas. O 

resultado do NSA é uma análise de risco que ajuda a tomar decisões de abastecimento. 

Figura 14 – Valor médio e valor máximo médio do OEE das 
prensas e dos equipamentos de soldadura, da Empresa A, 
nos últimos seis meses (fonte interna da Empresa A). 
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Nas últimas auditorias realizadas, a Empresa A apresentou resultados aquém dos esperados, ficando 

mesmo atrás dos resultados dos seus concorrentes. Devido a este benchmark negativo, a 

administração da empresa teme perder alguns dos seus principais contratos, o que abalaria 

profundamente as vendas da empresa no futuro. Assim, esta reconhece a necessidade urgente de 

apostar na melhoria contínua dentro da empresa e na otimização dos seus processos de produção. 

No seguimento do seu objetivo para o ano de 2016, e dos resultados obtidos recentemente, a 

Empresa A entra em contacto com o KI de forma a realizar um Value Stream Mapping (VSM) inicial, e 

com ele identificar oportunidades de melhoria para responder às questões levantadas (ver Tabela 4). 

Tabela 4 – Contexto do projeto de melhoria. 

Contexto Descrição 

Objetivo para 2016  Aumentar a produtividade global da fábrica da empresa 

 Crescer as vendas da empresa 

Problemas a resolver  Reestruturar o método de cálculo do OEE das prensas e equipamentos de 
soldadura e aumentar os resultados do mesmo 

 Garantir um resultado melhor e ao nível da concorrência nas próximas auditorias 
realizadas pelos principais clientes da empresa 

Restrição existente  A empresa tem uma quantidade limitada de capital monetário para investir, sendo 
então necessário decidir pela solução que apresente melhores resultados a um 
custo inferior 

Com a presente dissertação de mestrado pretende-se ajudar a Empresa A a alcançar o seu objetivo, 

aplicando-se uma multi-metodologia de ação composta por várias metodologias e ferramentas Lean, 

estudadas no próximo capítulo, que ajudarão a empresa a melhorar a produtividade do seu sistema de 

produção e a implementar uma cultura de melhoria contínua dentro da mesma. 

3.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

A Empresa A produz maioritariamente peças metálicas para a indústria automóvel e termodoméstica. 

Com 20 prensas e 14 equipamentos de soldadura, conjugados com mais de 30 anos de experiência na 

prática de estampagem, esta procura a máxima satisfação dos seus clientes. 

A atividade da empresa insere-a na indústria metalomecânica, uma indústria com forte tradição no 

panorama industrial português e que se encontra em crescimento. Com indicadores superiores às 

restantes indústrias transformadoras, uma empresa da indústria metalomecânica nacional apresenta 

resultados bastante superiores às demais SNF portuguesas, em valores médios. Assim, a Empresa A 

ambiciona fazer parte do grupo de empresas bem-sucedidas desta indústria, tendo para isso que 

reestruturar parte das suas operações, melhorar a sua produtividade global e aumentar as suas vendas. 

Sendo estes os objetivos da Empresa A para 2016, pretende-se com o trabalho da presente dissertação 

de mestrado, inserida num projeto profissional entre o KI e a Empresa A, ajudar a última a alcançá-los. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo pretende-se efetuar uma revisão bibliográfica de conceitos, metodologias e ferramentas 

Lean. O capítulo é composto por três seções. Na seção 4.1 estuda-se a evolução do conceito Lean ao 

longo dos anos. Na seção 4.2 analisam-se metodologias e ferramentas Lean úteis para realizar a 

dissertação de mestrado. Na seção 4.3 resumem-se as principais conclusões do capítulo. 

4.1 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO LEAN 

Nas áreas da engenharia da produção e da administração científica, o primeiro grande desenvolvimento 

científico que procurou ligar a ciência à atividade industrial, de modo a aumentar a sua produtividade, 

veio pelas mãos de Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915). Taylor (1911) defendeu que uma gestão 

sistemática e padronizada seria o método adequado para combater a ineficiência nas empresas, desde 

as atividades de produção até à gestão das mesmas. Referiu ainda que a melhor gestão seria aquela 

que se guia pela ciência pura, que se assenta em leis, regras e princípios bem definidos. 

No entanto, a primeira grande mudança do paradigma industrial resultou da atividade de Henry Ford, 

quando este aplicou os ensinamentos de Taylor e criou as famosas linhas de montagem da Ford Motor 

Company, que permitiram dar começo à produção industrial em massa. A linha de montagem do 

modelo Ford T, criada em 1913, provocou uma melhoria de produtividade sem precedentes na história, 

servindo de inspiração para os restantes métodos de produção em massa espalhados pelo mundo. 

Esta revolução industrial levaria também a uma revolução no consumo (Womack et al., 1990). 

Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão viveu um período de crise profunda. Muitas empresas 

viram-se obrigadas a reestruturar os seus processos para continuarem a operar. Uma dessas empresas 

foi a Toyota Motor Company, cujo sistema de produção em massa não estava a conseguir contrariar a 

enorme incerteza da procura que existia naquele mercado. Foi então que Shoichiro Toyoda e Taiichi 

Ohno transformaram o sistema de produção em massa da empresa num sistema de produção Lean, 

denominado de sistema de produção Toyota (Ohno, 1988). Esta alteração marcou um ponto de 

viragem, uma nova mudança no paradigma da produção industrial (Womack et al., 1990). A palavra 

Lean aparece pela primeira vez no livro de Womack et al. (1990) intitulado “The Machine that Changed 

the World”, que trata as grandes mudanças de paradigma na produção industrial, focando-se na 

indústria automóvel e no sistema de produção Toyota. 

O conceito de produção Lean surge então como um conjunto de métodos que quando combinados têm 

o potencial de fazer aparecer um particular estado competitivo de uma empresa (Warnecke e Hüser, 

1995). No entanto, apesar de vários casos de sucesso a nível mundial, a aplicabilidade da produção 

Lean encontra algumas críticas, nomeadamente a falta de integração humana e a fraca aplicabilidade 

fora de ambientes produtivos repetitivos de elevado volume. É aí que surge uma nova ideologia 

denominada de pensamento Lean, que eleva a aplicabilidade desta metodologia a todas as indústrias, 

assente numa mudança cultural no seio empresarial (Womack e Jones, 1996). Nas duas próximas 

seções é aprofundado o estudo do pensamento Lean e da produção Lean, respetivamente. 
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Figura 15 – Abordagem de implementação da metodologia Lean (Melton, 2005). 

4.1.1 PENSAMENTO LEAN (LEAN THINKING) 

Após consagrado o sucesso das práticas Lean implementadas na Toyota Motor Company, centenas 

de empresas, de todo o mundo e das mais variadas áreas de negócio, tentaram implementá-las 

também. Contudo, mesmo com a partilha das práticas aplicadas na Toyota Motor Company, nenhuma 

outra empresa conseguiu alcançar os mesmos resultados excecionais. Spear e Bowen (1998) 

constatam que o problema não é apenas cultural, uma vez que outras empresas japonesas também 

ficam aquém do esperado, mas devido ao incumprimento de quatro regras básicas: 1) todo o trabalho 

deve ser especificado quanto ao conteúdo, sequência, tempo e resultado; 2) todas as relações entre 

fornecedores e clientes devem ser diretas; 3) o caminho para cada produto e serviço deve ser simples 

e direto; 4) qualquer melhoria deve ser realizada de acordo com o método científico, sob a orientação 

de um professor. Existiam lacunas na implementação das práticas, não bastava replicá-las, era 

necessário que todos os colaboradores de uma empresa pensassem da mesma forma e percebessem 

que a aplicação sistemática de determinadas regras poderia alterar os resultados globais alcançados. 

O pensamento Lean, definido por Womack e Jones (1996), permite assim especificar o valor dentro de 

uma empresa, delinear ações de criação de valor na melhor sequência possível e executá-las sem 

interrupções e de forma cada vez mais eficaz. O pensamento Lean é, portanto, a melhor solução para 

combater o Muda, uma vez que permite produzir mais com menos e entregar ao cliente um produto ou 

serviço cada vez mais próximo do que ele realmente deseja. Ainda, este permite tornar o trabalho mais 

satisfatório ao fornecer um feedback imediato e que, contrariamente às tendências globais de aumento 

de eficiência, fornece um meio para criar trabalho, em vez de apenas destruir emprego. Melton (2005) 

afirma que é necessária uma abordagem estruturada e racional, baseada em dados, para se atingir os 

objetivos acima descritos (ver Figura 15). Esta abordagem é composta por cinco etapas: 1) recolher os 

dados; 2) analisar os dados; 3) planear a mudança; 4) realizar a mudança; 5) medir os benefícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, o pensamento Lean ajuda a distinguir, em cada fase dum determinado processo, o que 

representa valor acrescentado do que é apenas desperdício, ação fundamental para implementar de 

uma forma correta a filosofia Lean numa organização. Em contextos mais tangíveis, como é o caso da 

indústria da produção, a diferença entre desperdício e valor acrescentado é, na maioria das vezes, 

percetível e visual. No entanto, em contextos menos tangíveis, como na área da gestão da informação, 

determinante no mundo empresaria atual, esta diferença é difícil de detetar (Hicks, 2007). 
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A liderança ativa dentro de uma organização é também crucial para se conseguir implementar a filosofia 

Lean, estando o êxito desta implementação diretamente correlacionado com a execução, de forma 

constante, de práticas de melhoria contínua (Dombrowski e Mielke, 2014). Passando dos líderes para 

um contexto empresarial global, Bortolotti, Boscari e Danese (2015) discutem as razões que podem 

levar ao insucesso da implementação de uma gestão Lean, sendo elas a falta de uma cultura 

organizacional e a ausência de práticas de melhoria contínua consistentes ao longo do tempo. 

Suárez-Barraza, Dahlgaard-Park e Smith (2012) concluem que, na indústria dos serviços, os principais 

ganhos com a implementação da filosofia Lean são a diminuição do lead-time, a redução dos custos e 

o aumento da qualidade e da flexibilidade dos serviços prestados. Assim, o pensamento Lean ajuda a 

fazer chegar a filosofia Lean a todas as indústrias, da produção aos serviços, da criação de bens 

materiais ao tratamento e gestão da informação. 

4.1.2 PRODUÇÃO LEAN (LEAN PRODUCTION) 

Após o seu aparecimento, o conceito de produção Lean tem sido muito estudado. Holweg (2007) afirma 

que o conceito não resultou de um evento único, mas sim de um processo de aprendizagem dinâmico 

dentro das indústrias têxtil e automóvel, incitado pela envolvente socioeconómica do Japão, na época. 

Shah e Ward (2003) entendem a produção Lean como uma abordagem multidimensional que engloba 

um leque de atividades de gestão: Just-in-time (JIT), equipas de trabalho, sistemas de qualidade e 

produção em célula. Mais tarde, Shah e Ward (2007) clarificam o conceito afirmando que existem dez 

fatores que constituem o complemento operacional à produção Lean: 1) o feedback de fornecedores; 

2) a entrega JIT por parte de fornecedores; 3) o desenvolvimento de fornecedores; 4) o envolvimento 

de clientes; 5) o sistema Pull; 6) o fluxo contínuo; 7) a redução do tempo de setup; 8) a manutenção 

totalmente preventiva; 9) o controlo estatístico de processos; 10) o envolvimento de colaboradores.  

Pettersen (2009) constata que o conceito de produção Lean é definido apenas com base em termos 

operacionais, apesar de não existir uma concordância absoluta nos termos a incorporar na definição. 

Além disso, a definição do conceito está em constante evolução e, como tal, tentar defini-lo de forma 

definitiva é como tentar tirar uma fotografia a um objeto em movimento (Hines et al., 2004). 

Melton (2005) ajuda a sintetizar os princípios fundamentais da produção Lean, nomeadamente a 

identificação de valor acrescentado, a eliminação de desperdício e a criação de um fluxo de valor até 

ao cliente. Segundo Hines et al. (2004) valor é criado sempre que o desperdício interno das empresas 

é reduzido e sempre que novas funcionalidades valorizadas pelos consumidores são oferecidas aos 

mesmos. Chen, Li e Shady (2010) encontram uma definição alternativa para desperdício, afirmando 

que qualquer atividade pela qual o cliente não esteja disposto a pagar é desperdício e a mesma deve 

ser então eliminada. Realçam ainda que esta é a melhor forma de acrescentar valor ao trabalho 

realizado pelas empresas, porque para além de aperfeiçoar a qualidade e a eficácia das operações, 

melhora a posição competitiva das empresas através da redução de custos. Melton (2005) afirma que 

a criação de um fluxo de valor de uma só peça até ao cliente, conseguido com a implementação um 

sistema de produção Pull (o sistema funciona apenas quando é “puxado” pelos pedidos dos clientes), 
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Figura 16 – Exemplo de um sistema de produção Pull (Melton, 2005). 

permite reduzir significativamente o lead-time até ao consumidor e o inventário em todos os estágios 

do processo. Na Figura 16 é possível observar um exemplo de um sistema de produção Pull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os principais benefícios da produção Lean são a redução do tempo de espera dos consumidores, 

conseguido através da diminuição do lead-time, a redução dos inventários dos fabricantes, uma maior 

robustez de processos, conseguida através da redução do desperdício e da diminuição do retrabalho, 

e um maior conhecimento dos mesmos (Melton, 2005). Hofer, Eroglu e Hofer (2013) relacionam ainda 

o desempenho das empresas com as práticas de produção Lean, concluindo que estas têm um impacto 

positivo no desempenho financeiro das empresas, muito devido à diminuição dos custos operacionais. 

Concluída esta parte, é necessário perceber como a produção Lean pode ser implementada num 

sistema produtivo. É aqui que entram as metodologias e ferramentas Lean, abordagens estruturadas e 

organizadas que facilitam a implementação da filosofia Lean dentro de uma organização. 

4.2 METODOLOGIAS E FERRAMENTAS LEAN 

A presente seção está dividida em três partes. Na primeira parte resume-se o estado da arte para duas 

metodologias Lean: Kaizen e JIT. Na segunda parte elabora-se também um resumo do estado da arte 

para um conjunto de ferramentas Lean selecionadas: Value Stream Mapping, Root Cause Analysis, 5S, 

Kanban, Single Minute Exchange of Die e Heijunka (palavra japonesa para “nivelamento”). Na terceira 

parte realiza-se uma análise comparativa e uma integração das metodologias e ferramentas Lean 

estudadas, propondo-se uma multi-metodologia a ser aplicada durante a dissertação de mestrado. 

4.2.1 ANÁLISE DE METODOLOGIAS LEAN 

As metodologias Lean ajudam a implementar a filosofia Lean numa empresa. As metodologias Kaizen 

e JIT são apresentadas de seguida: 

1. Kaizen 

Segundo Melton (2005), Kaizen é uma atividade de melhoria com vista a criar valor e a remover 

desperdício, geralmente chamado de metodologia Kaizen. Os seminários Kaizen são uma forma 
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comum de dar início a uma grande mudança dentro de uma área ou cadeia de valor. Ainda, este afirma 

que o Kaizen começa com uma recolha de dados e análise dos mesmos, seguida de uma fase de 

planeamento e uma implementação no terreno. Para Chen et al. (2010), assim que a causa raiz de um 

problema é identificada, é necessário encontrar uma solução que permita à empresa reduzir ou eliminar 

desperdício, conseguido muitas vezes com a prática de eventos Kaizen. Num evento Kaizen, uma 

equipa multidisciplinar é formada para encontrar uma solução para um problema particular e melhorar 

o sistema de produção de uma empresa. Chera et al. (2012) olham para o Kaizen como uma filosofia 

ou prática diária de melhoria contínua, cuja metodologia inclui fazer mudanças, monitorizar resultados 

e ajustar as alterações efetuadas às medições que se vão realizando. Consideram ainda que os 

eventos Kaizen devem ser estruturados de forma a incluir todos os colaboradores, de todos os níveis 

de uma organização, que estejam diretamente relacionados com um determinado processo em análise.  

Brunet e New (2003) destacam as três principais características do Kaizen: 1) a prática de Kaizen é 

contínua uma vez que a melhoraria dos resultados de qualidade e eficiência nas empresas é um 

processo interativo; 2) ao contrário das mudanças estruturais promovidas pela gestão de topo ou pela 

inovação tecnológica, o Kaizen é incremental por natureza; 3) o Kaizen é participativo, isto é, requer o 

envolvimento e a inteligência de toda a força de trabalho. Os autores visitaram 11 empresas japonesas 

dos setores siderúrgico e automóvel de forma a compreender a forma como o Kaizen está a ser aplicado 

nas mesmas. Com as suas visitas concluem que a forma como o Kaizen é apresentado dentro de uma 

empresa se adapta com o tempo, refletindo as mudanças do meio envolvente à mesma. Além disso, 

verificam que a forma como a metodologia é aplicada varia com a indústria em questão. A principal 

semelhança encontrada nas várias empresas foi o papel integrativo do Kaizen e a forma como este 

ajuda a fixar metas e a avaliar o desempenho nas empresas que o aplicam. 

Bateman e David (2002) afirmam que as empresas que aplicam a metodologia Kaizen conseguem, na 

sua grande maioria, aumentar a produtividade dos colaboradores em 41% e diminuir o tempo de ciclo 

de produção em 25%, de forma geral. Como tempo de ciclo considera-se o tempo necessário para 

produzir uma peça de forma cíclica, isto é, o tempo decorrido desde o início até ao fim da produção de 

uma peça. Ainda, consideram a metodologia útil para melhorar a competitividade das empresas de 

produção, mas que é necessário às mesmas precaverem-se contra o facto de as melhorias alcançadas, 

muitas vezes, regredirem com o tempo, devido à dificuldade em suster a dinâmica de melhoria. 

Chen et al. (2010) estudaram a implementação da metodologia Kaizen numa pequena empresa de 

produção, situada nos Estados Unidos da América (EUA), que fabrica quadros e tomadas elétricas. Os 

resultados da implementação foram a diminuição dos tempos de processamento, a melhoria da 

qualidade dos produtos e a diminuição dos inventários internos entre as operações da empresa. Chera 

et al. (2012) estudaram o impacto da metodologia Kaizen na forma como os pacientes são tratados em 

instalações de oncologia de radiação. Concluíram que a adoção da metodologia Kaizen, juntamente 

com o uso de outras ferramentas Lean, melhora a forma como os pacientes são tratados nesta área. 

2. Just-in-time (JIT) 

Para Baykoç e Erol (1998), um sistema JIT tem um simples objetivo, produzir os itens requeridos, no 

tempo requerido e nas quantidades requeridas. Num sistema produtivo ideal o inventário em cada fase 
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do processo é constituído por apenas uma unidade. No entanto, este objetivo não consegue ser atingido 

em sistemas reais devido à natureza estocástica da procura e dos tempos de processamento. Num 

sistema de produção JIT, caracterizado pelo seu regime Pull, quando um pedido é gerado no final da 

linha, o item produzido na fase anterior é transferido para o final da linha. A remoção do item da fase 

anterior gera a produção de um item adicional, nessa fase, para substituir o que se acabou de tirar. 

Deste modo, cada fase opera em just-in-time para satisfazer a procura da fase sucessora. 

Segundo Claycomb, Germain e Dröge (1999) o JIT refere-se a uma abordagem integrada de resolução 

de problemas que pretende melhorar a qualidade e a pontualidade do abastecimento, produção e 

distribuição. O objetivo fundamental da metodologia é eliminar qualquer desperdício de toda a cadeia 

de valor. Os autores diferenciam as práticas JIT, abordagens usadas pelos gestores e trabalhadores 

com o objetivo de alcançar certos tipos de resultados, dos indicadores de performance JIT, formas de 

medir os resultados alcançados. Após realizarem um questionário a 200 empresas de produção, 

situadas nos EUA, concluíram que o uso de práticas JIT, como a redução dos tempos de setup das 

máquinas, o uso de cartões Kanban ou a flexibilidade de horários, leva, de forma agregada, a uma 

redução dos níveis de inventário dentro das empresas (matérias-primas, produtos intermédios e 

produtos acabados), a um aumento da eficiência organizacional, através da diminuição do número de 

níveis hierárquicos, e a um aumento da eficiência financeira (melhor rentabilidade, por exemplo). 

Brox e Fader (2002) estudaram o impacto da metodologia JIT na estrutura de custos de 60 empresas 

canadianas de produção de peças automóveis. Em primeiro lugar, fizeram o levantamento das 

estratégias de gestão JIT usadas, de entre as quais, é de destacar os cartões Kanban, a rede integrada 

de fornecedores, a existência de planos para reduzir os tempos de setup dos equipamentos, o 

balanceamento das linhas de produção, a educação sobre a metodologia JIT e a manutenção 

preventiva de equipamentos. Em segundo lugar, estudaram o impacto destas estratégias de gestão JIT 

nas respetivas estruturas de custos das empresas. Estes concluíram que as empresas que aplicam a 

metodologia JIT têm, de modo agregado, uma rentabilidade superior, devido aos menores custos 

operacionais praticados, que lhes providencia uma posição competitiva vantajosa. Além disso, estas 

empresas obtêm uma redução no número de defeitos detetados e no número de devoluções por parte 

dos clientes, o que leva a menos reclamações e a um aumento da satisfação por parte dos mesmos. 

Fullerton, McWatters e Fawson (2003), após estudarem a implementação de JIT em 253 empresas de 

produção industrial americanas, puseram em evidência uma relação estatística significativa entre o uso 

de JIT nas fábricas e um desempenho financeiro superior. A prática de JIT leva, na sua grande maioria, 

a uma redução do desperdício na produção, como por exemplo, através da redução dos tempos de 

setup e da execução de uma manutenção preventiva. Esta redução de desperdício leva as empresas, 

que organizam as suas operações em JIT, a ter resultados financeiros superiores de forma sustentada. 

Ainda, concluíram que o uso de certas práticas JIT, comparativamente a outras, ostentam resultados 

superiores, especificamente, o uso de cartões Kanban e a entrega JIT por parte dos fornecedores. 

Segundo Inman, Sale, Green e Whitten (2011), no setor da produção, a produção JIT associada com o 

abastecimento JIT aumenta a agilidade produtiva de uma empresa, que por sua vez aumenta o seu 

desempenho operacional. Uma evolução no setor operacional leva, por sua vez, a um marketing 
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superior e a um melhor desempenho financeiro. Os autores fizeram 96 questionários a gestores de 

operações, produção, logística e de compras de empresas, com mais de 250 colaboradores, situadas 

nos EUA. Estes questionários permitiram concluir que as empresas que mantiverem os seus sistemas 

de produção JIT e aumentarem a integração dos seus clientes e fornecedores, na forma de 

abastecimento JIT, terão um impacto muito significativo na agilidade das suas operações. 

Nesta seção foram estudadas duas metodologias Lean que aplicam várias ferramentas Lean, algumas 

das quais, analisadas na próxima seção. 

4.2.2 ANÁLISE DE FERRAMENTAS LEAN 

As ferramentas Lean ajudam a implementar a metodologia Lean dentro de uma organização. Existem 

inúmeras ferramentas Lean, no entanto, nesta seção apenas é considerado um grupo restrito de 

ferramentas com potencial aplicabilidade na presente dissertação de mestrado. As ferramentas Value 

Stream Mapping, Root Cause Analysis, 5S, Kanban, Single Minute Exchange of Die e Heijunka são 

analisadas de seguida: 

1. Mapeamento da Cadeia de Valor (Value Stream Mapping) 

Melton (2005) descreve o Value Stream Mapping (VSM) como um mapa que mostra cada passo de 

cada processo de uma cadeia de valor. Segundo ele o VSM é usado para recolher dados e para 

distinguir as atividades de valor acrescentado das atividades que não acrescentam valor. É também 

usado para reconstruir determinadas cadeias de valor, quando necessário (Value Stream Design). 

Rahani e al-Ashraf (2012) aconselham a aplicar o VSM em três etapas distintas: 1) elabora-se um 

diagrama que mostra os fluxos de materiais e informação de forma a perceber como os processos 

atuais funcionam (mapeamento do estado atual); 2) com a ajuda do diagrama criado, identificam-se as 

causas raiz do desperdício identificado na cadeia de valor e estudam-se melhorias processuais para 

eliminar o mesmo (mapeamento do estado futuro); 3) as melhorias são executadas com o apoio de 

eventos Kaizen de melhoria contínua. Os autores analisaram uma empresa de produção de 

componentes para a indústria automóvel, situada no Japão e na Malásia, com o objetivo de encontrar 

oportunidades de melhoria processual. Para tal, usaram o VSM e percorreram as três etapas propostas, 

concluindo que o VSM ajuda a revelar desperdício oculto nos processos de empresas, que pode afetar 

a produtividade da produção, e que conjugada com outras ferramentas Lean ajuda também a melhorar 

o lead-time e a qualidade da produção, assim como a reduzir os custos operacionais de empresas. 

Para Teichgräber e Bucourt (2012), apesar do VSM transmitir informação importante, o maior benefício 

da ferramenta provém da sua criação. Durante o processo de mapeamento as ideias aparecem, os 

paradigmas alteram-se e as equipas conseguem chegar a consensos. O mapeamento não só leva a 

melhores processos, como leva a consensos que permitem e reforçam a implementação dos mesmos. 

Os autores aplicaram a ferramenta num departamento universitário de radiologia intervencionista de 

forma a eliminar ou reduzir a duração das atividades que não acrescentam valor. As etapas que 

seguiram foram a identificação do desperdício dentro do departamento, o mapeamento do estado atual 

do departamento e o mapeamento do estado futuro desejado para o departamento. 
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Vlachos e Bogdanovic (2013) resumem sete passos auxiliares à aplicação do VSM: 

o Mapeamento de atividades de processo – reduz o processo ao seu mais ínfimo pormenor, 

descrevendo as suas características. O resultado é uma imagem clara de todo o processo que 

ajuda a diferenciar as atividades que acrescentam valor das atividades que não acrescentam valor.  

o Matriz de resposta para cadeias de abastecimento – é um diagrama que mostra os lead-times 

de todo o processo. Os registos de tempo para efetuar cada etapa do processo são reproduzidos 

numa matriz, cuja análise permite identificar oportunidades de melhoria. 

o Funil de variedade de produção – esta ferramenta funciona como a matriz de resposta para 

cadeias de abastecimento, acomodando, no entanto, a sequência de processos e os níveis de 

inventário de cada processo, ajudando assim a detetar e a reduzir os mesmos. 

o Mapeamento de filtro de qualidade – tem como objetivo identificar problemas de qualidade dentro 

da cadeia de abastecimento, mapeando ao longo da mesma três tipos de defeitos: defeitos nos 

produtos acabados ou queixas de clientes, defeitos nos serviços prestados (não relacionados 

com os produtos) e defeitos expostos por sistemas de controlo internos. 

o Mapeamento da amplificação da procura – revela aumentos de procura em períodos específicos 

de tempo. Este mapeamento pode ser usado para redesenhar a cadeia de abastecimento de 

forma a acomodar as procuras reais dos clientes, reduzir flutuações desnecessários e fornecer 

soluções para satisfazer picos excecionais de procura. 

o Análise de pontos de decisão – calcula o ponto a partir do qual os produtos deixam de ser 

produzidos para satisfazer a procura real e passam a ser produzidos apenas para satisfazer as 

previsões de procura. No fim de ser identificado, é possível analisar os processos que operam a 

montante e a jusante desse ponto. 

o Estrutura física – compara o mapeamento da cadeia de valor da empresa em estudo com o 

padrão da indústria, ajudando a compreender como a indústria funciona e a identificar áreas na 

empresa que ainda não foram corretamente desenvolvidas. 

Ainda, o VSM é visto como uma técnica que permite criar uma exposição visual de cada passo 

sequencial de um qualquer processo e identificar ambiguidades, variações, erros e atrasos, que, no 

seu conjunto, criam desperdício que não acrescenta qualquer tipo de valor (Chera et al., 2012). 

2. Root Cause Analysis (RCA) 

Segundo Chera et al. (2012), a Root Cause Analysis (RCA) é um método de resolução de problemas 

que identifica as causas reais de problemas de qualidade, de modo a que os mesmos sejam resolvidos 

na sua origem. A técnica dos “5 Porquês” é muito usada na identificação de problemas, onde a pergunta 

“Porquê?” é feita várias vezes até ser identificada a raiz do problema. O nome da técnica vem do facto 

de, normalmente, não ser necessário realizar a pergunta mais do que cinco vezes. Depois da raiz do 

problema ser identificada, medidas corretivas são acionadas para prevenir que o problema volte a 

ocorrer. Em vez de culpar e julgar pessoas, a RCA procura fraquezas sistémicas nos recursos, 

equipamentos, treinos, comunicações e prioridades corporativas. Esta é normalmente realizada por 

uma equipa multidisciplinar, em conjunto com a criação de um VSM, durante um evento Kaizen. 
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Melton (2005) afirma que a técnica dos “5 Porquês” permite eliminar a causa raiz de um problema, em 

vez de serem combatidos os sintomas do mesmo. Esta técnica é utilizada na fase de análise de dados, 

de modo a que o problema possa ser resolvido na fase de planeamento e execução da mudança. Outra 

técnica empregada na identificação de causas raiz de problemas é o diagrama de Ishikawa, também 

conhecido por diagrama de espinha de peixe. Esta técnica é utilizada para representar os problemas 

ao longo de um processo produtivo, funcionando como um diagrama causal (semelhante a uma espinha 

de peixe). Estes diagramas são utilizados, maioritariamente, na fase de desenho dos produtos e 

prevenção de possíveis defeitos de qualidade (Jayswal, Li, Zanwar, Lou e Huang, 2011). 

Nugroho, Riastuti e Iridiastadi (2012) aplicaram a técnica do diagrama de Ishikawa para desenhar os 

fluxos dos clientes do maior aeroporto da Indonésia, tanto em variedade de voos como em número de 

passageiros. O uso do diagrama permitiu perceber quais os trajetos que não acrescentavam valor para 

o cliente, dando origem a uma remodelação das rotas oferecidas pelo aeroporto. Os autores aplicaram 

também a técnica dos “5 Porquês” para identificar as causas raiz do desperdício identificado, 

concluindo, por exemplo, que era necessário melhorar a gestão visual na zona de check-in. A aplicação 

destas técnicas levou a um aumento de 15% na percentagem das atividades de valor acrescentado. 

3. 5S 

Os 5S são um procedimento de cinco passos utilizados para tornar os postos de trabalho aptos para a 

prática de gestão visual: 1) triar; 2) arrumar; 3) limpar; 4) normalizar; 5) disciplinar. Para Melton (2005), 

os 5S ajudam a melhorar a gestão visual das empresas, que vai desde a identificação e normalização 

dos locais de trabalho até ao acompanhamento visual de indicadores de desempenho. Um exemplo de 

gestão visual, usando os 5S, é marcar no chão-de-fábrica o local por onde os colaboradores se devem 

deslocar de forma a evitar choques com outros equipamentos de transporte (por exemplo, 

empilhadores). Ainda, a gestão visual permite melhorar a comunicação, tornar as anomalias visíveis, 

representar dados de feedback, tanto positivos como negativos, e prevenir riscos (ver Tabela 5). 

Para Melton (2005), os 5S devem ser usados no início da implementação de uma estratégia Lean, de 

forma a quebrar as barreiras inicias e levar as equipas a conhecerem os seus postos de trabalho. 

Normalmente, são usados durante eventos Kaizen uma vez que o layout do espaço de trabalho e a 

arrumação do mesmo levam, na maioria dos casos, a desperdício, que por sua vez deve ser eliminado. 

Segundo Buesa (2009), a prática dos 5S por si só, ou combinada com outras ferramentas Lean, já leva 

a excelentes resultados. No entanto, esta ferramenta deve incluir sempre as etapas “Normalizar” e 

“Disciplinar”, consideradas as etapas mais importantes, por assegurarem a manutenção das etapas 

anteriores e levarem a zero defeitos, zero acidentes e consequentemente, a uma redução de custos. 

O autor estudou o caso de sucesso do laboratório de patologia e citologia do Hospital Pediátrico Alfred 

I. DuPont em Wilmington, no estado americano da Carolina do Norte. Com uma elevada variedade de 

testes e uma carga de trabalho de 10 000 amostras anuais, o laboratório, ao implementar os 5S, 

aumentou o número total de amostras realizadas em 20% e as receitas em 12%, entre 2007 e 2008. 

Bayo Moriones, Bello-Pintado e Merino-Díaz de Cerio (2010) estudaram o impacto da implementação 

dos 5S em instalações fabris espanholas. Após realizarem entrevistas a 203 gestores de fábricas de 

produção, com pelo menos 20 empregados, na região espanhola de Navarra, verificaram quatro pontos 
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Tabela 5 – Os 5S (Melton, 2005). 

Nome em japonês Nome em português Descrição 

1.  Seiri Triar  Separar os materiais e ferramentas requeridas das não requeridas, e 
remover as últimas 

2.  Seiton Arrumar  Organizar materiais e ferramentas de modo a facilitar o seu uso 

3.  Seiso Limpar  Limpar o posto de trabalho 

4.  Seiketsu Normalizar  Fazer as ações descritas acima regularmente – manter o sistema montado 

5.  Shitsuke Disciplinar  Ganhar o hábito de seguir os quatro primeiros S’s 

importantes: 1) os gestores de fábricas de elevada dimensão estão mais propensos a usar os 5S que 

os gestores de fábricas de pequena dimensão; 2) os operadores de empresas multinacionais estão 

mais propensos a usar os 5S que os operadores de empresas nacionais; 3) as empresas que envolvam 

os seus colaboradores em práticas de melhoria contínua estão mais propensas a usar os 5S; 4) o uso 

dos 5S é parcialmente associado à melhoria do desempenho operacional. 

Ab Rahman, Khamis, Mohd Zain, Md Deros e Wan Mahmood (2010) analisaram a implementação dos 

5S em duas empresas de produção japonesas, localizadas na Malásia. Os autores começaram por 

realizar duas entrevistas nas empresas selecionadas, ao qual se seguiu uma observação das áreas 

industriais e a elaboração de duas listas de verificação dos 5S. Após as listas estarem finalizadas, 

procederam à realização das auditorias, em ambas as empresas, onde tiveram em consideração o 

serviço de limpeza das mesmas e o desempenho ambiental, de segurança e de saúde, e analisaram 

os registos obtidos. No final, concluíram que os 5S são uma forma eficaz de melhorar a limpeza e o 

serviço ambiental, de segurança e de saúde nos postos de trabalho, de uma forma holística e integrada.  

4. Kanban 

De acordo com Baykoç e Erol (1998), um Kanban é um cartão no qual certa informação, de um material 

a ser “puxado” num determinado sistema, é escrita. Serve como meio de comunicação para despoletar 

o início da produção da próxima unidade e para “puxar” o item processado entre as diferentes etapas 

de um sistema produtivo, ajudando assim a controlar o movimento de materiais. Os autores estudaram 

um sistema composto por dois produtos, três linhas e cinco estações, onde são utilizados Kanbans, e 

concluíram que o seu uso aumenta as taxas de produção e de utilização das linhas e das estações. 

Melton (2005) descreve o Kanban como um sistema visual de chão-de-fábrica que garante que cada 

centro de trabalho de abastecimento não produza até que um centro de trabalho posterior solicite um 

abastecimento. O Kanban é, portanto, uma solução de conceção para problemas de fluxo de materiais 

dentro de um determinado processo. Na Figura 17 é possível visualizar, de forma simplificada, como 

um sistema Kanban pode ser implementado numa cadeia de abastecimento. 

Naufal, Jaffar, Yusoff e Hayati (2012) concluem que o uso de um sistema Kanban é essencial para 

garantir o correto funcionamento de um sistema JIT. Afirmam ainda que a sua implementação reduz o 

lead-time, o inventário de produtos intermédios e acabados, melhora a área livre no chão-de-fábrica e 

melhora as capacidades produtivas no que diz respeito à satisfação da procura. Os autores estudam a 

implementação do sistema Kanban numa empresa de produção local na Malásia, onde distinguem três 
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Figura 17 – Exemplo de um sistema Kanban aplicado a uma cadeia de abastecimento (adaptado de 
http://www.isoconsultatpune.com/kanban-system). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fases distintas de implementação: 1) recolha dos parâmetros relevantes; 2) cálculo da quantidade de 

Kanbans necessária; 3) estabelecimento do mecanismo Pull que controla o sistema de produção da 

empresa. Ainda, concluem que a aplicação de um sistema Kanban funcional é essencial para colocar 

em prática uma metodologia JIT numa empresa e para regularizar o seu fluxo de produção. 

Segundo Rahman, Sharif e Esa (2013), para se conseguir implementar um sistema Kanban operacional 

numa Pequena ou Média Empresa (PME) é necessário ter em conta um conjunto de fatores 

determinantes: gestão de inventário, participação dos fornecedores, melhoria contínua, controlo de 

qualidade, participação dos colaboradores e comprometimento da gestão. Os autores estudaram a 

implementação de um sistema Kanban nos departamentos de produção, compras e logística, numa 

PME localizada na Malásia, através de uma recolha de dados via observação e de entrevistas 

realizadas aos gestores da empresa. Estes concluíram que o sistema Kanban implementado na 

empresa trazia vários benefícios, como por exemplo, a redução dos custos operacionais, a minimização 

dos resíduos e o controlo do excesso de produção através da criação de estações de trabalho flexíveis. 

5. Single Minute Exchange of Die (SMED) 

Mileham, Culley, Owen e McIntosh (1999) descrevem o Single Minute Exchange of Die (SMED) como 

um conjunto de regras que devem ser respeitadas aquando a realização de uma operação de setup, 

de forma a tornar o processo mais rápido (ver Tabela 6). Segundo Ulutas (2011), o SMED proporciona 

uma forma eficaz de trocar o produto que está a ser fabricado. Por norma, as trocas devem durar menos 

de 10 minutos, independentemente do produto e da indústria em questão. Ainda, considera que a 

operação deve ser dividida em duas partes: 1) o setup interno, composto por todas as atividades de 

setup que só podem ser realizadas quando o equipamento está parado (por exemplo, a mudança de 

uma ferramenta numa prensa); 2) o setup externo, composto por todas as atividades de setup que 

podem ser realizadas com o equipamento a trabalhar (por exemplo, colocar as ferramentas necessárias 

para realizar a operação de setup junto do equipamento). O SMED tem como objetivo otimizar a 

utilização da máquina, diminuir o tamanho dos lotes e reduzir os tempos de produção dos produtos. 

Costa, Sousa, Bragança e Alves (2013) criam uma metodologia SMED composta por nove etapas: 

1) observação inicial; 2) diálogo com o operador; 3) gravação de vídeo; 4) construção de um diagrama 

http://www.isoconsultatpune.com/kanban-system
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Tabela 6 – Regras recomendadas para uma operação de setup (Mileham, Culley, Owen e McIntosh, 1999). 

Leveza do trabalho Uniformização Segurança 

 Usar materiais leves 

 Usar menos material 

 Usar a mesma dimensão para as 
várias ferramentas utilizadas 

 Usar o mesmo tamanho de parafusos 
de fixação 

 Usar o mesmo tipo de motores 
elétricos 

 Usar o número mínimo de fixadores 
consistentes com a força requerida 

 Eliminar os grampos/braçadeiras de 
uso manual 

 Usar mecanismos de girar de 1/4 

Simplificação Localização e Ajustes Manipulação 

 Reduzir o número de mecanismos 

 Eliminar a necessidade de remover 
montagens completas 

 Eliminar conexões de tubos e usar 
engates rápidos 

 Reduzir o número de ferramentas 
manuais/de força requeridas 

 Reduzir o número total de 
componentes numa ferramenta 

 Simplificar os procedimentos de 
controlo 

 Eliminar os ajustes na máquina 

 Fornecer um ajustamento e 
monitorização inteligentes 

 Eliminar o uso de espaçadores e 
calços 

 Fornecer um posicionamento de 
ponto morto 

 Eliminar a necessidade de garantir 
uma limpeza / purga fácil 

 Eliminar a necessidade de manusear 
itens quentes 

 Eliminar a necessidade de manusear 
itens inábeis 

 Fornecer auxiliares de energia 

 Criar comandos à distância 

 Garantir uma fácil entrega de 
ferramentas junto da máquina 

 Garantir um bom acesso 

sequencial das operações atuais; 5) representação dos movimentos do operador durante a mudança; 

6) separação do setup interno do setup externo; 7) conversão do setup interno em setup externo; 

8) racionalização do setup interno e externo; 9) analise dos resultados. As primeiras cinco etapas 

podem ser agregadas numa única etapa, designada por estudo do trabalho. Na oitava etapa, a redução 

do setup interno deve vir antes da redução do setup externo, uma vez que reduzir o setup interno tem 

um maior impacto nos resultados. Os autores aplicaram esta metodologia numa prensa mecânica de 

uma empresa de produção de elevadores, reduzindo os tempos de setup da mesma em 60%. 

6. Heijunka (nivelamento da produção) 

Segundo Hüttmeir, de Treville, van Ackere, Monnier e Prenninger (2009), um sistema produtivo, de 

modo a aumentar a eficiência da sua cadeia de valor, deve balancear sempre o inventário, a utilização 

da capacidade instalada e a variabilidade do sistema, isto é, diminuir ao máximo o seu inventário e a 

variabilidade do sistema onde opera e aumentar a utilização da sua capacidade instalada. A ferramenta 

Lean que protege o produtor da variabilidade do sistema chama-se Heijunka e garante que a produção 

é agendada de modo a produzir a mesma sequência de produtos, num determinado intervalo de tempo, 

onde a sequência de produção pode variar de acordo com o nível de rotatividade dos produtos a serem 

produzidos. O produtor, em vez de aceitar todas as ordens de produção pela sequência de chegada, 

reordena a sequência de produção de modo a que esta seja mais suave, eliminando assim picos e 

paragens na agenda produtiva. Os autores estudaram o caso de sucesso da BMW, que ao utilizar o 

Heijunka para agendar a produção nas suas fábricas europeias conseguiu manter o nível de utilização 

da sua capacidade instalada na ordem dos 97%. 

Bohnen, Buhl e Deuse (2013) consideram que o objetivo do nivelamento da produção é balancear o 

volume de produção e a variedade de produção através da dissociação das ordens de produção e da 

procura dos consumidores, distribuindo-as por períodos iguais. A frequência destes períodos descreve 
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um tipo de frequência produtiva, em que cada produto é produzido dentro de um intervalo periódico 

(por exemplo, um dia ou um turno). A duração desse intervalo é retratada pelo indicador Every Part 

Every Interval (EPEI), um valor que é usado como índice de reatividade de um sistema produtivo e que 

reflete os tamanhos dos lotes do mesmo. Um EPEI de um dia revela, por exemplo, que todos os tipos 

de produtos são produzidos uma vez por dia. Os autores analisaram uma linha de produção de baixo 

volume e elevada variedade de produção, que produz cerca de 300 produtos distintos em pequenas 

séries produtivas. Para esta linha de produção foi calculado um EPEI de um dia e foram determinados 

slots de produção na agenda da empresa, que depois foram preenchidos pelos vários tipos de produtos 

a serem produzidos na mesma. Com este trabalho, os autores conseguiram uma redução no inventário 

de matérias-primas de 10% a 50%, melhorar a capacidade de resposta à procura em 20% e atingir um 

nível de utilização da capacidade instalada superior a 95%. 

4.2.3 ESTUDO COMPARATIVO E INTEGRAÇÃO DAS ANÁLISES EFETUADAS 

Após as análises efetuadas às metodologias e ferramentas Lean selecionadas, na seção anterior, foi 

efetuada uma compilação dos autores estudados, organizados pelos anos das suas publicações e 

tópicos abordados, de modo a sistematizar a informação recolhida (ver Tabela 7). Cada linha da tabela 

corresponde a uma publicação distinta e as colunas, identificadas com os números de 1 a 8, 

correspondem às metodologias e ferramentas Lean analisadas no decorrer da revisão bibliográfica. 

Para cada publicação, e tendo em conta as metodologias e ferramentas Lean selecionadas, são 

marcadas com um “A” as metodologias e ferramentas Lean abordadas pelos respetivos autores. 

Depois de agregada a informação, é possível constatar que em nenhuma das publicações, num total 

de 25 analisadas, existe uma abordagem de implementação de uma estratégia Lean que aplique as 

duas metodologias e as seis ferramentas Lean consideradas para a elaboração do presente projeto. 

Ainda, pela análise da Tabela 7, é possível constatar a falta de integração das várias abordagens 

existentes, por parte dos autores, sendo que em média cada um apenas aborda duas das metodologias 

ou ferramentas selecionadas nas suas publicações. Melton (2005) é quem trata um maior número de 

abordagens (cinco no total), sendo que é possível observar dois padrões distintos: 1) Brox e Fader 

(2002) e Fullerton, McWatters e Fawson (2003) ligam a metodologia JIT ao uso de Kanbans, SMED e 

Heijunka; 2) Chen, Li e Shady (2010) e Chera et al. (2012) ligam a metodologia Kaizen à prática dos 

5S e da RCA. Nenhum dos autores estudados apresenta uma integração holística destas ferramentas. 

Segundo Sundar, Balaji e Kumar (2014), uma estratégia de produção Lean, para ser implementada de 

forma bem-sucedida, necessita de uma integração e implementação simultânea de vários elementos 

Lean, isto é, de várias metodologias e ferramentas Lean, numa sequência própria e bem definida. Desta 

forma, e devido à falta de exemplos similares na bibliografia estudada, é proposta uma integração das 

metodologias e ferramentas Lean consideradas no presente projeto (ver Figura 18), sugerindo-se uma 

multi-metodologia de ação a ser aplicada durante a dissertação de mestrado (Mingers e Gill, 1997). 

Numa primeira fase, após a contextualização dos problemas a serem tratados, é necessário identificar 

as causas desses mesmos problemas. Para isso, realizam-se inicialmente Gemba Walks e utiliza-se o 

VSM para mapear os processos da cadeia de valor e identificar desperdícios. Após a sua identificação, 
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Tabela 7 – Cruzamento dos autores lidos com as metodologias e ferramentas Lean analisadas. Legenda:                     
1 - Kaizen; 2 - JIT; 3 - VSM; 4 - RCA; 5 - 5S; 6 - Kanban; 7 - SMED; 8 - Heijunka. 

Ano Autores 1 2 3 4 5 6 7 8 

1998 Baykoç e Erol  A    A   

1999 Claycomb, Germain e Dröge  A       

1999 Mileham, Culley, Owen e McIntosh       A  

2002 Brox e Fader  A    A A A 

2002 Bateman e David A        

2003 Brunet e New A        

2003 Fullerton, McWatters e Fawson  A    A A A 

2005 Melton A  A A A A   

2009 Buesa  A   A    

2009 Hüttmeir, de Treville, van Ackere, Monnier e Prenninger        A 

2010 Bayo Moriones, Bello-Pintado e Merino-Díaz de Cerio     A    

2010 Ab Rahman, Khamis, Mohd Zain, Md Deros e Wan Mahmood     A    

2010 Chen, Li e Shady A  A A     

2011 Inman, Sale, Green e Whitten  A       

2011 Ulutas       A  

2011 Jayswal, Li, Zanwar, Lou e Huang    A     

2012 Chera et al. A  A A     

2012 Rahani e al-Ashraf A  A      

2012 Teichgräber e Bucourt   A      

2012 Naufal, Jaffar, Yusoff e Hayati  A    A   

2012 Nugroho, Riastuti e Iridiastadi   A A A   A 

2013 Rahman, Sharif e Esa       A  

2013 Vlachos e Bogdanovic   A      

2013 Costa, Sousa, Bragança e Alves     A  A  

2013 Bohnen, Buhl e Deuse        A 

são usadas as técnicas de RCA, o diagrama de Ishikawa e os “5 Porquês”, para identificar as origens 

exatas dos desperdícios. Numa segunda fase, após se conhecerem as causas dos mesmos, é 

necessário proceder com a implementação de melhorias na empresa. Em primeiro lugar, organizam-se 

os espaços de trabalho com o auxílio dos 5S e da gestão visual. De seguida, o foco passa a ser as 

linhas de produção e montagem da empresa, onde são resolvidos os problemas operacionais com a 

aplicação das ferramentas Kanban, Heijunka e SMED. Todas estas ferramentas são utilizadas no 

contexto das metodologias Kaizen e JIT, com a prática de eventos Kaizen e um enquadramento no 

sistema de planeamento Pull, sendo que a metodologia de trabalho do pensamento Lean pode ser 

utilizada a qualquer momento como suporte. Por fim, numa terceira fase, é realizada uma comparação 

das ferramentas utilizadas e das atividades realizadas, de modo a se poder analisar o impacto de cada 

uma, ao nível do aumento de produtividade, junto da Empresa A, assim como o investimento realizado 

para atingir esse mesmo aumento. Com esta comparação, pretende-se ordenar as ferramentas e 

atividades por ordem de preferência de utilização, caso existam restrições de investimento ou tempo, 

assim como objetivos definidos de aumento de produtividade. 
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Figura 18 – Multi-metodologia de integração das metodologias e ferramentas Lean estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo realizou-se uma revisão bibliográfica onde se analisou a evolução do conceito Lean ao 

longo dos anos, se estudaram os conceitos de pensamento Lean e produção Lean e se procuraram 

conhecer as principais metodologias e ferramentas Lean, aplicadas, atualmente, na implementação de 

culturas de melhoria continua em empresas de produção localizadas por todo o mundo. As 

metodologias Lean estudadas foram o Kaizen e o JIT. Ainda, foram estudadas as seguintes ferramentas 

Lean: VSM, RCA, 5S, Kanban, SMED e Heijunka. Estas metodologias e ferramentas Lean ajudam a 

implementar filosofias de produção Lean de uma forma estruturada e organizada. 

Devido à falta de integração, por parte dos autores analisados, das várias abordagens estudadas é 

criada uma multi-metodologia para ser aplicada durante a presente dissertação de mestrado, em três 

etapas, que engloba as duas metodologias e as seis ferramentas Lean estudadas. Na primeira etapa, 

são identificadas as causas dos problemas levantados com a realização de Gemba Walks e de um 

VSM, em primeiro lugar, seguindo-se a utilização da RCA para explorar, em pormenor, as origens dos 

problemas. Na segunda etapa, são implementadas as melhorias no sistema de produção da empresa 

de forma a aumentar a sua eficiência. Em primeiro lugar, com o uso dos 5S para organizar os espaços 

de trabalho, seguindo-se a aplicação das ferramentas Kanban, Heijunka e SMED para resolver os 

problemas operacionais identificados na primeira etapa. Por fim, na terceira etapa, é realizada uma 

comparação das ferramentas utilizadas e das atividades realizadas de modo a se poder ordená-las por 

preferência de utilização, caso existam restrições de investimento ou impacto. 
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5 ANÁLISE DA SITUAÇÃO INICIAL 

Neste capítulo pretende-se realizar uma análise pormenorizada da situação inicial da Empresa A. O 

capítulo está organizado em quatro seções. Na seção 5.1 caracterizam-se os processos da empresa e 

identificam-se os principais desperdícios existentes nos mesmos. Na seção 5.2 realiza-se uma recolha 

inicial de dados para posterior comparação. Na seção 5.3 explica-se a estratégia de implementação de 

melhorias a realizar no próximo capítulo. A seção 5.4 resume as principais conclusões do capítulo. 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DE PROCESSOS E IDENTIFICAÇÃO DE DESPERDÍCIOS 

A presente seção está dividida em duas partes. A primeira parte assenta nas várias visitas feitas ao 

Gemba e na elaboração dos layouts atuais da Empresa A, assim como na identificação de alguns 

desperdícios iniciais. A segunda parte foca-se na realização, de um Value Stream Mapping (VSM) à 

Empresa A, com o objetivo de conhecer os vários processos e atividades da empresa. Ainda, procuram-

se conhecer as causas raiz dos principais problemas (desperdícios) que a empresa enfrenta de modo 

a se sugerir um conjunto de oportunidades de melhoria para a mesma. 

5.1.1 GEMBA WALKS E DESENHO DOS LAYOUTS ATUAIS 

Iniciou-se esta etapa com a realização de vários Gemba Walks, na companhia do diretor de produção 

da Empresa A, nas quais se aproveitou para ter algumas conversas com os colaboradores da mesma, 

com o intuito de conhecer o espaço de trabalho da empresa e de se identificar alguns desperdícios 

iniciais de modo a, posteriormente, serem levantadas algumas oportunidades de melhoria para a 

empresa. Este é constituído por dois edifícios distintos. No primeiro edifício localizam-se os escritórios 

da empresa e o processo de estampagem. No rés-do-chão do segundo edifício localizam-se os 

equipamentos de soldadura e o Armazém de Matérias-Primas (AMP). No primeiro andar desse mesmo 

edifício localizam-se as linhas de montagem e o Armazém de Produtos Acabados (APA). 

Recorrendo ao software AutoCAD, desenhou-se o layout atual do espaço de trabalho da Empresa A. 

Foram desenhados três esquemas distintos, um para cada área identificada, e um esquema 

representativo do layout geral da empresa. Todos estes esquemas podem ser visualizados no Anexo A. 

Durante as visitas ao Gemba foi realizada uma breve identificação inicial de desperdícios para cada 

uma das áreas. Um dado rapidamente adquirido e comum a todos os espaços de trabalho da empresa 

foi a fraca gestão visual utilizada pela gestão da mesma na sua organização. De seguida, são descritos 

os principais desperdícios identificados durante as visitas realizadas a cada uma das áreas da empresa, 

assim como o seu tipo, de acordo com o estudado na seção 2.3.1 (ver Tabela 1). 

1. Primeiro edifício: estampagem 

Começou-se por analisar a seção assinalado como “Grupo 1” na Figura 19, onde existiam duas prensas 

progressivas de 160 ton, as prensas 099 e 328. Foram identificados três principais desperdícios:  

1) o layout desajustado, devido à grande dispersão das prensas, tornava o abastecimento das mesmas 

difícil e demorado (desperdício de movimento); 2) o paradigma de um colaborador a trabalhar por turno 
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Figura 19 – Desenho do layout do primeiro edifício da Empresa A. 

e por máquina (desperdício de tempo de espera); 3) o carregamento das ferramentas e das bobines de 

Matéria-Prima (MP) ser realizado com o apoio exclusivo de um empilhador (desperdício de transporte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida, analisou-se a seção assinalada como “Grupo 2” na Figura 19, onde existiam cinco prensas 

progressivas, as prensas 122 e 172 de 160 ton e as prensas 123, 166 e 149 de 250 ton, e duas prensas 

convencionais de 160 ton, as prensas 204 e 139. Nesta seção, os desperdícios identificados foram 

similares aos identificados na seção assinalada como “Grupo 1” na Figura 19. 

Por fim, analisou-se a seção assinalada como “Grupo 3” na Figura 19, onde existiam duas prensas 

progressivas, a prensa 152 de 160 ton e a prensa 151 de 250 ton, e cinco prensas convencionais de 

160 ton, as prensas 140, 163, 169, 170 e 171. Foram identificados três principais desperdícios: 

1) a produção estava a ser realizada para stock intermédio (desperdício de inventário); 2) as peças 

estavam a ser extraídas das prensas convencionais de forma manual (desperdício de transporte); 

3) as peças estavam a ser movimentadas em contentores (desperdício de transporte). 

2. Rés-do-chão do segundo edifício: soldadura e AMP 

No rés-do-chão do segundo edifício estão alocados os 14 equipamentos de soldadura da Empresa A 

assim como o AMP onde são armazenadas as bobines de chapa metálica e os componentes 

comprados aos fornecedores. Foram identificados dois principais desperdícios: 1) o layout desajustado, 

com os equipamentos de soldadura muito dispersos, tornava o abastecimento, dos mesmos, difícil e 

demorado (desperdício de movimento); 2) os colaboradores tinham que se movimentar para ir recolher 

as peças produzidas (desperdício de movimento). 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 
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3. Primeiro andar do segundo edifício: montagens e APA 

No primeiro andar do segundo edifício estão alocadas as linhas de montagem e o APA da Empresa A. 

Foram identificados quatro principais desperdícios: 1) o APA não estava a respeitar a regra de gestão 

First In, First Out (FIFO), tal como tinha sido pré-estabelecido pela empresa (desperdício de inventário). 

O FIFO é um método de estrutura de dados (ou inventários) onde o primeiro elemento a entrar numa 

fila (ou inventário) deve se ser também o primeiro elemento a sair dessa mesma fila (Kruse, 1987); 

2) o layout desajustado levava a uma ocupação excessiva da área de trabalho (desperdício de excesso 

de processamento); 3) os materiais sofriam muitas movimentações até chegarem às linhas de 

montagem (desperdício de transporte); 4) o abastecimento das linhas não estava normalizado e era 

realizado, de acordo com a necessidade, pelos chefes de seção (desperdício de movimento). 

Depois de resumidos os principais desperdícios identificados durante as visitas ao Gemba, foi 

necessário contextualizá-los na cadeia de valor da Empresa A, isto é, conhecer e analisar a sequência 

de processos desde a chegada das matérias-primas até à expedição dos Produtos Acabados (PA). No 

contexto da presente dissertação de mestrado, definiu-se um processo como um conjunto de atividades 

ou operações realizadas pelos colaboradores com o intuito de modificar, direta ou indiretamente, as 

propriedades das matérias-primas a fim de obter produtos que satisfaçam as necessidades da 

sociedade (Ibarz e Barbosa-Canovas, 2002). De seguida, foi então realizado um VSM que permitiu 

adquirir este conhecimento e, além disso, identificar outros desperdícios. 

5.1.2 EVENTO KAIZEN: REALIZAÇÃO DO VSM 

O VSM da Empresa A foi realizado num evento Kaizen, com a duração de dois dias, onde participou 

uma equipa multidisciplinar composta por cinco elementos, quatro dos quais internos à Empresa A (o 

responsável pelo planeamento da produção, o responsável pela logística interna e externa, o 

responsável pela qualidade e o diretor de produção) e um externo (eu próprio), responsável por liderar 

o evento e a implementação do VSM. A presença de uma equipa multidisciplinar é importante uma vez 

que melhora substancialmente a coordenação, a comunicação e a tomada de decisão necessárias à 

correta elaboração de um VSM, além de envolver de forma transversal vários elementos da empresa, 

criando um sentimento inclusivo de participação (Fleissig, Jenkins e Catt, 1996). De acordo com o 

estudado no capítulo anterior, seguiu-se a recomendação de aplicar o VSM de acordo com três etapas 

distintas e consecutivas: 1) mapeamento do estado atual da Empresa A; 2) identificação das causas 

raiz do desperdício identificado; 3) mapeamento do estado futuro da Empresa A. 

1. Mapeamento do estado atual da Empresa A 

O mapeamento do fluxo de atividades do estado atual da Empresa A pode ser visualizado na Figura 20. 

As fotografias reais do VSM realizado podem ser vistas no Anexo B. Foram então mapeados, durante 

aproximadamente um dia, os quatro fluxos de atividades existentes atualmente na empresa: 

o Fluxo 1 – este fluxo começa com o processo de estampagem, seguido do desengorduramento 

das peças estampadas, necessário para eliminar contaminações indesejadas como os óleos 

hidráulicos, do sistema de lubrificação das prensas, ou os próprios óleos utilizados na fabricação 
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Figura 20 – Mapeamento do fluxo de atividades do estado atual da Empresa A. 
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das peças (em forma de acabamento). Neste fluxo é ainda realizada a operação de pintura das 

peças produzidas, quando necessário, e posterior embalamento, antes de serem armazenadas 

no APA. Este fluxo corresponde, em número de peças produzidas, a 79% do volume total. 

o Fluxo 2 – o segundo fluxo começa com o processo de estampagem, seguido da soldadura das 

peças estampadas. Após soldadas, as peças necessitam de ser sujeitas a uma inspeção de 

qualidade realizada no muro de qualidade localizado na mesma área de trabalho. Finalmente, as 

peças são embaladas e armazenadas no APA. Este fluxo corresponde a 11% do volume total. 

o Fluxo 3 – após serem estampadas, as peças seguem para um stock intermédio, denominado de 

“supermercado”, que abastece as linhas de montagem. Posteriormente, quando necessário, é 

realizada a pintura das peças (em forma de acabamento) e subsequente embalamento, antes de 

serem armazenadas no APA. Este fluxo corresponde a 7% do volume total. 

o Fluxo 4 – tal como os restantes fluxos, este começa com o processo de estampagem. De seguida 

as peças são sujeitas à operação de soldadura. Após a soldadura, tal como acontece no segundo 

fluxo, as peças necessitam de ser sujeitas a uma inspeção de qualidade realizada no muro de 

qualidade. Ainda, estas seguem para a operação de pintura, de forma a retocar as peças que 

necessitem de acabamentos, antes de serem transportadas até às linhas de montagem e 

posteriormente armazenadas no APA. Apesar de ser o fluxo com maior número de atividades, 

este representa apenas 3% do volume total em número de peças. 

Durante este mapeamento, foram também registados os lead-times e a quantidade média de peças em 

stock para cada operação ou etapa de cada fluxo (ver Tabela 8). 

Tabela 8 – Constituição inicial dos lead-times e dos stocks médios dos quatro fluxos existentes na Empresa A. 

Fluxo 1 Lead-time Stock médio Fluxo 2 Lead-time Stock médio 

 Prensas 

 Desengorduramento 

 Embalamento 

 Pintura 

 APA 

Total 

0,2 dias 

0,2 dias 

0 dias 

0,3 dias 

7 dias 

7,7 dias 

18 929 peças 

17 920 peças 

272 peças 

24 498 peças 

538 597 peças 

600 216 peças 

 Prensas 

 Soldadura 

 Muro de Qualidade 

 Embalamento 

 APA 

Total 

1,5 dias 

9,2 dias 

1,2 dias 

0,2 dias 

9 dias 

21,1 dias 

16 442 peças 

108 944 peças 

13 790 peças 

1 749 peças 

101 441 peças 

242 366 peças 

Fluxo 3 Lead-time Stock médio Fluxo 4 Lead-time Stock médio 

 Prensas 

 Montagem 

 Embalamento 

 Pintura 

 APA 

Total 

0 dias 

9 dias 

0 dias 

1 dia 

6,9 dias 

16,9 dias 

1 733 peças 

59 142 peças 

0 peças 

8 849 peças 

45 339 peças 

115 063 peças 

 Prensas 

 Soldadura 

 Muro de Qualidade 

 Pintura 

 Montagem 

 APA 

Total 

0 dias 

4 dias 

0 dias 

11 dias 

0 dias 

8 dias 

23 dias 

0 peças 

12 680 peças 

868 peças 

36 794 peças 

0 peças 

25 029 peças 

75 371 peças 

Os valores do lead-time foram fornecidos pelos elementos da equipa multidisciplinar, enquanto os 

valores do stock médio foram calculados tendo em conta os volumes diários de stock do ano transato. 

Por motivos de confidencialidade, os dados intermédios não podem ser apresentados. Durante o 

mapeamento, observou-se que antes e depois de cada operação de valor acrescentado vem sempre 

um stock, em todos os fluxos. Por fim, constatou-se que são usados diversos meios de transporte 
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dentro da empresa, muitas das vezes em sequência. Os meios de transporte usados são o empilhador, 

o monta-cargas, o carro logístico, o comboio logístico, o porta paletes e o stacker. De seguida, 

prosseguiu-se com a segunda etapa do VSM. 

2. Identificação das causas-raiz (Root Cause Analysis) do desperdício identificado 

Após as várias visitas ao Gemba efetuadas, em conjunto com o mapeamento do fluxo de atividades do 

estado atual da Empresa A (ver Figura 20), foi possível identificar e agrupar os desperdícios existentes 

na empresa (ver Tabela 9), de acordo com o estudado na seção 2.3.1 (ver Tabela 1).  

Esta organização dos desperdícios ajudou a equipa a ter uma imagem clara, exaustiva e estruturada 

dos mesmos. Numa conversa com a equipa multidisciplinar, foi pedido aos seus elementos que 

identificassem o tópico mais relevante, de modo a que o mesmo fosse estudado com maior detalhe. A 

equipa identificou o elevado lead-time dos quatro fluxos analisados como sendo um dos principais  

 

Tabela 9 – Desperdícios identificados na Empresa A e agrupados de acordo com a bibliografia estudada. 

Tipo de desperdício Descrição 

1.  Excesso de 
     produção 

 Produção mal ajustada à procura tem vindo a aumentar os níveis de stock 

 Elevado Work In Progress (WIP) 

2.  Tempo de  
     espera 

 Em média, os colaboradores apenas acrescentam valor em 23% do seu tempo (dado adquirido ao 
aplicar o método das observações instantâneas a um grupo de 13 colaboradores, durante 5 dias). O 
restante tempo é passado, sobretudo, a vigiar o processo, tarefa que não acrescenta valor. Este 
facto deve-se sobretudo ao paradigma de um colaborador a trabalhar por turno e por equipamento 

 Elevado lead-time para os quatro fluxos analisados (espera de clientes) 

3.  Transporte  Uso de três meios de transporte para movimentar a champa metálica, desde que esta chega, até 
ser colocada nas prensas (processo que termina com o empilhador) 

 Carregamento de ferramentas e de bobines de MP efetuado com o apoio exclusivo do empilhador  

 Os carros logísticos apenas são usados para armazenar materiais, funcionando como um inventário 
ambulatório extra (normalmente encontram-se cheios e parados)  

 Extração de peças das prensas de forma manual e movimentação das mesmas em contentores 
(em vez de serem colocadas diretamente em caixas de armazenamento) 

 Os componentes sofrem várias movimentações até chegarem às linhas de montagem 

4.  Inventário  Excesso de stock de matérias-primas (o abastecimento não está em just-in-time) 

 Produção para stock intermédio (contrário ao idealizado pelo sistema Pull) aumenta o stock junto 
das operações de valor acrescentado 

 Excesso de stock no APA 

 O APA não respeita a regra de gestão FIFO 

 Bordo de linha e supermercado mal dimensionados 

5.  Excesso de 
     processamento 

 Desengorduramento de peças quando é necessário eliminar contaminações 

 Acondicionamento de caixas com componentes fora de rack 

 Excesso de cuidado na embalagem dos materiais (embalagem não final) 

 Ocupação excessiva da área de trabalho (excesso de processamento de recursos) 

6.  Movimento  Reabastecimento difícil e demorado das linhas de montagem, das prensas e dos equipamentos de 
soldadura, devido ao layout desorganizado e desajustado 

 Percorrer a distância entre a saída das peças e as consolas das prensas 

 Nos equipamentos de soldadura, é necessário movimentação para se recolher as peças produzidas 

 O abastecimento não normalizado das linhas de montagem 

 Devido à desorganização e fraco uso de gestão visual, nos espaços de trabalho, os colaborares 
movimentam-se em excesso para executar as suas funções 

7.  Defeitos  
 (retrabalho) 

 Pintura de peças quando é necessário retocar as mesmas 

 A inspeção de qualidade é um retrabalho que resulta dos defeitos que podem ocorrer nas 

atividades da empresa (ex. verificação visual da rosca e da gravação) 
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problemas da empresa. Tendo este facto como ponto de partida, procedeu-se com a realização de um 

diagrama de Ishikawa (ver Figura 21) de forma a aprofundar as causas deste problema. De acordo com 

Ishikawa (1990), este diagrama permite agrupar todas as possíveis causas de um determinado 

problema produtivo tradicional em cinco grupos, também conhecidos como os “5M”: 

o Máquina – todas as causas que envolvem as máquinas que estão a ser operadas, neste caso, 

as prensas e equipamentos de soldadura existentes na Empresa A. 

o Método – todas as causas que envolvem os métodos e formas de trabalho. 

o Material – todas as causas que envolvem os materiais que são usados nas operações, neste 

caso, a chapa metálica, os componentes, os Produtos Intermédios (PI) e os PA. 

o Mão-de-obra – todas as causas que envolvem uma atitude dos colaboradores. 

o Medida – todas as causas que envolvem os instrumentos e indicadores de medição, assim como 

a efetividade dos mesmos para mostrar variações ou a frequência com que são utilizados. Neste 

caso, o principal indicador utilizado na Empresa A foi o Overall Equipment Effectiveness (OEE). 

Com a realização deste exercício foi possível concluir que o elevado lead-time presente nos quatro 

fluxos analisados é uma consequência, tanto de primeira como de segunda ordem, de quase todos os 

desperdícios identificados nas atividades da empresa e, como tal, deve ser um dos indicadores de 

desempenho analisados ao longo desta dissertação de mestrado. 

Ainda, como identificado anteriormente na seção 3.3, aumentar a produtividade global da empresa é 

um dos objetivos da Empresa A para o ano corrente. Assim sendo, a equipa propôs analisar a reduzida 

produtividade experienciada pela empresa ao nível das prensas e equipamentos de soldadura e medida 

pelo OEE, um indicador muito influenciado pelo trabalho dos colaboradores diretos da empresa, isto é, 

os colaboradores dos departamentos de produção, logística e qualidade. É de realçar que o OEE ajuda 

a compreender a eficácia e a eficiência dos equipamentos existentes na empresa. No entanto, existem 

várias outras formas de calcular a produtividade da Empresa A e que ajudam a evidenciar aspetos não 

presentes no OEE (tratado de seguida na presente dissertação de mestrado). Foi então sugerido que 

se utilizasse a técnica dos “5 Porquês” para aprofundar o tópico (ver Figura 22). 

Depois da análise das causas raiz dos problemas “elevado lead-time” e “reduzido OEE”, procedeu-se 

à realização de um rápido mapeamento do estado futuro desejado para a Empresa A. 

3. Mapeamento do estado futuro da Empresa A 

O objetivo desta etapa não é mapear com pormenor o estado futuro desejado para a empresa, mas 

sim desafiar a equipa multidisciplinar a pensar, de forma global e rápida, na forma correta de funcionar 

para a mesma, levantando nesse processo algumas oportunidades de melhoria. O mapeamento macro 

do estado futuro da Empresa A pode ser visto na Figura 23. Nesta visão futura, o departamento de 

planeamento assume um papel central na estratégia da empresa. É este que recebe os pedidos diários 

e as previsões de procura dos clientes e os desdobra, tanto em ordens de expedição, através do 

planeamento diário de cargas com a ajuda de uma caixa de nivelamento para a expedição, como em 

ordens de compras e produção com a ajuda de uma caixa de construção do lote de produção. Além 

disso, os comboios logísticos passam a desempenhar uma função preponderante nas operações da 

empresa, sendo os principais responsáveis pelo fluxo de informação (através do uso de Kanbans) e pela 
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Figura 21 – Diagrama de Ishikawa que analisa o desperdício “elevado lead-time”. 
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Figura 22 – Técnica dos “5 Porquês” aplicada ao problema “reduzido OEE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

movimentação de materiais (MP, componentes, PI e PA) ao longo da fábrica, entre as prensas, 

equipamentos de soldadura, linhas de montagem e APA. Os stocks junto das operações de valor 

acrescentado acabariam e apenas se produziria nos equipamentos de soldadura e nas linhas de 

montagem em just-in-time para a expedição, uma vez que são operações de pouco valor acrescentado 

em comparação com a estampagem. 

Este mapeamento, juntamente com a análise aos desperdícios efetuada (ver Tabela 9), permitiu 

identificar o seguinte conjunto crítico de oportunidades de melhoria a ter em consideração: 

o Reduzida produtividade – o reduzido valor do OEE, das prensas e equipamentos de soldadura 

da Empresa A, é consideravelmente inferior à média da indústria. 
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Figura 23 – Mapeamento macro do estado futuro da Empresa A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Layout desorganizado – a ocupação dos espaços dos edifícios da empresa é ineficiente, sendo 

a área ocupada elevada para o output final produzido. Se a procura aumentar, a Empresa A não 

conseguirá reagir a tempo devido à falta de espaço de trabalho. Além disso a desorganização 

dos espaços de trabalho das várias equipas presentes na empresa é também notória. 

o Logística desorganizada – é notória a falta de normalização das atividades logísticas e o elevado 

volume de stock de PI e PA, que por sua vez fazem aumentar consideravelmente o lead-time 

das atividades da empresa. É de realçar também o facto da produção e da logística não estarem 

a funcionar, ainda que parcialmente, em Pull. 

É importante referir que estas oportunidades de melhoria evidenciadas são as mesmas destacadas 

pelos principais clientes da empresa nas últimas auditorias realizadas. Assim, ao se atuar sobre estas, 

também se está indiretamente a trabalhar para melhorar os resultados das próximas auditorias dos 

clientes da Empresa A. De acordo com o estudado na seção 2.2, um conceito básico para uma correta 

implementação de uma estratégia Kaizen é a necessidade de “falar com dados”. Assim, é necessário 

fazer uma recolha inicial de dados para se poder avaliar corretamente a situação inicial da Empresa A. 

5.2 RECOLHA DE DADOS: INDICADORES DE DESEMPENHO 

A recolha inicial de dados efetuada na Empresa A durou um mês. Durante os 22 dias úteis do mês em 

análise foi efetuada uma recolha de dados para os indicadores referidos de seguida (excluindo os dados 

já obtidos, durante a realização do VSM, para o lead-time e stock médio). Estes indicadores permitem 

assim comparar os resultados obtidos com a situação inicial em que a empresa se encontra. 

5.2.1 OEE 

Como referido na seção 3.3, o método de cálculo do OEE usado pela empresa não estava correto. Os 

três principais problemas encontrados neste método foram os seguintes: 1) o OEE apresentava muitos 
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valores superiores a 100% (o que é impossível); 2) o fator “desempenho” utilizava a velocidade média, 

com algumas paragens incluídas, o que ocultava algumas ineficiências do processo produtivo; 3) o fator 

“disponibilidade” já descontava a inatividade e as paragens produtivas planeadas. 

De modo a reestruturar o método de cálculo do OEE optou-se por criar um novo indicador, de raiz, que 

espelhe as dificuldades e a real eficiência dos equipamentos e da empresa. Para isso, tiveram-se em 

consideração os seguintes dois pontos: 1) o fator “disponibilidade” não desconta nenhum tipo de 

paragem ou inatividade, à exceção de paragens por falta de carga ou os dias em que a empresa se 

encontra fechada; 2) o fator “desempenho” utiliza a velocidade nominal máxima dos equipamentos. 

Assim, o OEEnovo passou a ser calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 𝑶𝑬𝑬𝒏𝒐𝒗𝒐 = 𝑶𝑬𝑬𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 ∗ 𝑶𝑬𝑬𝒅𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆𝒏𝒉𝒐 ∗ 𝑶𝑬𝑬𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 (1) 

O fator OEEdisponibilidade do OEEnovo foi calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 
𝑶𝑬𝑬𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 =

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 ∗ 𝑷𝒆ç𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒂𝒔

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑨𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂
 (2) 

O fator OEEdesempenho do OEEnovo foi calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 
𝑶𝑬𝑬𝒅𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆𝒏𝒉𝒐 =

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝑻𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍
 (3) 

O fator OEEqualidade do OEEnovo foi calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 
𝑶𝑬𝑬𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 =

𝑷𝒆ç𝒂𝒔 𝑩𝒐𝒂𝒔

𝑷𝒆ç𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒂𝒔
 (4) 

Calcula-se ainda o “Tempo Ciclo Real” de acordo com a seguinte fórmula: 

 
𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 =  

𝑷𝒆ç𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒂𝒔

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑳í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖çã𝒐
 (5) 

Segue-se uma explicação das variáveis presentes nas fórmulas utilizadas para calcular o OEEnovo:  

o Peças Produzidas – número total de peças produzidas durante o intervalo de tempo em questão. 

o Tempo Abertura – tempo total do turno, sem se descontar qualquer tipo de paragem. 

o Tempo Ciclo Teórico – para efeito de cálculo do OEEnovo deve ser tido como a cadência máxima 

do equipamento em análise, em golpes (cada golpe equivale a uma peça produzida) por minuto. 

o Peças Boas – número total de peças produzidas em condições de serem vendidas aos clientes. 

o Tempo Líquido Produção – tempo total em que se estiveram efetivamente a produzir peças. 

Os valores de OEEnovo calculados para os vários equipamentos presentes na empresa foram agrupados 

na Tabela 10, onde é possível visualizar a média e o desvio padrão de cada uma das amostras, 

compostas por 22 valores diferentes, um para cada dia útil do mês em análise. No total foram calculados 

748 valores de OEEnovo (22 valores diferentes para cada um do 34 equipamentos). Por motivos de 

confidencialidade, os dados intermédios não podem ser apresentados nesta dissertação de mestrado. 

O valor do OEEnovo dos vários equipamentos presentes na Empresa A, durante o mês em análise, foi 

44,3%, com um desvio padrão de 14 pontos percentuais (pp). Por grupo de equipamentos, as prensas 
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Tabela 10 – Média e desvio padrão das amostras de OEEnovo recolhidas durante os dias úteis do mês em análise; 
µ (média da amostra), em percentagem; σ (desvio padrão), em pp. 

Equipamentos 
Disponibilidade Desempenho Qualidade OEE 

µ σ µ σ µ σ µ σ 

Prensa progressiva 099 59,2% 24,8 71,8% 15,6 99,7% 4,7 42,4% 19,0 

Prensa progressiva 122 54,4% 14,0 50,1% 19,2 100% 1,5 27,3% 11,3 

Prensa progressiva 123 66,3% 16,0 71,8% 14,4 100% 0,8 47,6% 16,3 

Prensa progressiva 149 66,6% 17,2 84,1% 15,4 100% 0,7 56,0% 16,5 

Prensa progressiva 151 66,4% 9,2 70,2% 11,8 100% 0,3 46,6% 10,7 

Prensa progressiva 152 65,3% 19,6 68,7% 19,3 100% 1,7 44,9% 18,8 

Prensa progressiva 166 66,7% 19,2 66,5% 7,9 99,6% 0,4 44,2% 13,5 

Prensa progressiva 172 61,6% 9,9 58,8% 21,6 99,8% 0,3 36,1% 18,4 

Prensa progressiva 240 72,6% 15,3 70,7% 16,6 95,2% 0,7 48,9% 16,0 

Prensa progressiva 289 63,3% 11,4 68,2% 16,1 99,7% 1,0 43,0% 13,0 

Prensa progressiva 328 68,0% 19,8 51,0% 12,3 100% 2,4 34,7% 18,8 

Prensa progressiva 329 61,3% 27,1 62,8% 15,2 100% 0,1 38,5% 24,2 

Prensa progressiva 542 66,1% 16,7 61,8% 15,6 99,5% 0,2 40,6% 17,5 

Prensa convencional 139 45,6% 23,6 60,6% 16,7 100% 0,1 27,6% 15,9 

Prensa convencional 140 76,4% 9,0 76,1% 15,9 100% 0,6 58,1% 10,3 

Prensa convencional 163 67,4% 16,0 70,3% 15,1 100% 1,1 47,4% 14,3 

Prensa convencional 169 88,5% 9,5 88,4% 7,2 100% 0,3 78,2% 11,0 

Prensa convencional 170 76,5% 13,3 60,6% 14,4 100% 1,1 46,4% 13,7 

Prensa convencional 171 62,2% 15,4 84,8% 13,2 100% 1,2 52,7% 16,8 

Prensa convencional 204 48,6% 10,8 89,3% 6,2 100% 0,2 43,4% 8,6 

Equipamento de soldadura 013 69,6% 10,1 72,9% 8,2 95% 1,6 48,2% 11,2 

Equipamento de soldadura 014 59,4% 10,9 60,6% 11,5 99,5% 0,3 35,8% 9,8 

Equipamento de soldadura 142 63,3% 5,2 68,6% 12,0 100% 0,0 43,4% 7,0 

Equipamento de soldadura 165 58,5% 12,8 67,3% 6,6 99,5% 0,1 39,2% 11,7 

Equipamento de soldadura 179 73,4% 13,3 67,2% 9,4 97,6% 1,3 48,1% 14,9 

Equipamento de soldadura 223 64,3% 11,8 64,0% 8,3 99,5% 0,4 40,9% 9,8 

Equipamento de soldadura 247 69,1% 12,9 58,1% 12,2 99,4% 0,2 39,9% 13,7 

Equipamento de soldadura 248 62,8% 19,9 65,4% 13,6 99,3% 0,2 40,8% 17,1 

Equipamento de soldadura 341 66,0% 15,3 71,0% 14,1 99,2% 1,0 46,5% 14,7 

Equipamento de soldadura 434 70,9% 20,6 63,1% 5,2 98,4% 0,7 44,0% 14,8 

Equipamento de soldadura 436 69,3% 24,1 62,3% 6,2 95,3% 2,0 41,1% 12,8 

Equipamento de soldadura 489 66,7% 15,4 60,4% 8,4 99,2% 0,2 40,0% 14,5 

Equipamento de soldadura 623 77,9% 7,2 65,9% 7,7 97,4% 1,3 50,0% 6,8 

Equipamento de soldadura 630 67,9% 10,1 66,2% 8,7 99,4% 0,1 44,7% 12,3 

apresentaram um OEEnovo de 45,2%, com um desvio padrão de 15,2 pp, e os equipamentos de 

soldadura um OEEnovo de 43%, com um desvio padrão de 12,2 pp. Estes valores aproximam-se dos 

valores padrão apresentados pela empresa, como constatado na seção 3.3, de 47% para as prensas 

e 42% para os equipamentos de soldadura. Relativo apenas às prensas, é possível constatar que o 

OEEnovo das prensas progressivas é 42,4%, com um desvio padrão de 16,5 pp, enquanto que o OEEnovo 

das prensas convencionais é 50,5%, com um desvio padrão de 12,9 pp. É possível concluir que os 

valores de OEEnovo das prensas progressivas são inferiores aos valores de OEEnovo das prensas 

convencionais e apresentam uma variabilidade de resultados maior. 

Decompondo o OEEnovo nos seus três fatores, é possível constatar que o OEEdisponibilidade apresenta um 

valor de 65,9%, com um desvio padrão de 14,9 pp, o OEEdesempenho um valor de 67,6%, com um desvio 

padrão de 12,4 pp e o OEEqualidade um valor de 99,2%, com um desvio padrão de 0,8 pp. Perante estes 

resultados é possível concluir que os fatores OEEdisponibilidade e OEEdesempenho são os que têm um maior 

impacto no valor do OEEnovo, sendo que o OEEdisponibilidade é o fator que apresenta uma maior 

variabilidade de resultados. No segmento das prensas o OEEdisponibilidade apresenta, um OEEnovo de 
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65,2%, com um desvio padrão de 15,9 pp, enquanto que o OEEdesempenho apresenta um OEEnovo de 

69,3%, com um desvio padrão de 14,5 pp. Já no segmento dos equipamentos de soldadura o 

OEEdisponibilidade apresenta um valor de 67,1%, com um desvio padrão de 13,5 pp, enquanto que o 

OEEdesempenho apresenta um valor de 65,2%, com um desvio padrão de 9,4 pp. 

Assim, é possível concluir que os reduzidos valores do OEEnovo são principalmente causados pelos 

reduzidos valores das componentes OEEdisponibilidade e OEEdesempenho que o constituem, corroborando 

assim a análise efetuada na seção 5.1.2 (ver Figura 22). O maior driver da componente “disponibilidade” 

é a duração dos setups realizados nos equipamentos da Empresa A, sendo então de seguida 

analisados os dados relativos a esse indicador de desempenho. 

5.2.2 TEMPO DE SETUP 

Os dados dos tempos de setup recolhidos junto das várias prensas e equipamentos de soldadura 

existentes na Empresa A foram agrupados na Tabela 11 onde é possível visualizar a média e o desvio 

padrão da duração dos setups para cada um dos grupos de equipamentos. Por motivos de 

confidencialidade, os dados intermédios não podem ser apresentados nesta dissertação de mestrado. 

Tabela 11 – Média e desvio padrão da duração dos setups recolhidos durante os dias úteis do mês em análise, 
para cada um dos grupos de equipamentos presentes na Empresa A. 

Grupos de equipamentos Nº de setups 
Duração média 

(minutos) 
Desvio padrão 

(minutos) 
Coeficiente de 

variação 

Prensas progressivas  
> 250 ton (4 equipamentos) 

98 92 25 0,27 

Prensas progressivas 
 ≤ 250 ton (9 
equipamentos)  

334 83 21 0,25 

Prensas convencionais  
(7 equipamentos) 

294 58 17 0,29 

Equipamentos de 
soldadura 
(14 equipamentos) 

308 47 15 0,32 

Total 1034 66 18 0,29 

Durante os dias úteis do mês em análise foram realizados 1034 setups nos equipamentos presentes 

na Empresa A, com uma duração de 66 minutos e um desvio padrão de 18 minutos. Os equipamentos 

foram divididos em quatro grupos distintos, tendo em conta a complexidade das operações e a 

dimensão dos mesmos: 1) prensas progressivas com mais de 250 ton (do qual fazem parte 4 

equipamentos); 2) prensas progressivas com 250 ton ou menos (do qual fazem parte 9 equipamentos); 

3) prensas convencionais (do qual fazem parte 7 equipamentos); 4) equipamentos de soldadura (do 

qual fazem parte 14 equipamentos). Estes grupos de equipamentos foram enumerados do maior para 

o menor, em termos da sua dimensão e da complexidade das operações inerentes aos mesmos. A 

partir da análise dos coeficientes de variação presentes na Tabela 11 é possível aferir que as prensas 

progressivas com 250 ton ou menos são aquelas em que o desvio padrão apresenta um menor impacto 
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nas operações das mesmas (menor risco), enquanto que os equipamentos de soldadura são aqueles 

em que o desvio padrão apresenta um maior impacto nas operações dos mesmos.  

Quanto ao número de setups realizados durante os dias úteis do mês em análise, sabe-se que, 

aproximadamente, cada prensa progressiva com mais de 250 ton realiza 1,1 setups por dia, cada 

prensa progressiva com 250 ton ou menos realiza 1,7 setups por dia, cada prensa convencional realiza 

1,9 setups por dia e cada equipamento de soldadura realiza 1 setup por dia. Aqui, a complexidade das 

operações inerentes aos equipamentos faz diminuir o número de setups realizados por dia, apenas 

para os grupos das prensas, uma vez que para os equipamentos de soldadura, sendo o grupo de 

equipamentos com operações de menor complexidade, é também o grupo de equipamentos que 

apresenta um menor número de setups realizados por dia. De seguida são analisados outros dois 

indicadores importantes para o seguimento deste trabalho. 

5.2.3 OUTROS INDICADORES DE DESEMPENHO 

Considerou-se ainda necessário seguir outros dois indicadores de desempenho. Em primeiro lugar, um 

indicador que ajude a medir a melhoria de produtividade em termos de número de pessoas necessárias 

para produzir uma determinada quantidade de peças. Em segundo lugar, um indicador que permita 

acompanhar o espaço de trabalho libertado nos edifícios da Empresa A. 

1. Produtividade do departamento de produção 

Durante o mês em análise, a Empresa A produziu, no seu total, 1 796 960 peças. Ainda, o departamento 

de produção conta com 78 colaboradores no ativo. Combinando ambos os valores é possível calcular 

a produtividade global do departamento de produção da seguinte forma: 

 
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖çã𝒐 =  

𝑷𝒆ç𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒎ê𝒔

𝑵º 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒏𝒐 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐
 (6) 

Assim, a produtividade inicial do departamento de produção foi 23 038 peças / (colaborador * mês). 

Este indicador é importante para medir o impacto das melhorias no número de trabalhadores que 

efetivamente se encontram a produzir peças dentro da empresa. Além disso, permite analisar a 

produtividade da Empresa A numa perspetiva diferente da utilizada com o OEEnovo. 

2. Área de trabalho libertada nos edifícios da empresa 

A Empresa A tem atualmente toda a área dos seus edifícios ocupada, num total de aproximadamente 

8 720 m2 (3 540 m2 no primeiro edifício e 2 590 m2 em cada um dos dois andares do segundo edifício). 

Este foi um dos pontos negativos realçados pelos clientes da empresa nas últimas auditorias realizadas. 

Por exemplo, caso exista uma oscilação na procura e seja necessário alocar equipamentos ou um 

conjunto de ferramentas novas dentro das instalações da empresa, tal não será possível devido às 

restrições de espaço existentes. Além disso, é ambição da empresa fazer crescer as suas vendas no 

curto-prazo, o que implica aumentar a sua capacidade. 

Perante esta situação, a administração da empresa tem três soluções possíveis: 1) fazer um 

outsourcing de espaço de trabalho, arrendando um armazém numa localização próxima; 2) arrumar e 



 

50 

 

organizar os espaços de trabalho existentes de forma a libertar espaço de trabalho; 3) combinar as 

duas primeiras opções, caso as necessidades de espaço assim o justifiquem. Ainda, é conhecido que 

o custo de arrendamento de armazéns, na zona onde a Empresa A está situada, é aproximadamente 

3,5 € / (m2 * mês) (http://www.portugalglobal.pt/PT/InvestirPortugal/Criareinstalar). Na próxima seção, 

é estudada a estratégia de implementação de melhorias a efetuar na Empresa A. 

5.3 ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS 

Nesta seção resume-se a estratégia de implementação de melhorias a realizar na Empresa A. Perante 

os desperdícios identificados e as oportunidades de melhoria levantadas na seção 5.1, e tendo em 

conta o contexto macro do projeto descrito na seção 3.3, planeou-se a implementação de melhorias 

em quatro etapas distintas e consecutivas, descritas de seguida. Ainda, em forma de resumo do plano 

de implementação estudado, é possível visualizar, na Tabela 12, os principais objetivos e indicadores 

de desempenho selecionados para medir e avaliar o sucesso de cada uma das diferentes etapas. 

1. Mudança de layouts e melhoria dos equipamentos 

Durante esta etapa, os layouts dos espaços de trabalho dos dois edifícios da Empresa A são 

modificados com o objetivo de melhorar a disposição dos equipamentos, melhorar o fluxo logístico e 

aumentar a área desocupada na empresa. Ainda nesta fase, são realizadas algumas melhorias aos 

equipamentos existentes. Estas melhorias foram pensadas em resposta a alguns desperdícios 

identificados, como por exemplo, o facto dos carregamentos das prensas serem efetuados com o uso 

exclusivo de um empilhador, devido à falta de mesas de apoio nas mesmas. No entanto, devido à 

restrição financeira existente, é necessário optar pelo melhor conjunto de investimentos possível. 

2. Aplicação dos 5S nos espaços de trabalho dos colaboradores diretos da Empresa A 

O objetivo desta etapa é aplicar os 5S, nos espaços de trabalho das equipas compostas por 

colaboradores diretos (pertencentes aos departamentos de produção, logística e qualidade) presentes 

na Empresa A, com o intuito de melhorar a organização e a gestão visual dos mesmos e, 

consequentemente, melhorar o desempenho das equipas de trabalho. 

3. Implementação de um planeamento Push-Pull e redimensionamento da equipa de produção 

Nesta etapa, implementa-se um sistema Kanban na Empresa A para coordenar o fluxo de informação 

e o abastecimento e recolha logística de MP, componentes, PI e PA, de modo a reduzir os elevados 

níveis de stock e lead-times existentes. Ainda, introduzem-se caixas de construção do lote de produção 

de forma a melhorar o planeamento produtivo. Por fim, redimensiona-se a equipa de trabalho do 

departamento de produção para melhorar a produtividade do mesmo. 

4. Realização de SMED nos equipamentos existentes na Empresa A 

O objetivo desta última etapa é diminuir consideravelmente a duração dos setups realizados na 

empresa. Em primeiro lugar, seleciona-se um equipamento piloto, por cada grupo de equipamentos, 

para ser alvo da realização do SMED. Após a concretização dos quatro pilotos, desdobram-se as lições 

aprendidas aos restantes equipamentos existentes na empresa. 

http://www.portugalglobal.pt/PT/InvestirPortugal/Criareinstalar
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Tabela 12 – Objetivos e indicadores de desempenho das etapas do plano de implementação de melhorias. 

Etapa Objetivos Indicadores de desempenho 

Etapa 1   Libertar área de trabalho nos edifícios da Empresa A (converge com o 
pretendido pelos clientes para as próximas auditorias) 

 Melhorar a disposição dos equipamentos de forma a aumentar a 
produtividade global da empresa 

 Melhorar alguns dos equipamentos e infraestruturas de modo a aumentar a 
produtividade global da empresa, tendo em conta a restrição financeira 
existente (optar pelo melhor conjunto de investimentos possível) 

 Área (m2) 

 OEEnovo (%) 

 Investimento (€) 

Etapa 2   Melhorar a organização dos espaços de trabalho das várias equipas 
presentes na empresa (converge com o pretendido pelos clientes da empresa 
para as próximas auditorias) 

 Melhorar o desempenho dos colaboradores diretos 

 OEEdesempenho (%) 

Etapa 3   Diminuir o lead-time das atividades da Empresa A (converge com o 
pretendido pelos clientes para as próximas auditorias) 

 Diminuir o volume de stock presente na Empresa A, principalmente o dos PI 
(converge com o pretendido pelos clientes para as próximas auditorias) 

 Implementar um planeamento Push-Pull, com a introdução de um sistema 
Kanban e de caixas de construção do lote de produção (converge com o 
pretendido pelos clientes para as próximas auditorias) 

 Redimensionar a capacidade instalada no departamento de produção de 
forma a melhorar a produtividade do mesmo 

 Lead-time (dias) 

 Stock (peças) 

 Produtividade do 
departamento de 
produção 

(
𝒑𝒆ç𝒂𝒔

𝒄𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓∗𝒎ê𝒔
) 

 

Etapa 4   Diminuir o tempo de setup dos equipamentos presentes na Empresa A 
(converge com o pretendido pelos clientes para as próximas auditorias) 

 Tempo de setup (minutos) 

 OEEdisponibilidade (%) 

5.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Com os Gemba Walks efetuados e a realização de um VSM foi possível conhecer os quatro fluxos 

produtivos da empresa e identificar um grande conjunto de desperdícios. Destes desperdícios, 

escolheu-se o elevado lead-time das atividades da empresa como sendo um dos mais críticos e 

realizou-se um diagrama de Ishikawa para analisar as suas causas raiz. Conclui-se que este é uma 

consequência, direta ou indireta, de quase todos os desperdícios identificados anteriormente. Ainda, 

procurou-se perceber o porquê do reduzido valor de OEE ocorrente na empresa, com a utilização da 

técnica dos “5 Porquês”, e constatou-se que este é resultado de reduzidos índices de desempenho por 

parte dos colaboradores e de elevados tempos de setup. Daqui, surgiu uma lista de oportunidades de 

melhoria críticas para a empresa, composta por três pontos-chave, que coincidiam com os principais 

pontos negativos resultantes das últimas auditorias realizadas pelos clientes da empresa. 

Com a recolha de dados efetuada validaram-se os reduzidos valores de OEE e os elevados tempos de 

setup apresentados pela empresa. O OEEnovo, durante o mês em análise, apresentou um valor médio 

de 44,3%, sendo que os fatores OEEdisponibilidade, OEEdesempenho e OEEqualidade apresentaram valores 

médios de 65,9%, 67,6% e 99,2%, respetivamente. Já os 1034 setups, realizados durante o mês em 

análise, demoraram em média 66 minutos, variando muito com o grupo de equipamentos analisado, 

devido às diferentes complexidades das operações inerentes aos mesmos. Estruturou-se ainda a 

implementação de melhorias a realizar em quatro etapas distintas e consecutivas: 1) mudança de 

layouts e melhoria de equipamentos; 2) aplicação dos 5S nos espaços de trabalho dos colaboradores 

diretos da Empresa A; 3) implementação de um planeamento Push-Pull e redimensionamento da 

equipa de produção; 4) realização de SMED nos equipamentos existentes na Empresa A. 
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6 IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS 

Neste capítulo pretende-se descrever a implementação de melhorias efetuada na Empresa A. O 

capítulo é composto por cinco seções. Na seção 6.1 descreve-se a mudança de layouts e a melhoria 

de equipamentos efetuada. Na seção 6.2 detalha-se a implementação dos 5S nos espaços de 

trabalho da empresa. Na seção 6.3 explica-se a implementação do planeamento Push-Pull e o 

redimensionamento da equipa do departamento de produção. Na seção 6.4 detalham-se os SMED 

realizados aos equipamentos da Empresa A. A seção 6.5 resume as principais conclusões do capítulo. 

6.1 ETAPA 1: MUDANÇA DE LAYOUTS E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS 

A presente etapa está dividida em duas partes. A primeira parte corresponde às mudanças de layout 

efetuadas nos edifícios da Empresa A. Na segunda parte explicam-se as melhorias realizadas aos 

equipamentos presentes na empresa. 

6.1.1 ALTERAÇÃO DE LAYOUTS NOS EDIFÍCIOS DA EMPRESA A 

Esta etapa foi estruturada em três fases consecutivas, cada uma correspondente a uma das áreas de 

trabalho da empresa: 1) primeiro edifício (estampagem); 2) rés-do-chão do segundo edifício (soldadura 

e armazém de matérias-primas); 3) primeiro andar do segundo edifício (montagens e armazém de 

produtos acabados). Devido à forte componente logística e operacional destas alterações, sempre que 

uma das áreas se encontrava a ser remodelada, todos os colaboradores dessa mesma área paravam 

as suas funções para colaborar nessa mudança, até que a mesma fosse concluída. 

Tal como foi efetuado na seção 5.1.1, recorrendo ao software AutoCAD, desenharam-se os layouts 

futuros (já com as alterações delineadas) dos espaços de trabalho da Empresa A, de modo a serem 

usados como guia para as alterações a efetuar. Os desenhos legendados podem ser visualizados no 

Anexo C. De seguida, são descritas as principais alterações realizadas, por espaço de trabalho da 

empresa. Com estas alterações tentaram-se corrigir os desperdícios identificados e tirar proveito das 

oportunidades de melhoria levantadas no capítulo anterior, tendo em conta os indicadores definidos. 

1. Primeiro edifício: estampagem 

O layout deste edifício foi alterado em três fases, respetivamente assinaladas na Figura 24. Na “Fase 1” 

procederam-se às seguintes quatro alterações: 1) organizou-se o espaço de trabalho do departamento 

de manutenção de ferramentas de modo a aumentar a sua eficiência e capacidade. Segundo Buesa 

(2009), a organização das áreas de trabalho pode aumentar a capacidade das mesmas até 20%; 

2) aproximaram-se as prensas progressivas 099 e 328 de modo a que um único colaborador consiga 

trabalhar em ambas, em simultâneo, sem ter que realizar deslocações consideráveis, de cordo com a 

técnica Lean do layout em célula (Pattanaik e Sharma, 2009); 3) fez-se o design de mesas de setup 

rápido, para as prensas progressivas 099 e 328, para possibilitar a realização de setup sem o apoio 

obrigatório de um empilhador (o estudo desta melhoria é aprofundado na próxima seção); 4) criaram-se 

duas zonas de pré-preparação de bobines de Matéria-Prima (MP) e ferramentas, de forma a melhorar 
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o fluxo produtivo (Domingo, Alvarez, Melodía Peña e Calvo, 2007). Na “Fase 2” fizeram-se as seguintes 

quatro modificações: 1) eliminaram-se os corredores logísticos interiores, sendo que as atividades 

logísticas passaram a ser efetuadas pelo corredor exterior que circunda toda a área (separação das 

atividades de produção das atividades de logística). De acordo com Hart, Taraba e Tomaštík (2014), 

atualmente, é necessário usar novas metodologias de organização de espaços para gerir e controlar, 

com sucesso, o fluxo de materiais em empresas industriais; 2) deslocaram-se as prensas progressivas 

151 e 152, do anterior “Grupo 3” (ver Figura 19), para esta área de produção de modo a se juntar os 

equipamentos do mesmo grupo. De acordo com Hales (2006), na definição de layouts deve-se ter em 

conta a proximidade desejada entre os equipamentos, de modo a facilitar a entrega e recolha logística; 

3) fez-se o design de quatro mesas de setup rápido móveis para possibilitar a realização de setup sem 

o apoio obrigatório de um empilhador (o estudo desta melhoria é aprofundado na próxima seção); 

4) alinharam-se as prensas progressivas 123, 166, 151, 149, 172 e 122 de modo a que apenas seja 

necessário um colaborador a trabalhar em cada um dos seguintes conjuntos de prensas, sem ter que 

efetuar deslocações desnecessárias, de acordo com a técnica Lean do layout em célula (Pattanaik e 

Sharma, 2009): 123 e 166; 151 e 149; 172 e 122. Na “Fase 3” executaram-se as seguintes quatro 

alterações: 1) organizou-se o espaço, eliminando-se o corredor central e criando-se um corredor 

envolvente, facilitando o trabalho logístico e possibilitando a criação de um fluxo contínuo de trabalho 

(Hart, Taraba e Tomaštík, 2014); 2) trocou-se a posição das prensas convencionais 140 e 170. 

Novamente, teve-se em consideração a proximidade desejada entre os equipamentos (Hales, 2006); 

3) fez-se o design de mesas de setup rápido, para as prensas convencionais desta área, de modo a se 

Figura 24 – Desenho do novo layout do primeiro edifício da Empresa A. 
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Figura 25 – Disposição antiga do muro de qualidade. Figura 26 – Disposição nova do muro de qualidade. 

realizar o setup sem o apoio obrigatório de um empilhador (o estudo desta melhoria é aprofundado na 

próxima seção); 4) rodaram-se as prensas convencionais em 90º (as prensas 171 e 140 para a direita 

e as prensas 163, 170 e 169 para esquerda) de modo a se ter apenas um colaborador a trabalhar em 

cada um dos seguintes conjuntos de prensas, sem realizar deslocações desnecessárias, de acordo 

com a técnica Lean do layout em célula (Pattanaik e Sharma, 2009): 170 e 171; 140 e 169. 

2. Rés-do-chão do segundo edifício: soldadura e Armazém de Matérias-Primas (AMP) 

Neste edifício apenas se realizaram alterações na zona da soldadura. Realizaram-se então cinco 

principais modificações: 1) ajustou-se a posição de todos os equipamentos de soldadura, com exceção 

dos equipamentos 434, 436 e 623, de modo a ocupar o espaço de uma forma mais racional. A 

disposição dos equipamentos num espaço de trabalho deve ter também em conta o espaço necessário 

para se efetuar, com eficiência, as atividades logísticas necessárias ao seu correto funcionamento, 

(Hales, 2006); 2) o espaço libertado com a reorganização dos equipamentos de soldadura foi usado 

para definir corredores logísticos (anteriormente, não se encontravam corretamente definidos) de forma 

a facilitar o abastecimento e recolha logísticas (Hart, Taraba e Tomaštík, 2014); 3) rodaram-se os 

equipamentos de soldadura 489, 014, 165, 630, 223, 179 e 247 em 180º de modo a que os respetivos 

colaboradores (que trabalham nesses equipamentos) ficassem voltados para o Gemba e com luz 

natural pelas suas costas. De acordo com Hales (2006), características físicas como a luminosidade, a 

temperatura, a disponibilidade de utilidades e a força do chão, devem ser tidas em conta aquando a 

definição dos layouts dos espaços de trabalho; 4) eliminou-se a estrutura de sustentação da 

refrigeração e passaram-se os sistemas de ar, água, eletricidade e exaustão para os pilares existentes 

na nova localização das máquinas. Os sistemas antigos encontravam-se datados e em más condições, 

necessitando urgentemente de uma atualização (Hales, 2006); 5) reorganizou-se a disposição do muro 

de qualidade de modo a aumentar em 94% o número de referências com acesso direto, passando-se 

de 34 referências (ver Figura 25) para 66 referências (ver Figura 26) com acesso direto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Primeiro andar do segundo edifício: montagens e Armazém de Produtos Acabados (APA) 

Nesta área realizaram-se as seguintes sete alterações: 1) alterou-se a posição horizontal dos racks do 

APA para uma posição vertical, em relação à área do edifício, e aproximou-se os mesmos da zona de 

preparação de paletes, de modo a aumentar-se a sua capacidade e a melhorar-se, de seguida, a zona 

dedicada à expedição; 2) melhoraram-se os racks existentes no APA e adicionaram-se oito novos 

módulos de modo a aumentar a capacidade e a organização do mesmo e a garantir a regra de gestão 
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First In, First Out (FIFO); 3) aumentou-se a zona dedicada à preparação da expedição de modo a 

melhorar o fluxo de materiais e o tempo de carga. De acordo com Rouwenhorst et al. (2000), o 

dimensionamento das áreas de carga e descarga é um dos principais problemas táticos existentes na 

definição de layouts de armazéns; 4) criou-se uma zona dedicada à receção técnica de componentes 

e embalagens (Rouwenhorst et al., 2000); 5) criou-se uma zona dedicada ao armazenamento de 

embalagens vazias, uma vez que este estava a ser realizado no APA. Segundo Rouwenhorst et al. 

(2000), a alocação desorganizada de novos produtos (neste caso, embalagens) nos racks é um dos 

principais problemas operacionais existentes nos armazéns; 6) organizou-se a zona do muro de 

qualidade de modo a reduzir significativamente a área ocupada pelo mesmo. De acordo com Buesa 

(2009), a organização dos espaços de trabalho permite diminuir consideravelmente a área ocupada 

nos mesmos; 7) reposicionou-se a embaladora de paletes, para um local rodeado por corredores 

logísticos, de modo a melhorar o fluxo de materiais à volta da mesma (Hart, Taraba e Tomaštík, 2014). 

Devido ao esforço requerido para movimentar os equipamentos existentes na empresa (resultante das 

suas elevadas dimensões e massa) e ao conhecimento técnico necessário para desmontar e montar 

os mesmos, foi necessário contratar duas empresas externas especializadas para ajudar nesta etapa. 

De seguida, são estudadas as possibilidades de melhoria aos equipamentos existentes na empresa, 

tendo em conta a restrição financeira existente e o dinheiro já despendido com as alterações de layout. 

6.1.2 MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS PRESENTES NA EMPRESA A 

As alterações efetuadas na seção anterior foram essenciais para corrigir alguns problemas estruturais 

existentes na Empresa A e prepará-la para crescer de forma sustentada. Estas alterações foram 

fundamentais para organizar a empresa, principalmente no que respeita à distinção entre as atividades 

logísticas e produtivas (por exemplo, com a correta definição de corredores logísticos na empresa). 

No entanto, como definido na contextualização do projeto de melhoria, na seção 3.3, a Empresa A tem 

uma quantidade limitada de capital monetário para investir no ano corrente, quantidade essa de 

500 mil €. Desta quantidade inicial, já foram usados 216,5 mil € nas alterações de layout dos edifícios 

da empresa (ver Tabela 13), restando então 283,5 mil € para investir na melhoria de equipamentos. 

Tendo como base os desperdícios identificados no capítulo anterior e um estudo técnico realizado em 

parceria com o departamento técnico da empresa (por motivos de confidencialidade este estudo não 

pode ser disponibilizado, assim como os valores numéricos relativos às projeções de ganhos em 

OEEnovo e o nome das entidades externas subcontratadas para produzir e implementar essas 

melhorias), foi elaborada uma lista de possíveis melhorias a implementar nos equipamentos da 

Empresa A, com os principais benefícios e custo de cada uma (ver o resumo no Anexo D). Dessa lista, 

foi escolhido o conjunto de melhorias visíveis na Tabela 14, de acordo com dois critérios: 1) privilegiar 

as melhorias com maior relação output adquirido (por exemplo, a diminuição do tempo de setup, de 

acordo com o estudo realizado) sobre dinheiro investido; 2) não ultrapassar o orçamento definido. 

A administração da empresa optou então por implementar as mesas de setup rápido nas prensas 099, 

328, 163, 171, 170, 140 e 169 (ver Figura 27), por ordenar a construção de quatro mesas de setup 

móveis e por implementar um pórtico para carga de bobines de chapa metálica nas quatro prensas com 
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Figura 27 – Realização de um setup na mesa de setup 
rápido da prensa progressiva 163. 

Figura 28 – Exemplo de um pórtico para carga de chapa 
metálica numa prensa com mais de 250 ton. 

Tabela 13 – Descrição dos custos das alterações de layout efetuadas nos edifícios da Empresa A. 

Edifício (Fase) Descrição Custo (mil €) 

1º Edifício  
(Fase 1) 

 Organização do espaço do departamento de manutenção de ferramentas 4,75 

 Aproximação das prensas progressivas 099 e 328 10 

 Arrumação das zonas de pré-preparação de bobines de MP e ferramentas 1,75 

Subtotal 16,5 

1º Edifício  
(Fase 2) 

 Movimentação das prensas progressivas 123, 166, 151, 149, 172, 122 e 152 42 

Subtotal 42 

1º Edifício  
(Fase 3) 

 Movimentação das prensas convencionais 163, 170, 169, 171, e 140 25 

 Organização do restante espaço desta área 3,5 

Subtotal 28,5 

Rés-do-chão 
2ºEdifício 

 Movimentação de todos os equipamentos de soldadura (exceto o 434, o 436 e o 623) 55 

 Eliminação da estrutura de sustentação da refrigeração 2,5 

 Montagem dos sistemas de ar, água, eletricidade e exaustão 20,5 

 Reorganização da disposição do muro de qualidade 2 

Subtotal 80 

Primeiro andar 
2ºEdifício 

 Movimentação e melhoria dos racks existentes 20,5 

 Compra de 8 novos módulos para os racks 12 

 Organização da área de preparação da expedição 4,5 

 Criação da zona dedicada à receção técnica de componentes e embalagens e da zona 
dedicada ao armazenamento de embalagens vazias 

7 

 Organização do espaço do muro de qualidade 3,5 

 Movimentação e afinação da embaladora de paletes 2 

Subtotal 49,5 

Total  216,5 

Tabela 14 – Melhorias implementadas nos equipamentos da Empresa A. 

Melhoria Benefícios Custo (mil €) 

Mesas de setup rápido para as 
prensas 099 e 328 

 Reduz o tempo de setup das prensas (leva ao aumento de 
disponibilidade) 

16  
(2 * 8) 

4 mesas de setup móveis  Reduz o tempo de setup das prensas presentes na área definida 
como “Grupo 2” na Figura 19 (leva ao aumento de disponibilidade) 

36 
(4 * 9) 

Mesas de setup rápido para as 
prensas 163, 171, 170, 140, 169  

 Reduz o tempo de setup das prensas (leva ao aumento de 
disponibilidade 

37,5 
(5 * 7,5) 

Pórtico para carga de bobines 
de chapa metálica nas prensas 
progressivas > 250 ton  

 Reduz o tempo de paragem para mudança da bobine de chapa 
metálica nas prensas em que for implementado (leva ao aumento 
de disponibilidade) 

144  
(4 * 36) 

Total  233,5 
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mais de 250 ton existentes na empresa (ver Figura 28). No total, a empresa investiu 233,5 mil € na 

implementação destas melhorias, sobrando ainda 50 mil € para possíveis necessidades futuras. 

6.2 ETAPA 2: 5S 

Nesta etapa aplicaram-se os 5S aos espaços de trabalho das equipas compostas pelos colaboradores 

diretos da empresa (os restantes espaços de trabalho foram excluídos, tanto por falta de capacidade 

de implementação, como pelo reduzido impacto que teriam no OEEnovo) com o objetivo de garantir a 

organização dos mesmos, eliminado, com isso, desperdícios desnecessários. O objetivo último desta 

etapa foi então melhorar o desempenho dos colaboradores que atuam no Gemba. Estes espaços são 

os mesmos que sofreram as mudanças de layout (ver Anexo C), sendo esta etapa, portanto, uma 

sucessão lógica da etapa anterior, onde se procedeu à organização das áreas já modificadas. 

A metodologia utilizada para implementar os 5S seguiu a estudada na revisão da literatura realizada, 

sendo composta por cinco etapas consecutivas: 1) triagem; 2) arrumação; 3) limpeza; 4) normalização; 

5) disciplina. Devido ao grande número de equipas e espaços de trabalho (associados às equipas), 

organizou-se esta etapa de implementação de melhorias de acordo com as seguintes fases: 

o Escolha de equipas piloto e formação na ferramenta 5S – foi escolhida uma equipa piloto por 

área da empresa (uma equipa de uma prensa progressiva, uma equipa de um equipamento de 

soldadura e uma equipa das linhas de montagem), compostas por cinco elementos cada, para 

serem aplicados os 5S detalhadamente com o apoio de consultoria externa (eu próprio). Foi dada 

formação teórica aos elementos das equipas, no formato de palestra, em duas sessões. 

o Implementação dos 5S nos espaços de trabalho das equipas piloto – foram implementadas as 

cinco etapas da ferramenta 5S nos três espaços de trabalho selecionados. Esta fase funcionou 

também como treino prático, dos colaboradores das equipas selecionadas, na ferramenta 5S. 

o Desdobramento às restantes equipas e espaços de trabalho da Empresa A – com o apoio dos 

colaboradores das equipas piloto, já treinados na ferramenta 5S, foram implementadas as cinco 

etapas desta ferramenta Lean nos restantes espaços de trabalho da Empresa A, envolvendo, 

por fim, as restantes equipas de colaboradores diretos da empresa. 

o Realização de auditorias a todas as equipas – por fim, para garantir a correta implementação 

dos 5S e a obtenção dos resultados pretendidos, realizou-se, com base numa grelha de 

avaliação binária (“1” para satisfaz e “0” para não satisfaz) com 27 alíneas (ver Anexo E), uma 

auditoria a todas as equipas de trabalho de colaboradores diretos da Empresa A. Caso 

existissem equipas com uma nota inferior a 80%, essas seriam alvo de uma nova ronda de 

implementação dos 5S, agora mais focada nos problemas ainda existentes. 

De seguida, é apenas explicada, etapa a etapa, a fase “Implementação dos 5S nos espaços de trabalho 

das equipas piloto” uma vez que esta é um retrato do que se pode encontrar na etapa posterior. 

1. Triagem 

Nesta etapa definiu-se o que era necessário e identificou-se aquilo que não era necessário nos espaços 

de trabalho (ver Figura 29). No fim, libertaram-se os locais daquilo que não fazia falta e que não 



 

58 

 

Figura 29 – Grade identificada, com o tradicional marcador 
vermelho, como não necessária e apta a retirar. 

Figura 30 – Ferramentas e máquinas não necessárias 
que foram retiradas dos espaços de trabalho. 

Figura 31 – Peças espalhadas numa bancada. 

adicionava valor ao cliente, direta ou indiretamente. Em resumo, foram retiradas algumas ferramentas, 

máquinas (ver Figura 30) e materiais não utilizados dos espaços de trabalho das três equipas piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Arrumação 

A etapa da arrumação segue a máxima “um local para cada coisa, cada coisa no seu local” (Kaizen 

Institute, 2015h). Por exemplo, na equipa piloto das linhas de montagem, foram arrumadas as peças 

em espera (ver Figura 31), dentro de caixas identificadas, numa prateleira específica (ver Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Limpeza 

Nesta etapa deve-se repor as condições iniciais de funcionamento do espaço e dos equipamentos. Se 

encontrados, os problemas simples devem ser resolvidos. Limpou-se então os espaços de trabalho das 

equipas piloto, especialmente as estações, os equipamentos e as ferramentas. 

4. Normalização 

A normalização visa a criação de um conjunto de regras e normas que permitem a sustentação da 

triagem, arrumação e limpeza. Marca a diferença entre uma organização tradicional e uma organização 

Lean que se rege por boas práticas de gestão visual. Entre outras coisas, foi usada gestão visual para 

marcar a posição das ferramentas na estação do espaço de trabalho da prensa progressiva 

(ver Figura 33) e os devidos locais de vários utensílios no chão dos espaços de trabalho (ver Figura 34). 

No Anexo F, podem-se consultar outras imagens de aplicações práticas, na Empresa A, da etapa da 

normalização. Ainda, foram criadas uma série de normas a respeitar de forma a manter a organização 

alcançada com as anteriores etapas (no Anexo G é possível visualizar uma das normas concebidas). 

Figura 32 – Peças arrumadas numa prateleira específica. 
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Figura 33 – Gestão visual na arrumação das ferramentas 
na estação da equipa piloto da prensa progressiva. 

Figura 34 – Marcação dos locais de vários utensílios no 
chão do espaço de trabalho da prensa progressiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Disciplina 

Uma vez que a manutenção e melhoria da organização é contínua no tempo, é necessário conhecer 

as normas e aplicá-las todos os dias. Assim, devem-se realizar auditorias internas periódicas de forma 

a garantir o estado saudável do Gemba. Nesta etapa, treinaram-se as equipas piloto a realizarem 

auditorias a si próprias de maneira periódica, usando a grelha de auditoria fornecida (ver Anexo E) e 

registando os resultados obtidos, de forma a fazerem um seguimento dos mesmos. 

Após a finalização desta fase, foi então executada a fase “Desdobramento às restantes equipas e 

espaços de trabalho da Empresa A”, aplicando-se os 5S aos restantes espaços de trabalho, utilizando 

a mesma metodologia que na fase anterior. Por fim, na fase “Realização de auditorias a todas as 

equipas”, nenhuma equipa de trabalho obteve uma nota inferior a 80% (obtendo-se uma média total de 

84%), prosseguindo-se então para a próxima etapa de implementação de melhorias na Empresa A. 

6.3 ETAPA 3: PLANEAMENTO PUSH-PULL E REDIMENSIONAMENTO DE EQUIPA 

A presente etapa está dividida em três partes. A primeira parte corresponde à implementação de um 

sistema Kanban. A segunda parte refere-se à introdução de caixas de construção do lote de produção. 

Na terceira parte explica-se o redimensionamento da equipa do departamento de produção. 

6.3.1 IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA KANBAN 

Inicialmente, o planeamento da Empresa A encontrava-se a funcionar completamente em Push. Um 

sistema Push é caracterizado por filas de espera que suavizam as operações e aumentam a utilização 

das estações de trabalho, tirando partido de elevados custos (Bonney, Zhang, Head, Tien e Barson, 

1999). Como é possível visualizar na Figura 35, o planeamento recebia, diariamente, as provisões e os 

pedidos diários dos clientes, integrando-os depois no sistema de Material Requirement Planning (MRP) 

da empresa. O sistema MRP tornou-se, ao longo das últimas quatro décadas, no método dominante, a 

nível mundial, nas áreas de agendamento produtivo e controlo de stocks (HO, 1989). O sistema MRP 

despoletava então as atualizações da caixa de nivelamento para a expedição e das necessidades de 

MP. Após a atualização, tendo em conta a quantidade de produtos necessária para expedir, eram 

despoletadas dois tipos de ações: 1) caso o APA não tivesse as quantidades necessárias para expedir, 

era lançada uma ordem de produção urgente (apenas acontecia, esporadicamente, em 10% dos 
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casos); 2) caso contrário, era subtraída a quantidade necessária para expedir aos stocks de produtos 

existentes, e se a quantidade fosse inferior aos stocks de segurança definidos pela empresa, era 

lançada uma ordem de produção normal para repor os stocks de segurança. O stock de segurança é 

um stock usado para garantir a satisfação da procura, na grande maioria dos casos, quando tanto a 

procura e o lead-time são valores com uma certa aleatoriedade (Eppen e Martin, 1988). Depois, o fluxo 

produtivo seguia de montante para jusante, iniciando com o transporte de MP do AMP para os stocks 

pré-estampagem e terminando com transporte de Produtos Acabados (PA) para o APA. Praticamente 

todas as operações da empresa possuíam stocks (filas a funcionarem como buffer), antes e depois das 

mesmas. Sempre que estes atingiam um determinado volume, era chamado, pelos colaboradores, um 

dos dois comboios logísticos existentes na empresa para transportar as peças ou componentes para a 

próxima etapa. A periodicidade dos ciclos dos comboios logísticos não estava normalizada, sendo a 

sua frequência de passagem variável com a perceção dos colaboradores sobre a quantidade de stock 

existente ou com a urgência do trabalho em curso. Como já identificado, este método de planeamento 

levava a três desperdícios: 1) elevado lead-time devido à permanência de componentes, MP e peças 

nos stocks intermédios; 2) elevado volume de stock total, principalmente devido ao elevado volume de 

stock intermédio; 3) os comboios logísticos funcionavam de forma desorganizada e não normalizada. 

Assim, procedeu-se à reformulação do método de planeamento utilizado pela Empresa A com vista a 

diminuir estes desperdícios. O planeamento passou a funcionar de acordo com o demonstrado na 

Figura 36, num sistema Push-Pull. O planeamento não ficou a funcionar completamente em Pull uma 

vez que ainda ficaram em funcionamento o stock de MP, o stock de PA e as ordens produtivas urgentes 

(e todo sistema Push inerente às mesmas). As grandes diferenças deste método para o anterior são o 

sistema Kanban aplicado, de acordo com a bibliografia estudada na revisão da literatura, e a eliminação 

dos stocks intermédios. Quando o APA tem as quantidades necessárias para expedir e existe uma 

necessidade de repor os stocks de segurança da empresa, é lançado um Kanban (ver Anexo H) para 

a operação anterior. Este processo é repetido nas restantes operações, isto é, sempre que uma 

operação a jusante é concluída ou existe a saída de materiais de uma operação para outra, é lançado 

um Kanban para montante a requerer a chegada de mais materiais ou o início de uma nova operação. 

É um sistema em que as tarefas são definidas e sequenciadas de modo a que a sua conclusão lance 

novo trabalho através de Kanbans. Assim, os comboios logísticos passaram a percorrer os quatro fluxos 

interruptamente (um comboio logístico percorria apenas o “Fluxo 1”, enquanto o outro percorria os 

restantes três, alternadamente, devido aos diferentes volumes de peças alocadas a cada fluxo) 

transportando MP, componentes, PI e PA para jusante e deixando Kanbans nas várias operações. 

Este método de planeamento levou a quatro melhorias significativas: 1) diminuíram-se os desperdícios 

de transporte e movimento com a normalização dos comboios logísticos; 2) diminuiu-se o desperdício 

de excesso de produção; 3) diminuiu-se o desperdício de espera com a redução dos lead-times; 

4) diminuiu-se o desperdício de inventário, com a eliminação dos stocks intermédios (os stocks 

existentes apenas garantem o funcionamento da operação durante um ciclo do comboio logístico). 

Com este novo método de planeamento Push-Pull, implementaram-se também caixas de construção 

do lote de produção para ajudar no balanceamento das atividades produtivas. 
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Figura 35 – Planeamento inicial, da Empresa A, totalmente Push. 

Figura 36 – Planeamento final Push-Pull implementado na Empresa A. 
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6.3.2 INTRODUÇÃO DE CAIXAS DE CONSTRUÇÃO DO LOTE DE PRODUÇÃO 

A introdução de caixas de construção do lote de produção foi identificada, no capítulo anterior, como 

uma oportunidade de melhoria para a Empresa A. Inicialmente, assim que era despoletada uma ordem 

de produção, era enviada MP para junto de uma prensa que tivesse disponibilidade para produzir (ou 

que tivesse, à data, menos carga produtiva) e tal funcionava como sequenciador da produção dessa 

mesma prensa, isto é, a MP que tivesse chegado há mais tempo, era a primeira a ser utilizada (com 

exceção das ordens de produção urgentes), numa lógica First In, First Out (FIFO). 

Com a reestruturação efetuada, passou-se a realizar o balanceamento produtivo das prensas e 

equipamentos de soldadura utilizando caixas de construção do lote de produção (ver Figura 37). Assim, 

sempre que um comboio logístico, no seu ciclo habitual, passar junto das prensas ou equipamentos de 

soldadura, deixa os respetivos Kanbans de produção, 

quando requeridos, de acordo com o plano de 

produção criado pelo departamento de planeamento 

na caixa de construção do lote de produção (a 

localização das mesmas também faz parte dos ciclos 

dos comboios logísticos). Esta ferramenta permitiu 

que a empresa fosse mais rápida a reagir a mudanças 

diárias de procura por parte dos clientes e a fabricar, 

com maior eficiência, grandes quantidades de 

produtos diferentes. Como consequência desta 

adição, o departamento de planeamento passou a ter 

um papel fundamental na organização da empresa. 

Na Figura 37 é possível observar a caixa de construção do lote de produção dos equipamentos de 

soldadura. No eixo horizontal está a sequência de horas de trabalho diário e no eixo vertical os 

equipamentos de soldadura. Por exemplo, o equipamento de soldadura 247 tem uma ordem de 

produção a começar às 8 horas, com a duração de cinco horas, até começar a próxima às 13 horas. 

6.3.3 REDIMENSIONAMENTO DA EQUIPA DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO 

Como indicado anteriormente na Tabela 9, em média, cada colaborar apenas acrescenta valor em 23% 

do tempo que passa a trabalhar nas prensas, sendo que o restante tempo é passado maioritariamente 

a vigiar o processo. Este dado foi obtido através da realização do método das observações 

instantâneas, durante o período de uma semana. Esta técnica consiste em realizar um grande número 

de observações ao longo do tempo, onde em cada observação é registado o tipo de atividade 

desempenhada nesse momento (AEP, 2003). Aquando a sua realização, foram escolhidos os 

colaboradores que trabalhavam nas prensas progressivas 099, 122, 123, 166, 149, 151, 172 e 328 e 

nas prensas convencionais 140, 163, 169, 170 e 171, para serem os alvos das observações, num total 

de 13 colaboradores. Foram escolhidos estes colaboradores por se encontrarem em zonas de elevada 

concentração de prensas e pessoas, tal como foi possível constatar com o desenho dos layouts iniciais 

Figura 37 – Caixa de construção do lote de produção 
dos equipamentos de soldadura da Empresa A. 
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da Empresa A (ver Anexo A). Esta informação, juntamente com as novas análises aos balanceamentos 

das capacidades produtivas, levou a que se alterasse o paradigma existente na empresa, onde a ideia 

era que cada colaborador apenas podia estar responsável por um equipamento, de cada vez, por turno. 

Esta mudança de paradigma, aliada à mudança de layouts efetuada anteriormente (essencial para o 

redimensionamento das equipas do departamento de produção da Empresa A, ver Anexo C) permitiu 

proceder com as seguintes modificações às equipas produtivas da empresa (ver Tabela 15). 

Tabela 15 – Redimensionamento das equipas, no departamento de produção, da Empresa A. 

Edifício (Fase) Situação inicial Situação futura Melhoria 

1º Edifício 
(Fase 1) 

 1 colaborador na prensa 099 

 1 colaborador na prensa 328 

 Aproximação das prensas 099 e 328 

 1 colaborador nas prensas 099 e 328 

Menos 1 
colaborador 
(menos 50%)  

1º Edifício 
(Fase 2) 

 1 colaborador na prensa 123 

 1 colaborador na prensa 166 

 1 colaborador na prensa 151 

 1 colaborador na prensa 149 

 1 colaborador na prensa 172 

 1 colaborador na prensa 122 

 Alinhamento das prensas 123, 166, 151, 149. 172 
e 122 

 1 colaborador nas prensas 123 e 166 

 1 colaborador nas prensas 151 e 149 

 1 colaborador nas prensas 172 e 122 

Menos 3 
colaboradores 
(menos 50%) 

1º Edifício 
(Fase 3) 

 1 colaborador na prensa 171 

 1 colaborador na prensa 140 

 1 colaborador na prensa 163 

 1 colaborador na prensa 170 

 1 colaborador na prensa 169 

 Rodaram-se em 90º as prensas 171, 140, 163, 
170 e 169 

 1 colaborador na prensa 163 

 1 colaborador nas prensas 170 e 171 

 1 colaborador nas prensas 140 e 169 

Menos 2 
colaboradores 
(menos 40%) 

Assim, conseguiu-se reduzir em seis o número de colaboradores a trabalhar no conjunto de prensas 

estudado. Realizou-se novamente o método das observações instantâneas, mas agora apenas aos 

seis colaboradores que passaram a trabalhar constantemente em duas prensas, e concluiu-se que em 

média, cada colaborador passou a acrescentar valor em 57% do tempo que passava a trabalhar, 8% 

do tempo em deslocações entre prensas e os restantes 35% do tempo a vigiar o processo, o que ainda 

é uma margem considerável para garantir a qualidade dos produtos. O impacto desta alteração no 

OEEdesempenho e no OEEdisponibilidade é analisado no próximo capítulo. 

6.4 ETAPA 4: SMED 

Um dos principais desperdícios identificados no capítulo anterior foi o elevado tempo de setup 

registado, em média, nos equipamentos presentes na Empresa A. A presente seção visa explicar os 

SMED realizados de modo a diminuir a duração dos setups efetuados na empresa. 

Devido ao elevado número de equipamentos existentes na empresa, optou-se por organizar esta etapa 

em duas fases distintas: 1) realizar um piloto de SMED por cada grupo de equipamentos (num total de 

quatro pilotos); 2) desdobrar as lições aprendidas nos pilotos pelos restantes equipamentos existentes 

na empresa. Os equipamentos selecionados para serem alvos do piloto foram o equipamento de 

soldadura 165, a prensa convencional 163, a prensa progressiva 152 (a representar o grupo de prensas 

progressivas com 250 ton ou menos) e a prensa progressiva 289 (a representar o grupo de prensas 

progressivas com mais de 250 ton). De acordo com a literatura estudada, os SMED realizados durante 

os pilotos seguiram cinco etapas: 1) mapeamento da situação inicial, que incluiu a gravação de um 
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vídeo dos setups pré SMED e um diálogo com os colaboradores de forma a identificar todos os passos; 

2) separação do trabalho interno do trabalho externo; 3) transformação do trabalho interno em trabalho 

externo; 4) redução ou eliminação do trabalho interno; 5) redução ou eliminação do trabalho externo. 

Ainda, para a realização de cada um dos pilotos foi reunida uma equipa multidisciplinar composta pelo 

diretor de produção, pelos colaboradores que trabalhavam nos equipamentos em questão, pelos 

colaboradores do departamento de logística envolvidos nas mudanças, por um colaborador do 

departamento de manutenção de equipamentos e por eu próprio, responsável por liderar os pilotos. 

No presente projeto são explicadas as diferentes etapas do SMED realizado na prensa progressiva 289 

de 800 ton. Os SMED feitos nos restantes pilotos seguem a mesma metodologia, não sendo expostos 

neste trabalho devido à grande similaridade dos seus processos com os do SMED já explicado. 

1. Mapeamento da situação inicial 

A etapa do mapeamento da situação inicial foi fundamental uma vez que a empresa não tinha dados 

ou estudos desenvolvidos sobre os setups, o método não estava a ser sistematicamente implementado 

e os tempos de setup eram muito variáveis. Iniciou-se esta etapa com a filmagem de um setup realizado 

na prensa progressiva 289, sem interferir de qualquer forma nas atividades. Depois, analisou-se o vídeo 

com a equipa multidisciplinar, identificando-se os intervenientes nos vários passos e cronometrando os 

mesmos, obtendo os tempos iniciais representativos do setup. Ainda, identificaram-se desperdícios e 

distinguiram-se as tarefas internas das tarefas externas. É de realçar, que por motivos de segurança e 

ergonomia, os setups são realizados por dois colaboradores em simultâneo, o que trabalha na prensa 

(1º operador) e um auxiliar (operador auxiliar). Assim, na Tabela 17 e na Tabela 18, as tarefas externas 

foram marcadas a cinzento e as tarefas que têm que ser executadas, obrigatoriamente, por dois 

operadores foram sublinhadas (num total de seis tarefas com a duração aproximada de 13 minutos). 

De modo a estruturar o processo de setup, agruparam-se todas as atividades em seis categorias: 

o Ferramenta – vai desde o abaixamento do carro e retirada da ferramenta de saída, até à 

introdução da nova ferramenta. Inclui ainda as tarefas de limpeza de ambas as ferramentas. 

o Matéria-Prima (MP) – vai desde a recolha da bobine, até que a banda entra na ferramenta, 

incluindo também outras atividades como cintar a bobine e colocá-la no alimentador. 

o Equipamentos Auxiliares (Eq. Auxiliares) – inclui as tarefas de desmontagem e montagem de 

qualquer equipamento auxiliar (tapetes, calhas, equipamentos de roscagem e lubrificação, etc.). 

o Espera – sempre que um operador espera a conclusão de uma atividade para continuar o setup. 

o Afinação – vai desde a entrada da banda na ferramenta até à saída, em condições, da primeira 

peça. Inclui também outras atividades de afinação da prensa. 

o Movimento – inclui todos os movimentos efetuados pelos operadores na realização do setup, 

incluindo, por exemplo, deslocações para ir buscar materiais ou ferramentas (transporte). 

No total, o setup demorou aproximadamente 82 minutos, menos 10 minutos que a média registada na 

seção 5.2.2. Acredita-se que esta redução na duração inicial do setup foi devida a três fatores: 

1) a introdução na prensa do pórtico para carga de bobines de MP; 2) a organização do espaço de 

trabalho conseguida nas etapas anteriores; 3) os operadores responsáveis pelo setup saberem que 

estavam a ser filmados. A divisão do tempo de setup, por categorias, pode ser analisado na Tabela 16. 
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Tabela 16 – Repartição do tempo de setup, por categorias, para cada um dos colaboradores. 

Operador Ferramenta MP 
Eq. 

Auxiliares 
Espera Afinação Movimento Total 

1º Operador 
(minutos) 

18  
(22%) 

11  
(13%) 

29  
(35%) 

1  
(1%) 

7  
(9%) 

16  
(20%) 

82  
(100%) 

Operador auxiliar 
(minutos) 

17  
(22%) 

17  
(22%) 

7  
(9%) 

9  
(12%) 

1  
(1%) 

26  
(34%) 

77  
(100%) 

Total 
(minutos) 

35  
(22%) 

28  
(18%) 

36  
(23%) 

10  
(6%) 

8  
(5%) 

42  
(26%) 

159  
(100%) 

Identificaram-se ainda as seguintes quatro principais oportunidades de melhoria: 1) a categoria 

“Movimento” é a que apresenta o maior valor, sendo que na sua maioria é desnecessário; 2) a categoria 

“Espera” é desperdício, logo deve ser removida; 3) existe falta de normalização nas tarefas realizadas; 

4) a ferramenta de entrada e os materiais necessários não estão prontos, aquando o início do setup.   

2. Separação do trabalho interno do trabalho externo 

O trabalho externo corresponde a aproximadamente 41% do tempo do setup filmado, sendo que para 

o “1º operador” corresponde a 31% (aproximadamente 25 minutos) e para o “operador auxiliar” 

corresponde a 53% (aproximadamente 40 minutos). Aqui, o objetivo é reorganizar as tarefas de modo 

a que todo o trabalho externo seja executado com a prensa em funcionamento de modo a aumentar a 

disponibilidade da mesma. Assim, para o “1º operador”, reorganizaram-se as tarefas de modo a ter-se 

todo o trabalho externo dividido em dois grupos, um antes e outro após o trabalho interno. Para o 

“operador auxiliar”, balancearam-se as atividades no final do setup de modo a minimizar o tempo que 

passaria à espera do “1º operador” (ver tabelas no Anexo I). Uma vez que o “1º operador” é o 

responsável por parar e ligar a máquina (iniciar e terminar as tarefas internas), é mandatário que, para 

ele, as tarefas internas fiquem todas seguidas, de modo a maximizar a disponibilidade da prensa. As 

duas grandes modificações efetuadas foram preparar todo o material necessário para as atividades no 

início do setup e a arrumação do mesmo no final. Estas alterações permitiram tirar partido de sinergias 

de movimento e diminuir em mais de dois minutos a duração do setup. Além disso, diminui-se o tempo 

em que a prensa esteve parada (intervalo entre a primeira tarefa interna e a última) em 18 minutos. 

3. Transformação do trabalho interno em trabalho externo 

Nesta etapa, além de se ter em consideração a transformação do trabalho interno em trabalho externo, 

para maximizar o tempo produtivo da prensa, procurou-se balancear as atividades de ambos os 

operadores para diminuir os seus períodos de espera. Assim, a lógica foi passar o trabalho interno do 

“1º operador” para os períodos de espera do “operador auxiliar” de modo a diminuir o tempo de setup 

e o tempo em que a prensa esteve parada. O resultado final desta etapa, em termos da organização 

final das atividades dos colaboradores, pode ser visualizada nas tabelas presentes no Anexo J. No final 

desta etapa, o setup durava aproximadamente 69 minutos, sendo que a máquina apenas estava parada 

durante 46 minutos, uma redução de 14 minutos para a etapa anterior (reduziu 23%). Ainda, o 

“1º operador” reduziu, aproximadamente, o seu trabalho interno de 60 para 46 minutos (uma redução 

de 23%), enquanto que o “colaborador auxiliar” reduziu, aproximadamente, o seu trabalho interno de 

48 minutos para 44 minutos (uma redução de 8%). 
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4. Redução ou eliminação do trabalho interno 

Nesta etapa, para o trabalho interno, garantiram-se dois pontos: 1) eliminaram-se todas as deslocações 

desnecessárias dos operadores; 2) normalizaram-se todas as atividades de acordo com o standard, 

isto é, a forma, conhecida até ao momento, mais fácil, simples e segura de realizar o trabalho. Durante 

a realização das normas, cronometraram-se os operadores a realizar as atividades para se ter uma 

perceção do tempo demorado a executar as atividades de acordo com o standard e editaram-se os 

tempos, visíveis na Tabela 19 e na Tabela 20. No seu total, em relação à etapa anterior, as tarefas 

internas reduziram aproximadamente 25%, sendo que no “1º operador passaram de 46 minutos para 

38 minutos” e no “operador auxiliar” passaram de 44 minutos para 37 minutos. 

5. Redução ou eliminação do trabalho externo 

Para reduzir ou eliminar o trabalho externo realizaram-se as seguintes seis ações: 1) criou-se um carro 

com todo o material e ferramentas necessárias para a realização do setup (ver Anexo L); 2) garantiu-se 

que a ferramenta de entrada está sempre no sítio certo e sem nenhuma outra em cima; 3) garantiu-se 

que a ponte móvel está próxima aquando a realização do setup; 4) colocaram-se, antes da realização 

do setup, os marcadores na ferramenta de entrada; 5) a limpeza efetiva da ferramenta de saída passou 

a ser realizada após o setup; 6) garantiu-se o abastecimento de todos os materiais de limpeza e 

depósitos de óleo (passou a ser uma responsabilidade constante do departamento de manutenção de 

equipamentos). Os tempos finais da realização do setup, para ambos os operadores, podem ser 

visualizados na Tabela 19 e na Tabela 20. No seu total, em relação à etapa anterior, as tarefas externas 

reduziram aproximadamente 78%, sendo que no “1 operador” passaram de 23 minutos para 5 minutos 

e no “operador auxiliar” passaram também de 23 minutos para 5 minutos. 

Com a realização deste SMED, em valores aproximados, a duração do setup da prensa progressiva 

passou de 82 minutos para 40 minutos, diminuindo 51%. Ainda, o tempo em que a prensa está parada 

durante o setup, em valores aproximados, passou de 78 minutos para 38 minutos, diminuindo também 

51%. Após a realização dos pilotos, deu-se início à segunda fase de implementação desta etapa de 

melhorias, isto é, desdobrar as lições aprendidas aos restantes equipamentos presentes na Empresa A. 

6.5 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Na primeira etapa de implementação de melhorias, modificaram-se os layouts dos edifícios da empresa 

e fizeram-se algumas melhorias aos equipamentos existentes na mesma, com vista a eliminar alguns 

desperdícios identificados anteriormente. De seguida, implementaram-se os 5S nos espaços de 

trabalho dos colaboradores diretos da empresa de modo a organizá-los e a melhorar o desempenho 

dos colaboradores. Na terceira etapa da implementação de melhorias, implementou-se um sistema de 

planeamento Push-Pull na empresa, introduzindo-se um sistema Kanban e caixas de construção do 

lote de produção. Ainda, nesta etapa, redimensionou-se as equipas produtivas da empresa. Por fim, na 

última etapa da implementação de melhorias na empresa, realizaram-se quatro pilotos de SMED em 

equipamentos específicos, alcançando reduções significativas nos tempos de setup dos mesmos. As 

lições aprendidas nos pilotos foram desdobradas a todos os equipamentos presentes na empresa. 



 

67 

 

Nº Tarefa Categoria
Tempo 

Tarefa

Tempo 

Acumulado

1 Interage com a consola da prensa Afinação 00:00:43 00:00:43

2 Vai buscar uma caixa com panos ao posto de trabalho Movimento 00:00:17 00:01:00

3 Vai buscar uma garrafa vazia, encha-a com óleo e trá-la até à prensa Movimento 00:02:06 00:03:06

4 Desloca-se até às traseiras da prensa e levanta a proteção da mesma Movimento 00:00:26 00:03:32

5 Desloca-se até aos contentores de peças e afasta-os manualmente do tapete Movimento 00:00:31 00:04:03

6 Desliga o tapete Eq. Auxiliares 00:00:07 00:04:10

7 Vai buscar a mangueira de ar às traseiras da prensa Movimento 00:00:19 00:04:29

8 Liga a mangueira de ar e recolhe o cabo de ligação dos sensores Eq. Auxiliares 00:00:53 00:05:22

9 Pulveriza com óleo (com a mangueira de ar) a parte superior da ferramenta de saída Ferramenta 00:01:24 00:06:46

10 Protege da sujidade a parte traseira da prensa com panos e cartões Movimento 00:02:18 00:09:04

11 Sopra (com a magueira de ar) a parte superior da ferramenta Ferramenta 00:00:33 00:09:37

12 Desliga a mangueira de ar e deixa-a em cima da mesa da prensa Eq. Auxiliares 00:00:15 00:09:52

13 Vai buscar os óculos de proteção Movimento 00:00:37 00:10:29

14 Volta a ligar a mangueira do ar Eq. Auxiliares 00:00:19 00:10:48

15 Conclui a limpeza da ferramenta (com a mangueira de ar) Ferramenta 00:03:29 00:14:17

16 Desliga a mangueira de ar e deixa-a em cima da mesa da prensa Eq. Auxiliares 00:00:16 00:14:33

17 Vai buscar um pano Movimento 00:00:07 00:14:40

18 Limpa a ferramenta (com o pano) Ferramenta 00:07:07 00:21:47

19 Arruma as folhas de cartão Movimento 00:00:23 00:22:10

20 Retira, com o operador auxiliar, o tapete de extração de peças para fora Eq. Auxiliares 00:00:45 00:22:55

21 Coloca as folhas de cartão no contentor de sucata Movimento 00:00:08 00:23:03

22 Desloca-se até à consola da prensa e baixa a proteção traseira da prensa Movimento 00:00:22 00:23:25

23 Pega no bimanual e arrasta-o Movimento 00:00:07 00:23:32

24 Coloca o carro em posição de desaperto Ferramenta 00:00:17 00:23:49

25 Desloca-se até à consola da prensa e desativa os apertos hidráulicos da ferramenta Ferramenta 00:00:09 00:23:58

26 Retira dois apertos apertos hidráulicos dianteiros da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:17 00:24:15

27 Desloca-se até à consola da prensa e baixa mais o carro Ferramenta 00:00:09 00:24:24

28 Retira os restantes apertos hidráulicos dianteiros da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:18 00:24:42

29 Desloca-se até à consola da prensa e sobe o carro Ferramenta 00:00:28 00:25:10

30 Vai colocar a caixa dos panos no posto de trabalho Movimento 00:00:09 00:25:19

31 Identif ica o novo programa com as ordens de fabrico e etiquetas da próxima referência Afinação 00:00:27 00:25:46

32 Desloca-se até à consola da prensa e chama novo programa Afinação 00:00:25 00:26:11

33 Ajusta o alimentador e altera os parâmetros na consola da prensa Afinação 00:00:31 00:26:42

34 Engata, com o operador auxiliar, as correntes da ponte na ferramenta de saída Ferramenta 00:00:31 00:27:13

35 Desloca-se até à linha de alimentação Movimento 00:00:07 00:27:20

36 Desenrola a chapa até entrar no endireitador MP 00:00:37 00:27:57

37 Desloca-se até à ferramenta de saída Movimento 00:00:06 00:28:03

38 Retira, com o operador auxiliar, as correntes da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:16 00:28:19

39 Vai buscar o material de limpeza Movimento 00:00:22 00:28:41

40 Limpa a mesa da prensa e retira os pedaços de sucata cravados na mesa Eq. Auxiliares 00:01:53 00:30:34

41 Vai arrumar o material de limpeza Movimento 00:00:20 00:30:54

42 Verif ica se a ferramenta de entrada tem sucata por baixo Ferramenta 00:00:05 00:30:59

43 Espera que o operador auxiliar coloque a ferramenta de entrada sobre a mesa Espera 00:01:15 00:32:14

44 Retira, com o operador auxiliar, as correntes da ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:35 00:32:49

45 Vai arrumar os óculos de proteção no posto de trabalho Movimento 00:00:11 00:33:00

46 Desloca-se à consola da prensa e desloca a mesa para o interior da prensa Eq. Auxiliares 00:00:52 00:33:52

47 Vai buscar um pano e limpa a consola da prensa Movimento 00:00:19 00:34:11

48 Baixa o carro até à posição de aperto Ferramenta 00:00:28 00:34:39

49 Desloca-se até à ferramenta de entrada e coloca os apertos hidráulicos dianteiros Ferramenta 00:01:04 00:35:43

50 Desloca-se até à consola da prensa e acciona os apertos hidráulicos Ferramenta 00:00:07 00:35:50

51 Desloca-se até à prensa e verif ica os apertos hidráulicos dianteiros Movimento 00:00:10 00:36:00

52 Desloca-se até à dianteira da prensa e troca impressões com o operador auxiliar Movimento 00:00:15 00:36:15

53 Desloca-se até à consola da prensa, sobe o carro e abre a proteção traseira Ferramenta 00:00:21 00:36:36

54 Desloca-se até à ferramenta e desativa os descansos da ferramenta Ferramenta 00:00:09 00:36:45

55 Inspecciona o centro de roscagem Ferramenta 00:00:09 00:36:54

56 Vai buscar a mangueira do ar e liga-a Eq. Auxiliares 00:00:12 00:37:06

57 Sopra a parte superior e inferior da ferramenta de entrada e a retira mangueira Ferramenta 00:00:52 00:37:58

58 Vai arrumar a mangueira do ar e desloca-se até ao dispositivo de lubrif icação Movimento 00:00:37 00:38:35

59 Liga as mangueiras do dispositivo de lubrif icação à ferramenta Eq. Auxiliares 00:05:35 00:44:10

60 Ajusta a altura do suporte da banda à entrada da ferramenta MP 00:00:18 00:44:28

61 Verif ica as ligações da mangueira e liga-a ao centro de roscagem Eq. Auxiliares 00:00:59 00:45:27

62 Desloca-se até às traseiras da prensa Movimento 00:00:10 00:45:37

63 Verif ica as ligações do dispositivo de lubrif icação e liga as torneiras Eq. Auxiliares 00:00:17 00:45:54

64 Vai buscar óleo e abastece o disposito com óleo Eq. Auxiliares 00:08:17 00:54:11

65 Arruma o pote do óleo Movimento 00:00:11 00:54:22

66 Monta, com o operador auxiliar, o tapete de extração de peças auxiliar Eq. Auxiliares 00:04:03 00:58:25

67 Desloca-se até ao tapete e monta as calhas laterais Eq. Auxiliares 00:03:03 01:01:28

68 Fecha e abre a porta traseira e desloca-se até à linha de alimentação Movimento 00:00:48 01:02:16

69 Verif ica as condições do desenrolador MP 00:00:26 01:02:42

70 Desloca-se à consola da prensa e aproxima a banda até à entrada da ferramenta MP 00:02:32 01:05:14

71 Aproxima o bimanual da ferramenta Movimento 00:00:09 01:05:23

72 Ajusta os parâmetros na consola da prensa e volta ao bimanual Afinação 00:04:02 01:09:25

73 Ajusta, com o operador auxiliar, a banda na ferramenta de entrada MP 00:07:20 01:16:45

74 Desloca-se à consola, ativa a espera do controlador de qualidade e produz a 1ª peça Afinação 00:00:47 01:17:32

75 Movimenta os carros com as embalagens e procura e arruma o resto do material usado Movimento 00:04:47 01:22:19

Tabela 19 – Tempos finais das atividades de setup do “1º operador” (4ª e 5ª etapas). 

Tabela 20 – Tempos finais das atividades de setup do “operador auxiliar” (4ª e 5ª etapas). 

Nº Tarefa Categoria
Tempo 

Tarefa

Tempo 

Acumulado

1 Vai buscar o carro com todo o material necessário para o SMED Movimento 00:00:20 00:00:20

2 Cobre a prensa para a proteger da sujidade Movimento 00:01:00 00:01:20

3 Limpa a mesa da prensa e retira os pedaços de sucata cravados na mesa Eq. Auxiliares 00:01:30 00:02:50

4 Vai ligar a mangueira de ar e abastecer o dispositivo de lubrif icação com óleo Eq. Auxiliares 00:01:40 00:04:30

5 Desloca-se até à consola da prensa, interage com a mesma e desliga o tapete Afinação 00:00:40 00:05:10

6 Desloca-se até às traseiras da prensa e levanta a proteção da mesma Movimento 00:00:20 00:05:30

7 Pulveriza com óleo (com a mangueira de ar) a parte superior da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:50 00:06:20

8 Sopra a parte superior da ferramenta de saída e limpa-a com um pano Ferramenta 00:06:00 00:12:20

9 Retira, com o operador auxiliar, o tapete de extração de peças para fora Eq. Auxiliares 00:00:45 00:13:05

10 Vai desativar os apertos hidrálicos da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:10 00:13:15

11 Coloca o carro na posição correta de desaperto Ferramenta 00:00:20 00:13:35

12 Vai retirar os apertos hidráulicos dianteiros da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:40 00:14:15

13 Desloca-se até à consola da prensa e sobe o carro Ferramenta 00:00:30 00:14:45

14 Engata, com o operador auxiliar, as correntes da ponte na ferramenta de saída Ferramenta 00:00:30 00:15:15

15 Vai limpar a ferramenta de entrada com um pano Ferramenta 00:00:45 00:16:00

16 Retira, com o operador auxiliar, as correntes da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:15 00:16:15

17 Vai soprar a parte superior e inferior da ferramenta de entrada e retira a mangueira Ferramenta 00:01:00 00:17:15

18 Engata, com o 1º operador, as correntes na ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:30 00:17:45

19 Vai inspeccionar o centro de roscagem e volta Ferramenta 00:00:45 00:18:30

20 Retira, com o operador auxiliar, as correntes da ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:15 00:18:45

21 Vai deslocar a mesa para o interior da prensa na consola Eq. Auxiliares 00:00:50 00:19:35

22 Baixa o carro até à posição de aperto Ferramenta 00:00:25 00:20:00

23 Desloca-se até à ferramenta de entrada e coloca os apertos hidráulicos dianteiros Ferramenta 00:01:00 00:21:00

24 Desloca-se até à consola da prensa e acciona os apertos hidráulicos Ferramenta 00:00:10 00:21:10

25 Desloca-se até à prensa e verif ica os apertos hidráulicos dianteiros Movimento 00:00:10 00:21:20

26 Desloca-se até à consola da prensa, sobe o carro e abre a proteção traseira Ferramenta 00:00:20 00:21:40

27 Desloca-se até à ferramenta e desativa os descansos da ferramenta Ferramenta 00:00:10 00:21:50

28 Vai ligar os sensores da ferramenta de entrada à prensa Ferramenta 00:00:45 00:22:35

29 Vai verif icar as condições do desenrolador e ajustar a altura do suporte da banda MP 00:00:50 00:23:25

30 Desloca-se à consola da prensa e aproxima a banda até à entrada da ferramenta MP 00:01:50 00:25:15

31 Ajusta parâmetros na consola da prensa Afinação 00:00:10 00:25:25

32 Vai ligar a mangueira do ar do sistema de roscagem à prensa Eq. Auxiliares 00:01:20 00:26:45

33 Vai verif ica as ligações do dispositivo de lubrif icação e liga as torneiras Eq. Auxiliares 00:00:25 00:27:10

34 Monta, com o operador auxiliar, o tapete de extração de peças auxiliar Eq. Auxiliares 00:03:30 00:30:40

35 Desloca-se até ao tapete e monta as calhas laterais Eq. Auxiliares 00:02:30 00:33:10

36 Vai ajustar, com o operador auxiliar, a banda na ferramenta de entrada MP 00:06:00 00:39:10

37 Desloca-se à consola, ativa a espera do controlo de qualidade e produz a 1ª peça Afinação 00:00:40 00:39:50

38 Vai arrumar a mangueira do ar Movimento 00:00:15 00:40:05

39 Vai arrumar o carro com todo o material que foi necessário para o SMED Movimento 00:00:20 00:40:25

Nº Tarefa Categoria
Tempo 

Tarefa

Tempo 

Acumulado

1 Ajusta os braços do desenrolador à dimensão do novo rolo de MP MP 00:02:09 00:02:09

2 Ajusta os rolos do endireitador MP 00:03:16 00:05:25

3 Corta as cintas do rolo com a tesoura MP 00:01:05 00:06:30

4 Pega nas cintas e dobra-as Movimento 00:00:13 00:06:43

5 Posiciona o rolo no desenrolador MP 00:02:02 00:08:45

6 Coloca os três braços no desenrolador e aperta um deles MP 00:00:59 00:09:44

7 Baixa o braço superior do desenrolador MP 00:00:16 00:10:00

8 Desloca-se até à prensa e atira as cintas para o fosso Movimento 00:00:15 00:10:15

9 Vai buscar a ponte à ferramentaria e manuseia-a até à prensa Movimento 00:03:50 00:14:05

10 Engata as correntes da ponte na ferramenta que está por cima da ferramenta de entrada Movimento 00:01:15 00:15:20

11 Arruma o local à volta da ferramenta de entrada para libertar espaço Movimento 00:02:11 00:17:31

12 Retira, com a ponte, a ferramenta em cima da ferramenta de entrada e coloca-a sobre outra Movimento 00:01:04 00:18:35

13 Retira as correntes da ponte da feramenta Movimento 00:00:20 00:18:55

14 Posiciona as correntes, com o comando, em posição de pegar a ferramenta de saída Movimento 00:01:33 00:20:28

15 Desloca-se até à consola da prensa e altera os parêmetros Afinação 00:00:32 00:21:00

16 Desloca-se até à ferramenta de saída e coloca os descansos frontais Ferramenta 00:00:45 00:21:45

17 Coloca suporte de madeira, no chão, junto da ferramenta de saída Movimento 00:00:16 00:22:01

18 Desloca-se até ao tapete de extração de peças Movimento 00:00:09 00:22:10

19 Retira, com o 1º operador, o tapete de extração de peças para fora Eq. Auxiliares 00:00:45 00:22:55

20 Desloca-se até às traseiras da prensa e baixa a proteção da mesma Movimento 00:00:35 00:23:30

21 Volta a subir a proteção da prensa Movimento 00:00:04 00:23:34

22 Retira todos os apertos hidráulicos traseiros da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:35 00:24:09

23 Inspeciona a ferramenta de saída Ferramenta 00:00:12 00:24:21

24 Desloca-se até ao quadro traseiro e baixa a proteção Movimento 00:00:08 00:24:29

25 Desloca-se até ao posto de trabalho Movimento 00:00:15 00:24:44

26 Com uma vassoura, limpa os carris de deslizamento da mesa Ferramenta 00:00:23 00:25:07

27 Desloca-se até à consola da prensa Movimento 00:00:07 00:25:14

28 Na consola da prensa, dá instrução para deslocar a mesa para o exterior da prensa Eq. Auxiliares 00:01:05 00:26:19

29 Desloca-se até ao comando da ponte Movimento 00:00:03 00:26:22

30 Aproxima as correntes à ferramenta de saída Ferramenta 00:00:20 00:26:42

31 Engata, com o operador auxiliar, as correntes da ponte na ferramenta de saída Ferramenta 00:00:31 00:27:13

32 Com a ponte, retira a ferramenta de saída e coloca-a sobre o suporte de madeira Ferramenta 00:00:56 00:28:09

33 Retira, com o 1º operador, as correntes da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:10 00:28:19

34 Posiciona as correntes sobre a ferramenta de entrada Ferramenta 00:01:00 00:29:19

35 Engata as correntes na ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:50 00:30:09

36 Com a ponte, posiciona a ferramenta de entrada sobre a mesa Ferramenta 00:00:55 00:31:04

37 Coloca a ferramenta sobre a mesa da prensa Ferramenta 00:01:10 00:32:14

38 Retira, com o 1º operador, as correntes da ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:35 00:32:49

39 Afasta a ponte Movimento 00:00:06 00:32:55

40 Coloca óleo sobre a chaveta da ferramenta de saída Ferramenta 00:01:09 00:34:04

41 Desloca-se até às traseiras da prensa Movimento 00:00:14 00:34:18

42 Posiciona os apertos hidráulicos na ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:59 00:35:17

43 Verif ica se os apertos hidráulicos foram accionados e baixa a proteção da prensa Ferramenta 00:00:30 00:35:47

44 Volta a subir a proteção da prensa Movimento 00:00:13 00:36:00

45 Baixa os descansos da ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:14 00:36:14

46 Desloca-se até à dianteira da prensa e troca impressões com o 1º operador Movimento 00:00:15 00:36:29

47 Vai buscar os cabos dos sensores Movimento 00:00:25 00:36:54

48 Espera que o 1º operador ligue a mangueira do ar Espera 00:00:12 00:37:06

49 Desloca-se à consola da prensa e ajusta os parâmetros Afinação 00:00:11 00:37:17

50 Liga os sensores da ferramenta de entrada à prensa Ferramenta 00:00:43 00:38:00

51 Liga a mangueira do ar do sistema de roscagem à prensa Eq. Auxiliares 00:00:46 00:38:46

52 Vai buscar chaves Movimento 00:01:05 00:39:51

53 Vai ao posto de trabalho verif icar se tem todos os caracteres que necessita Movimento 00:02:08 00:41:59

54 Vai buscar todos os caracteres que necessita Movimento 00:01:26 00:43:25

55 Monta os marcadores na ferramenta de entrada Ferramenta 00:01:41 00:45:06

56 Arruma o material Movimento 00:00:41 00:45:47

57 Espera pelo 1º operador Espera 00:08:35 00:54:22

58 Monta, com o 1º operador, o tapete de extração de peças auxiliar Eq. Auxiliares 00:04:03 00:58:25

59 Arruma os caracteres no posto de trabalho Movimento 00:00:48 00:59:13

60 Desloca-se dentro da linha de alimentação e volta até à prensa Movimento 00:00:47 01:00:00

61 Limpa a superfície superior da ferramenta de saída Ferramenta 00:03:42 01:03:42

62 Pega no porta paletes e desvia os contentores das peças da ferramenta de saída Movimento 00:03:19 01:07:01

63 Desloca-se ao posto de trabalho Movimento 00:00:19 01:07:20

64 Corta as cintas de uma palete e desmancha a palete a preparar Movimento 00:02:05 01:09:25

65 Ajusta, com o 1º operador, a banda na ferramenta de entrada MP 00:07:20 01:16:45

Nº Tarefa Categoria
Tempo 

Tarefa

Tempo 

Acumulado

1 Vai buscar a ponte à ferramentaria e manuseia-a até à prensa Movimento 00:01:15 00:01:15

2 Coloca suporte de madeira, no chão, junto da ferramenta de saída Movimento 00:00:15 00:01:30

3 Monta os marcadores na ferramenta de entrada Ferramenta 00:03:00 00:04:30

4 Ajusta os rolos do endireitador, desenrola a chapa e insere-a no endireitador MP 00:03:00 00:07:30

5 Corta as cintas do rolo e posiciona-o no desenrolador MP 00:01:30 00:09:00

6 Coloca os três braços no desenrolador, aperta um deles e baixa o braço superior MP 00:01:00 00:10:00

7 Desloca-se até à consola da prensa, ajusta o alimentador e altera os parêmetros Afinação 00:00:45 00:10:45

8 Identif ica o novo programa com as ordens de fabrico e chama-o Afinação 00:00:30 00:11:15

9 Vai recolher o cabo de ligação dos sensores Eq. Auxiliares 00:00:35 00:11:50

10 Desloca-se até à ferramenta de saída e coloca os descansos frontais Ferramenta 00:00:30 00:12:20

11 Retira, com o 1º operador, o tapete de extração de peças para fora Eq. Auxiliares 00:00:45 00:13:05

12 Vai retira os apertos hidráulicos traseiros da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:35 00:13:40

13 Vai baixar o quadro traseiro de proteção e desloca-se até à consola da prensa Movimento 00:00:10 00:13:50

14 Na consola da prensa, dá instrução para deslocar a mesa para o exterior da prensa Eq. Auxiliares 00:00:40 00:14:30

15 Vai aproximar as correntes da ferramenta de saída Movimento 00:00:15 00:14:45

16 Engata, com o operador auxiliar, as correntes da ponte na ferramenta de saída Ferramenta 00:00:30 00:15:15

17 Com a ponte, retira a ferramenta de saída e coloca-a sobre o suporte de madeira Ferramenta 00:00:45 00:16:00

18 Retira, com o 1º operador, as correntes da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:15 00:16:15

19 Posiciona as correntes sobre a ferramenta de entrada Ferramenta 00:01:00 00:17:15

20 Engata, com o 1º operador, as correntes na ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:30 00:17:45

21 Coloca a ferramenta sobre a mesa da prensa Ferramenta 00:00:45 00:18:30

22 Retira, com o 1º operador, as correntes da ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:15 00:18:45

23 Vai posicionar os apertos hidráulicos traseiros na ferramenta de entrada Ferramenta 00:01:10 00:19:55

24 Verif ica se os apertos hidráulicos foram accionados Ferramenta 00:00:30 00:20:25

25 Baixa os descansos da ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:10 00:20:35

26 Vai ligar as mangueiras do dispositivo de lubrif icação à ferramenta Eq. Auxiliares 00:05:40 00:26:15

27 Vai colocar óleo sobre a chaveta da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:55 00:27:10

28 Monta, com o 1º operador, o tapete de extração de peças auxiliar Eq. Auxiliares 00:03:30 00:30:40

29 Desloca-se até à consola da prensa e ajusta os parâmetros Afinação 00:02:30 00:33:10

30 Vai ajusta, com o 1º operador, a banda na ferramenta de entrada MP 00:06:00 00:39:10

31 Vai arrumar a ponte Movimento 00:01:15 00:40:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 17 – Tempos iniciais das atividades de setup do “1º operador” (1ª etapa). Tabela 18 – Tempos iniciais das atividades de setup do “operador auxiliar” (1ª etapa). 
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7 AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Neste capítulo pretende-se analisar e discutir os resultados obtidos, com o projeto, na Empresa A. O 

capítulo é composto por quatro seções. Na seção 7.1 apresenta-se um resumo dos resultados obtidos 

no presente projeto. Na seção 7.2 elabora-se um framework de priorização de investimentos para 

melhorar o Overall Equipment Effectiveness (OEE), em empresas de produção, tendo em conta as 

lições aprendidas durante o projeto. Na seção 7.3 realiza-se uma análise crítica aos resultados obtidos 

com a realização do presente trabalho. A seção 7.4 resume as principais conclusões do capítulo. 

7.1 RESULTADOS OBTIDOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS 

Na presente seção, descrevem-se os resultados obtidos, por etapa da implementação de melhorias, 

de acordo com os indicadores identificados na Tabela 12, e realiza-se uma síntese global dos mesmos. 

7.1.1 ETAPA 1: ÁREA, INVESTIMENTO E OEENOVO 

Na primeira etapa é importante analisar a área liberta, o investimento financeiro realizado e o aumento 

de OEEnovo conseguido com a mudança de layouts e as melhorias implementadas nas prensas. 

1. Área 

Com a mudança de layouts realizada libertou-se um total de 735 m2, divididos pelas áreas do primeiro 

edifício assinaladas com “Fase 2” (50 m2) e “Fase 3” (320 m2) na Figura 24 e pelo primeiro andar do 

segundo edifício (365 m2). No Anexo C pode-se visualizar o aumento da área disponível conseguido 

através da aplicação desta nova solução. A área liberta representa 8,4% do total da atual área da 

empresa e, para alugar um espaço com uma área similar, a empresa teria um custo anual, em valores 

médios para a região, de 30,87 mil € (http://www.portugalglobal.pt/PT/InvestirPortugal/Criareinstalar). 

2. Investimento 

No total, a Empresa A investiu 450 mil € nas atividades de melhoria realizadas na empresa, divididos 

pelos custos incumbidos à mudança de layouts (216,5 mil €) e pelo investimento feito na melhoria dos 

equipamentos da empresa (233,5 mil €). Tenda em conta a restrição orçamental inicial de apenas 

500 mil € para investir durante o projeto, a empresa ainda ficou com uma margem de 50 mil € para 

cobrir a restante implementação do projeto, que apesar de superficial comparado com o investimento 

realizado nesta etapa, ainda teria alguns custos (como por exemplo, a pintura do chão da fábrica na 

segunda etapa, a criação de Kanbans na terceira etapa e a criação dos carros de auxílio aos setups na 

terceira etapa de implementação de melhorias). Neste investimento financeiro, não foram consideradas 

as horas de trabalho despendidas pelos colaboradores da empresa nas atividades de implementação. 

3. OEEnovo 

Nesta etapa obtiveram-se melhorias tanto ao nível do OEEdesempenho, com a modificação dos layouts da 

empresa, melhorando os fluxos logísticos e a ergonomia de trabalho, como ao nível do OEEdisponibilidade, 

com a melhoria dos equipamentos, levando a uma redução dos respetivos períodos de paragem. Após 

http://www.portugalglobal.pt/PT/InvestirPortugal/Criareinstalar
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a finalização da primeira etapa, foram calculados, durante os primeiros 20 dias úteis, os valores de 

OEEnovo dos equipamentos existentes na empresa, num total de 680 valores (20 diferentes para cada 

um dos 34 equipamentos) (ver o valor médio e o desvio padrão das amostras no Anexo M). Constatou-

se que, em valores aproximados, o OEEdesempenho aumentou 3,1%, passando de 67,6% para 69,7%, e 

que o OEEdisponibilidade aumentou 4,6%, passando de 65,9% para 68,9%. Por grupo de equipamentos, o 

OEEdisponibilidade aumentou 0,1% para os equipamentos de soldadura, 8,2% para as prensas em que 

foram implementadas as mesas de suporte e 5,6% para as prensas em que foram introduzidos os 

pórticos para carga de bobines de MP. O OEEqualidade, não teve alterações significativas. Por fim, em 

valores aproximados, o OEEnovo aumentou 7,4%, passando de 44,3% para 47,6%, sendo que o desvio 

padrão das suas amostras diminuiu 3,6%, passando de 14 pp para 13,5 pp. 

4. Outros ganhos 

Foi ainda possível obter uma série de outros ganhos analisados de forma qualitativa: 1) aumentou-se 

a capacidade do departamento de manutenção de ferramentas; 2) reorganizaram-se os corredores 

logísticos existentes na empresa, melhorando com isso o fluxo logístico; 3) melhorou-se a ergonomia 

dos postos de trabalho dos colaboradores; 4) reestruturaram-se os sistemas de ar, água, eletricidade 

e exaustão (já estavam datados); 5) melhorou-se a eficiência do muro de qualidade no rés-do-chão do 

segundo edifício, aumentando em 94% o número de referências com acesso direto; 6) aumentou-se a 

capacidade do APA em 19,5% e organizou-se o mesmo de modo a garantir a regra de gestão First In, 

First Out (FIFO); 7) reorganizou-se a área dedicada à expedição e criaram-se áreas dedicadas à 

receção técnica de componentes e embalagens e ao armazenamento de embalagens vazias. 

7.1.2 ETAPA 2: OEEDESEMPENHO 

Nesta etapa é prioritário perceber o impacto da realização dos 5S no desempenho dos colaboradores. 

1. OEEdesempenho 

Da primeira para a segunda etapa, aumentou-se o OEEdesempenho com a implementação dos 5S nos 

espaços de trabalho dos colaboradores diretos da Empresa A. Após a finalização da segunda etapa, 

foram calculados, durante os primeiros 20 dias úteis, os valores de OEEdesempenho (e posteriormente de 

OEEnovo) dos equipamentos existentes na empresa, num total de 680 valores (20 diferentes para cada 

um dos 34 equipamentos) (ver o valor médio e o desvio padrão das amostras no Anexo N). 

Constatou-se que, em valores aproximados, o OEEdesempenho aumentou 10,8%, passando de 69,7% para 

77,2%, sendo que o desvio padrão das suas amostras diminuiu 31,7%, passando de 12 pp para 8,2 pp. 

O OEEdisponibilidade e o OEEqualidade não tiveram alterações significativas. Por fim, em valores aproximados, 

o OEEnovo aumentou 11,1%, passando de 47,6% para 52,9%, sendo que o desvio padrão das suas 

amostras diminuiu 18,5%, passando de 13,5 pp para 11 pp. 

2. Outros ganhos 

Foi possível destacar ainda três importantes ganhos intangíveis: 1) aumentou-se consideravelmente a 

motivação das equipas de trabalho; 2) aumentou-se a segurança com que os colaboradores executam 
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as suas funções (devido à melhor organização dos postos de trabalho); 3) melhorou-se o conhecimento 

que os colaboradores têm do Gemba, assim como a capacidade deles em gerir pessoas e processos. 

7.1.3 ETAPA 3: LEAD-TIME, STOCK E PRODUTIVIDADE GLOBAL 

Nesta etapa quantificaram-se os efeitos que o planeamento Push-Pull e a alteração das equipas de 

produção tiveram no lead-time, no nível de stock e na produtividade do departamento de produção. 

1. Lead-time e stock médio 

Na Tabela 21 estão sintetizadas as reduções em lead-time e stock que se obtiveram nesta etapa, onde 

os dados utilizados foram recolhidos dois meses após a finalização da mesma. Novamente, os valores 

do lead-time foram fornecidos pelo responsável pela logística da Empresa A. Os valores de stock eram 

os existentes na empresa no dia da recolha dos dados. Apesar de os valores de stock usados como 

caracterização da situação inicial da empresa serem uma média dos valores diários do ano transato, 

optou-se por usar valores instantâneos, para caracterizar a situação após melhorias da empresa, devido 

ao facto da duração do projeto ser reduzida para se conseguir obter uma média anual dos mesmos. 

Tabela 21 – Constituição dos lead-times e dos stocks, dos quatro fluxos existentes, após a terceira etapa. 

Fluxo 1 Lead-time Stock Fluxo 2 Lead-time Stock 

 Prensas 

 Desengorduramento 

 Embalamento 

 Pintura 

 APA 

Total 

0,1 dias 

0,1 dias 

0 dias 

0 dias 

7 dias 

7,2 dias 

321 peças 

135 peças 

211 peças 

241 peças 

542 071 peças 

542 979 peças 

 Prensas 

 Soldadura 

 Muro de Qualidade 

 Embalamento 

 APA 

Total 

0,3 dias 

0,5 dias 

0,2 dias 

0 dias 

9 dias 

10 dias 

279 peças 

312 peças 

213 peças 

178 peças 

165 441 peças 

166 423 peças 

Fluxo 3 Lead-time Stock Fluxo 4 Lead-time Stock 

 Prensas 

 Montagem 

 Embalamento 

 Pintura 

 APA 

Total 

0 dias 

0,3 dias 

0 dias 

0 dias 

6,9 dias 

7,2 dias 

176 peças 

391 peças 

56 peças 

270 peças 

63 402 peças 

64 295 peças 

 Prensas 

 Soldadura 

 Muro de Qualidade 

 Pintura 

 Montagem 

 APA 

Total 

0 dias 

0,2 dias 

0 dias 

0,3 dias 

0 dias 

8 dias 

8,5 dias 

103 peças 

236 peças 

111 peças 

581 peças 

13 peças 

31 558 peças 

32 602 peças 

O lead-time da Empresa A, tendo em conta a média ponderada (com base no volume de peças de cada 

fluxo) dos lead-times dos quatro fluxos de atividades, diminuiu aproximadamente 27,2%, passando de 

10,3 dias para 7,5 dias (diminuindo 6,5% no “Fluxo 1”, 52,6% no “Fluxo 2”, 57,4% no “Fluxo 3” e 63% 

no “Fluxo 4”). O nível de stock da Empresa A diminuiu aproximadamente 21,9%, passando de um valor 

médio, no ano transato, de 1 033 016 peças para um valor instantâneo pós melhorias, de 806 299 

peças (diminuindo 9,5% no “Fluxo 1”, 31,3% no “Fluxo 2”, 44,1% no “Fluxo 3” e 56,7% no “Fluxo 4”). 

2. Produtividade do departamento de produção 

Após o fim da etapa, o departamento de produção contava com 72 colaboradores (em comparação 

com os 78 que existiam inicialmente). Ainda, no mês posterior ao fim da terceira etapa, a Empresa A 
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produziu 1 836 413 peças. Assim, a produtividade do departamento, de acordo com a fórmula (6), para 

o mês em análise, foi 25 506 peças / (colaborador * mês), um aumento de 10,7% em relação à situação 

inicial. O impacto desta etapa no OEEnovo não foi significativo (ver no Anexo O a média e desvio padrão 

das amostras recolhidas nos primeiros 20 dias úteis após o fim da terceira etapa). 

3. Outros ganhos 

Esta etapa permitiu ainda alcançar cinco outros ganhos: 1) alterou-se o paradigma de planeamento da 

empresa para Push-Pull, mais em linha com os sistemas de planeamento Pull dos seus clientes; 

2) normalizou-se a atividade dos comboios logísticos da empresa; 3) aumentou-se a rapidez de 

resposta a mudanças diárias de procura por parte dos clientes; 4) reduziu-se o stock de Matéria-Prima 

(MP) na empresa; 5) melhorou-se a eficiência produtiva de grandes quantidades de produtos diferentes. 

7.1.4 ETAPA 4: TEMPO DE SETUP E OEEDISPONIBILIDADE 

Nesta etapa é importante perceber o impacto de cada uma das etapas do piloto de SMED, explicado 

nesta dissertação, e quantificar o resultado final desta etapa junto do OEEnovo global da empresa. 

1. Tempo de setup 

Na Tabela 22 é possível observar o impacto que as várias etapas do SMED realizado, no piloto 

explicado na seção 6.4, tiveram no tempo de setup e na duração da paragem da prensa. É possível 

constatar que a quinta etapa foi a que teve um maior impacto no tempo de setup e que a segunda etapa 

foi a que teve um maior impacto na duração da paragem da prensa. 

Tabela 22 – Impacto, das etapas do SMED descrito, no tempo de setup e na duração da paragem da prensa. 

Etapas Tempo de setup (minutos) Duração da paragem (minutos) 

1) Mapeamento da situação inicial 82 78 

2) Separação do trabalho interno do trabalho externo 80 (-2,4%) 60 (-23,1%) 

3) Transformação do trabalho interno em trabalho externo 69 (-13,8%) 46 (-23,3%) 

4) Redução ou eliminação do trabalho interno 61 (-11,6%) 38 (-17,4%) 

5) Redução ou eliminação do trabalho externo 40 (-34,4%) 35 (-7,9%) 

Situação final (em comparação com a situação inicial) 40 (-51,2%) 35 (-55,1%) 

Após o fim da quarta etapa, e durante o período de um mês, foram recolhidos os dados dos tempos de 

setup dos vários equipamentos (é possível visualizar, no Anexo P, a média e o desvio padrão para cada 

um dos grupos de equipamentos). Durante o mês em estudo, realizaram-se 993 setups, com uma 

duração média de 49 minutos (reduzindo 25,8% em relação à situação inicial) e um desvio padrão 

médio de 10 minutos (reduzindo 44,4% em relação à situação inicial). A redução acentuada no desvio 

padrão é justificada pela normalização das atividades de setup, garantido que os colaboradores 

realizam as atividades de forma igual, diminuindo a dispersão dos tempos. Por fim, justifica-se o facto 

dos valores dos tempos de setup registados serem superiores aos obtidos durante os SMED com o 

facto de os colaboradores não sentirem que estão a ser observados, diminuindo a intensidade com que 

executam as atividades de setup. 
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2. OEEdisponibilidade 

Da terceira para a quarta etapa, aumentou-se significativamente o OEEdisponibilidade, com a redução, dos 

tempos de setup. Após o término da quarta etapa, foram calculados, durante os primeiros 20 dias úteis, 

os valores de OEEdisponibilidade (e depois de OEEnovo) dos equipamentos existentes na empresa, num total 

de 680 valores (20 diferentes para cada um dos 34 equipamentos) (ver o valor médio e o desvio padrão 

das amostras no Anexo Q). Constatou-se que, em valores aproximados, o OEEdisponibilidade aumentou 

15,9%, passando de 69% para 80%, sendo que o desvio padrão diminuiu 32,6%, passando de 13,8 pp 

para 9,3 pp. O OEEdesempenho e o OEEqualidade não tiveram alterações significativas. Por fim, em valores 

aproximados, o OEEnovo aumentou 16,2%, passando de 53,2% para 61,8%, sendo que o desvio padrão 

das amostras diminuiu 13%, passando de 10,8 pp para 9,4 pp. 

3. Outros ganhos 

Esta etapa permitiu ainda obter quatro outros ganhos: 1) normalizou-se as atividades de setup para os 

equipamentos existentes na empresa; 2) tornou-se economicamente viável a produção de séries mais 

curtas de peças; 4) melhorou-se a qualidade dos serviços prestados, tanto a nível interno como externo; 

5) os colaboradores da empresa passaram a conseguir aplicar a ferramenta SMED de forma autónoma. 

7.1.5 SÍNTESE GLOBAL DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Nesta seção realiza-se uma síntese global dos resultados obtidos no presente projeto (ver Tabela 22). 

Ao nível do OEEnovo, obteve-se uma melhoria global de 39,5%, passando de 44,3% para 61,8%. O 

desvio padrão das amostras diminuiu, em valores aproximados, 32,9% em comparação com a situação 

inicial, passando de 14 pp para 9,4 pp. Esta descida é justificada com os vários trabalhos de 

normalização de atividades realizadas durante este projeto. Ainda, obtiveram-se ganhos no tempo 

médio de setup da Empresa A, no lead-time das atividades da empresa, no nível de stock existente, na 

produtividade do departamento de produção e na área liberta. Realizou-se também, na Tabela 23, um 

apanhado dos ganhos em infraestruturas, logística, produção, ergonomia, qualidade, liderança e 

planeamento conseguidos nas várias etapas da implementação de melhorias na Empresa A. 

7.2 MELHORAR O OEE: FRAMEWORK DE PRIORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

Um dos principais objetivos desta dissertação foi aumentar a produtividade da Empresa A. Para atingir 

esse objetivo foi essencial aumentar a produtividade dos equipamentos existentes na empresa, estando 

a análise da evolução do OEEnovo presente em todas as etapas de melhoria. Uma dificuldade sentida 

aquando a conceção da estratégia de implementação de melhorias, na seção 5.3, foi perceber qual o 

impacto que cada uma das atividades ou ferramentas teria no OEEnovo, assim como qual a quantidade 

de recursos, tanto financeiros como humanos (horas despendidas pelos colaboradores da empresa a 

trabalhar nas atividades de melhoria), necessários para alcançar os objetivos pretendidos, no espaço 

de tempo pretendido. Esta seção propõe um novo framework de apoio à decisão, na priorização de 

atividades ou ferramentas a usar para aumentar o OEE, tendo em conta o impacto das mesmas e os 

investimentos necessários para as implementar. Realizou-se também uma avaliação do Payback Time 
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Tabela 23 – Síntese dos resultados obtidos no presente projeto. 

Indicadores de 
desempenho / 

Ganhos 

Situação 
inicial 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 
Situação final 
(em relação à 

situação inicial) 

OEEnovo µ 

σ 

44,3% 

14 pp 

47,6% (+7,4%) 

13,5 pp (-3,6%) 

52,9% (+11,1%) 

11 pp (-18,5%) 

53,2% 

10,8 pp 

61,8% (16,2%) 

9,4 pp (-13%) 

61,8% (+39,5%) 

9,4 pp (-32,9%)  

Tempo de 
setup 

µ 

σ 

66 min 

18 min 
   

49 min (-25,8%) 

10 min (-44,4%) 

49 min (-25,8%) 

10 min (-44,4%) 

Lead-time 
10,3 
dias 

  7,5 dias  
(-27,2%) 

 
7,5 dias (-27,2%) 

Stock 
1 033 016 

peças 
  806 299 peças 

 (21,9%) 
 806 299 peças 

(-21,9%) 

Investimento 0 € 450 mil € 3,3 mil € 4,1 mil € 1,8 mil € 459,2 mil € 

Produtividade 
do dep. de 
produção 

23 038  
peças/  

(col.*mês) 

  25 506 peças/ 
(col.*mês) 
(+10,7%) 

 25 506 peças/ 
(col.*mês) 
(+10,7%) 

Área ocupada 8720 m2 7985 m2 (-8,4%)    7985 m2 (-8,4%) 

Ganho em 
infraestruturas 

 

 Dep. de 
manutenção de 
ferramentas 

 Sistemas de ar, 
água, eletricidade 
e exaustão 

 Área da 
expedição 

 Área de receção 
técnica 

 Área de 
armazenamento 
de embalagens 

 

 

 

 

Ganhos em 
logística 

 

 Capacidade do 
APA 

 Corredores 
logísticos 

  Normalização 
dos comboios 
logísticos 

 Stock MP 

 

 

Ganhos em 
produção 

 

   Grandes 
volumes de 
produtos 
diferentes 

 Normalização dos 
setups 

 Viabilidade das 
séries curtas de 
peças 

 

Ganhos em 
ergonomia 

 

 Luz nos postos 
de trabalho da 
soldadura 

 Troca de bobine 
de MP 

 Segurança no 
desempenho das 
funções diárias  

 Segurança na 
realização do 
setup  

Ganhos em 
qualidade 

 
 Eficiência do 

muro de 
qualidade 

 

 
 Qualidade dos 

serviços internos 
e externos 

 

Ganhos em 
liderança 

 

  Motivação das 
equipas de 
trabalho 

 Conhecimento do 
Gemba 

 Capacidade de 
gerir pessoas e 
processos 

 

 Autonomia na 
aplicação da 
ferramenta SMED 

 

Ganhos em 
planeamento  

 

   Planeamento 
Push-Pull 

 Resposta a 
variações 
diárias de 
procura 

 

 



 

74 

 

(palavras inglesas para “período de retorno do investimento”) de cada uma das etapas do projeto. De 

acordo com Ahmad e Dhafr (2002), uma avaliação correta do OEE permite escolher o projeto com os 

retornos mais rápidos, assim como acompanhar a evolução das atividades e dos investimentos feitos. 

7.2.1 CONCEÇÃO DO FRAMEWORK 

Iniciou-se a conceção do framework por agrupar, na Tabela 23, as melhorias que se obtiveram ao nível 

do OEEnovo, em pontos percentuais (pp), e os investimentos financeiros e de recursos humanos que se 

realizaram para as alcançar, em cada uma das atividades de melhoria realizadas na empresa. 

Tabela 24 – Melhorias de OEE, em pp, e investimentos financeiros e de recursos humanos realizados. 

 Mudança de 
layouts 

Mesas de 
setup rápido 

Pórticos para 
carga de MP 

5S 
Sistema Kanban 

e Heijunka 
SMED 

Driver da 
melhoria 

Desempenho Disponibilidade Disponibilidade Desempenho 
Desempenho + 
Disponibilidade 

Disponibilidade 

Δ OEEnovo 1,3 pp 1,6 pp 0,4 pp 5,2 pp 0,3 pp 8,7 pp 

Investimento 
financeiro 

216,5 mil € 89,5 mil € 144 mil € 3,3 mil € 4,1 mil € 1,8 mil € 

Horas de 
trabalho 

3400 h 88 h 64 h 5039 h 2315 h 2016 h 

Investimento 
financeiro por 
pp de OEEnovo 

166,5 mil € / 
pp de OEEnovo 

55,9 mil € / 
pp de OEEnovo 

360 mil € / 
pp de OEEnovo 

0,6 mil € / 
pp de OEEnovo 

13,7 mil € /  
pp de OEEnovo 

0,2 mil € /  
pp de OEEnovo 

Horas de 
trabalho por  
pp de OEEnovo  

2615,4 h / 
pp de OEEnovo 

55 h / 
pp de OEEnovo 

160 h / 
pp de OEEnovo 

969 h / 
 pp de OEEnovo 

7716,7 h / 
pp de OEEnovo 

231,7 h / 
pp de OEEnovo 

Das atividades de melhoria realizadas, a que apresentou uma melhor eficiência financeira de melhoria 

do OEEnovo foi o SMED, com 0,2 mil € investidos por cada pp de OEEnovo aumentado, e a pior foi a 

introdução de pórticos para carga de MP, com 360 mil € investidos por cada pp de OEEnovo aumentado. 

Quanto ao número de horas de trabalho necessárias para implementar as melhorias, a atividade que 

apresentou a melhor eficiência foi a inclusão das mesas de setup rápido, com 55 horas trabalhadas por 

cada pp de OEEnovo aumentado, e a pior foi a implementação do sistema Kanban e do balanceamento 

produtivo, com 7716,7 horas trabalhadas por cada pp de OEEnovo aumentado. No entanto, esta é uma 

análise relativa à eficiência das melhorias por pp de OEEnovo aumentado. Quanto ao impacto máximo 

absoluto das melhorias, apenas se tem os valores das atividades mudança de layouts, 5S, SMED, 

Kanban e Heijunka, uma vez que devido às restrições financeiras existentes, apenas se implementou 

as mesas de setup rápido e os pórticos para carga de MP num número restrito de prensas (16 de um 

total de 20 e 4 de um total de 20, respetivamente). Para se poder comparar estas atividades com as 

restantes, ao nível do impacto máximo absoluto das melhorias, estimou-se o potencial destas atividades 

utilizando a regra da proporcionalidade direta para o número total de prensas, tanto para o nível da 

melhoria em OEEnovo, como para os investimentos financeiros e de recursos (menos para o 

investimento financeiro necessário para os pórticos de carga de MP, uma vez que o potencial custo 

dos mesmos já era conhecido, como é possível analisar no Anexo D). Assim, potencialmente, a 

implementação das mesas de setup rápido permitiria aumentar o OEEnovo em 2 pp, com o investimento 
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de 111,9 mil € e de 110 horas de trabalho, e a implementação dos pórticos para carga de MP permitiria 

aumentar o OEEnovo também em 2 pp, com o investimento de 536 mil € e 320 horas de trabalho. 

Elaborou-se então um framework, em formato matriz, que permite categorizar as várias atividades ou 

ferramentas de melhoria do OEE. A matriz criada teve como base a matriz de análise de riscos. A matriz 

de risco permite avaliar, de forma qualitativa, o risco de um determinado acontecimento, tendo e conta 

o seu impacto (possível consequência) e a probabilidade do mesmo acontecer (Markowski e Mannan, 

2008). Na matriz criada (ver Figura 38), o eixo das ordenadas representa o impacto, tal como na matriz 

de risco, e o eixo das abscissas representa o investimento realizado. No presente framework, o 

investimento expõe o custo de oportunidade que o investidor terá em aplicar o seu dinheiro numa destas 

atividades ou ferramentas de melhoria do OEE, em vez de o aplicar num outro investimento com um 

objetivo idêntico (Modigliani e Miller, 1958), e foi medido em euros. Já o impacto foi medido em pp de 

OEE (aumento máximo absoluto). De modo a se obter um único valor para o investimento, decidiu-se 

agregar o investimento financeiro às horas de trabalho. Para isso, recolheu-se, junto do departamento 

financeiro da empresa, o valor médio pago aos colaboradores diretos por cada hora de trabalho (6 €) e 

multiplicou-se o mesmo pelas horas de trabalho necessárias para implementar as atividades ou 

ferramentas de melhoria. Por fim, estas foram inseridas na matriz de acordo com os dados. 

A matriz de análise de atividades ou ferramentas de melhoria do OEE (ver Figura 38) foi dividida em 

quatro quadrantes (assinalados com círculos pretos numerados) que permitem realizar uma primeira 

categorização das mesmas. O primeiro quadrante foi designado de “Green Options”, correspondendo 

à maioria dos quadrados com tonalidade verde, onde se inserem as opções com maior impacto e menor 

investimento. Estas devem ser as primeiras a ser selecionadas aquando a elaboração de um plano de 

melhoria do OEE. O quarto quadrante foi designado de “Red Options”, correspondendo à maioria dos 

quadrados com tonalidade vermelha, onde se inserem as opções com menor impacto e maior 

investimento. Estas devem ser as últimas a ser 

selecionadas aquando a elaboração de um 

plano de melhoria do OEE. Por fim, os restantes 

quadrantes foram chamados de “Yellow 

Options”, correspondendo maioritariamente aos 

quadrados amarelos. No segundo quadrante 

residem as opções com maior impacto e maior 

investimento, sendo que estas opções apenas 

devem ser escolhidas, em segundo lugar, por 

investidores com objetivos ambiciosos de 

aumento de produtividade e, ao mesmo tempo, 

com uma robusta capacidade de investimento. 

No terceiro quadrante residem as opções com 

menor impacto e menor investimento, sendo que 

estas apenas devem ser escolhidas, em 

segundo lugar, por investidores com uma 

reduzida capacidade financeira de investimento. 

Figura 38 – Matriz de análise de atividades ou ferramentas 
de melhoria do OEE. Legenda: 1 - SMED; 2 - 5S; 3 - Mesas 
de setup rápido; 4 - sistema Kanban e Heijunka; 
5 - mudança de layouts; 6 – pórticos para carga de MP. 
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7.2.2 APLICAÇÃO DO FRAMEWORK AO PROJETO DE MELHORIA ELABORADO 

O framework foi validado e aplicado pelas ações que decorreram neste projeto. As seis atividades ou 

ferramentas de melhoria do OEE utilizadas encontram-se listadas, na Figura 38 (por ordem de escolha), 

e a sua priorização para este projeto, dividida pelos três grupos de opções definidos, seria a seguinte: 

1. Green Options 

o SMED – o SMED seria a primeira opção a ser escolhida, uma vez que para além de apresentar 

o maior impacto (8,7 pp de OEE), apresenta também o menor investimento (13,9 mil €). 

o 5S – os 5S seriam a segunda opção a ser escolhida, uma vez que apresenta o segundo maior 

impacto (5,2 pp de OEE) e o terceiro menor investimento (33,4 mil €), entre as várias opções. 

2. Yellow Options 

o Mesas de setup rápido – com o terceiro maior impacto (2 pp de OEE) e o terceiro maior 

investimento (112,6 mil €), esta opção seria a terceira a ser escolhida. É também uma opção 

viável para quando se pretende obter uma melhoria rápida do OEE, uma vez que necessita de 

poucas horas de trabalho para ser implementada, em comparação às restantes opções. 

o Sitema Kanban e Heijunka – esta combinação de ferrramentas seria a quarta opção a ser 

escolhida, uma vez que apresenta o menor impacto (0,3 pp de OEE) e o segundo menor 

investimento (18 mil €). No entanto, esta opção foi crucial para a reestruturação do planemanto 

da empresa, podendo subir na escala de priorização em projetos que valorizem esta vertente. 

3. Red Options 

o Mudança de layouts – a mudança de layouts seria a quinta opção a ser escolhida, uma vez que 

apresenta o segundo menor impacto (1,3 pp de OEE) e o segundo maior investimento 

(236,9 mil €). Esta opção foi no entanto fundamental para a implementação das restantes 

opções, uma vez que serviu de base a toda a reestruturação realizada na Empresa A. 

o Pórticos para carga de MP – a introdução de pórticos para carga de MP seria a última opção a 

ser escolhida, uma vez que apresenta o terceiro maior impacto (2 pp de OEE) e o maior 

investimento (537,9 mil €). Esta opção é apenas viável quando se pretende obter uma melhoria 

rápida do OEE (necessita de poucas horas de trabalho, em comparação às restantes opções). 

Após a aplicação do framework ao projeto de melhoria elaborado, concluiu-se que este pode ainda 

evoluir de forma a abranger outras duas vertentes na priorização das opções de melhoria: 1) o peso 

estrutural que as melhorias têm na empresa alvo (não está diretamente explicito no eixo do impacto); 

2) a velocidade de implementação das melhorias, em horas de trabalho (não está diretamente explicito 

no eixo do investimento). Para além de permitir priorizar os investimentos em relação à melhoria do 

OEE, este pode ser usado para relacionar outros impactos em outros tipos de indústrias, medindo, por 

exemplo, o impacto no aumento da produtividade global das mesmas. De modo a se aplicar este 

framework, em outros contextos, são indicadas as quatro principais etapas de implementação: 1) definir 

a unidade de medida do impacto (seja o OEE, a medida de produtividade global de uma empresa alvo 

ou outro indicador específico); 2) definir os campos a incluir no investimento (pode incluir outros campos 
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para além das horas de trabalho investidas, exemplo usado no presente trabalho) e encontrar fatores 

de conversão para os transformar em euros (no presente trabalho utilizou-se o valor médio pago aos 

colaboradores por cada hora de trabalho); 3) calcular o impacto e o investimento para cada uma das 

atividades ou ferramentas utilizadas; 4) posicionar as mesmas na matriz tendo em conta o impacto e o 

investimento relativo de cada uma, isto é, o posicionamento de cada opção deve ter em conta o melhor 

e o pior impacto (e investimento) entre as várias ferramentas e atividades existentes. 

7.2.3 ANÁLISE DO INVESTIMENTO REALIZADO: PAYBACK TIME DO PROJETO 

Por fim, realizou-se uma análise do Payback Time do projeto, por etapa e global, de modo a avaliar os 

investimentos realizados (ver Tabela 25). O Payback Time é um método de avaliação financeira que 

calcula o retorno financeiro, por ano, a partir do início do projeto, até que o acumulado dos retornos 

seja igual ao custo do investimento, momento em que o investimento é caracterizado como “pago de 

volta” (Lefley, 1996). Para se realizar esta análise, foi necessário quantificar, em euros, o retorno de 

1 pp de OEEnovo para a Empresa A. Concluiu-se que por cada pp de OEEnovo aumentado, os lucros 

anuais que a empresa obtinha com os produtos fabricados aumentavam cerca de 29,1 mil € (o método 

de cálculo pode ser consultado no Anexo R). No cálculo do mesmo consideraram-se três pressupostos: 

1) no somatório do investimento tiveram-se em conta as horas de trabalho que os colaboradores 

despenderam na realização das atividades de melhoria; 2) assumiu-se que por cada colaborador do 

departamento de produção libertado, a empresa poupava anualmente cerca de 20 mil € (salário, 

subsídios, impostos, etc.); 3) por motivos de confidencialidade, não foi possível ter acesso aos dados 

da poupança com a redução de stock, nem aos custos unitários de produção. Assim, este valor não foi 

considerado, o que resulta numa análise pessimista dos valores do Payback Time do projeto. 

Tabela 25 – Análise do Payback Time do projeto, por etapa de implementação e global. 

 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Global 

Investimento 471,3 mil € 33,4 mil € 18 mil € 13,9 mil € 536,6 mil € 

Ganhos anuais com OEEnovo 37,8 mil € 151,3 mil € 11,6 mil € 253,2 mil € 453,9 mil € 

Poupança anual com área 30,9 mil €    30,9 mil € 

Poupança anual com colaboradores   120 mil €  120 mil € 

Payback Time 82,3 meses 2,6 meses 1,6 meses 0,7 Meses 10,6 meses 

O projeto teve um Payback Time de apenas 10 meses e 18 dias, um período inferior a um ano, tendo 

em conta a dimensão do investimento. Em casos similares revistos, onde ocorreram investimentos em 

melhorias de produtividade através do uso de métodos e ferramentas Lean, o Payback Time foi de 

18 meses (Rajenthirakumar, 2012) e 14 meses (Morais, Sousa e Lopes, 2015), ambos consideravelmente 

superiores ao obtido no presente projeto. É possível ainda analisar que a primeira etapa foi a etapa que 

obteve o pior Payback Time (82,3 meses). No entanto, foi a etapa que possibilitou à empresa realizar 

a maior mudança estrutural. O melhor Payback Time resultou da quarta etapa (0,7 meses), validando 

assim as conclusões da seção anterior. Esta duração do Payback Time foi principalmente impulsionada 

pelos ganhos em OEEnovo, cujos retornos corresponderam a cerca de 75% dos retornos totais do projeto. 
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7.3 ANÁLISE CRÍTICA AO PROJETO DESENVOLVIDO 

Como identificado na seção 3.3, a Empresa A necessitava de reestruturar o método de cálculo do OEE 

dos seus equipamentos e melhorá-lo. O método de cálculo deste indicador foi reestruturado e o mesmo 

aumentou 39,5%, superando até as expetativas iniciais da administração da empresa. Esta pretendia 

também obter um resultado ao nível da concorrência nas próximas auditorias realizadas pelos principais 

clientes da mesma. De acordo com as últimas auditorias realizadas, a Empresa A necessitava de 

aumentar o OEE (facto já discutido), melhorar a eficiência da ocupação dos espaços, organizar os 

postos de trabalho, reduzir o nível de stock, diminuir os lead-times das atividades e reestruturar o seu 

sistema de planeamento Push. Com o projeto conseguiu-se diminuir a área ocupada em 8,4%, 

organizar os espaços de trabalho com a realização dos 5S, diminuir o lead-time em 27,2%, diminuir o 

nível de stock em 21,9% e implementar um sistema de planeamento Push-Pull. De acordo com a 

bibliografia, o melhor sistema de planeamento a implementar numa empresa de produção, como a 

Empresa A, e segundo a metodologia Just-in-time, é o sistema de planeamento Pull. No entanto, devido 

à restrição temporal do projeto e ao paradigma existente na empresa, criado com a utilização de um 

sistema de planeamento Push ao longo de mais de 30 anos, o sistema implementado foi o mais próximo 

do sistema de planeamento Pull que se conseguiu conceber. Não obstante, a administração da mesma 

ficou confiante em relação às próximas auditorias a realizar, tendo em conta os resultados alcançados. 

Durante o projeto, foi ainda importante considerar a restrição financeira de 500 mil € para investimentos. 

O projeto teve um custo de 459,2 mil €, ficando a empresa ainda com 40,8 mil € para desenvolvimentos 

futuros. Por fim, a administração da empresa tinha como objetivos últimos melhorar a produtividade 

global da mesma e alavancar-se nesse aumento para fazer crescer as suas vendas futuras. Com o 

aumento do OEEnovo, com a melhoria da produtividade do departamento de produção e com os 

restantes ganhos obtidos, a empresa obteve um Payback Time de 10 meses e 18 dias, ficando assim 

com 68,2 mil € (subtração do investimento realizado aos ganhos alcançados, na Tabela 25), no ano 

corrente, para alavancar o seu crescimento, e com mais 604,8 mil € (soma de todos os ganhos 

alcançados por ano, na Tabela 25), para cada um dos próximos anos. 

7.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Com a realização deste projeto obteve-se um aumento de 39,5% no OEE, uma diminuição de 25,8% 

no tempo médio de setup, uma diminuição no lead-time médio das atividades de 27,2%, uma diminuição 

no nível de stock da empresa de 21,9% e um aumento na produtividade do departamento de produção 

de 10,7%, diminuindo em seis o número de colaboradores do departamento. Obtiveram-se ainda 

ganhos em infraestruturas, logística, produção, ergonomia, qualidade, liderança e planeamento. 

Elaborou-se também um framework de priorização de investimentos, onde se categorizaram as 

atividades ou ferramentas de melhoria do OEE, de acordo com a preferência de utilização, tendo em 

conta o impacto e o investimento necessário para o atingir, em cada uma delas. Concluiu-se que, para 

empresas de produção, similares à Empresa A, a opção mais desejável para melhorar o OEE é o SMED 

e a opção menos desejável é a instalação de pórticos para carga de MP. Verificou-se ainda que o 

projeto teve um Payback Time de 10 meses e 18 dias, impulsionado sobretudo pelos ganhos em OEE. 
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8 CONCLUSÕES FINAIS E TRABALHO FUTURO  

A presente dissertação de mestrado consistiu na elaboração de um projeto de melhoria para uma 

empresa de produção da indústria metalomecânica portuguesa, utilizando para isso metodologias e 

ferramentas Lean. Este projeto está inserido num contexto profissional entre o Kaizen Institute (KI), 

uma consultora de gestão Lean, e a Empresa A, a empresa cuja situação foi estudada e melhorada. 

A Empresa A fabrica peças metálicas para a indústria automóvel e termodoméstica, pertencendo à 

indústria metalomecânica portuguesa, uma indústria com indicadores de desempenho superiores às 

restantes indústrias transformadoras. Assim, a Empresa A ambiciona fazer parte do leque de empresas 

de sucesso desta indústria, tendo que para isso fazer crescer as suas vendas, melhorar a produtividade 

global da sua fábrica e reestruturar parte das suas operações. 

Na revisão bibliográfica realizada, estudou-se a evolução do conceito Lean ao longo dos anos, 

analisaram-se os conceitos de pensamento Lean e produção Lean e procurou-se conhecer as principais 

metodologias e ferramentas Lean usadas, atualmente, na implementação de uma cultura de produção 

Lean. As metodologias Lean estudadas foram o Kaizen e o Just-in-time (JIT). Quanto às ferramentas 

Lean, analisaram-se as seguintes: Value Stream Mapping (VSM), Root Cause Analysis (RCA), 5S, 

Kanban, Single Minute Exchange of Die (SMED) e Heijunka. Decorrente da revisão bibliográfica, 

criou-se uma multi-metodologia de ação de forma a ajudar a Empresa A a alcançar os seus objetivos. 

Esta multi-metodologia foi estruturada em três etapas, suportadas pelas duas metodologias Lean 

estudadas. Na primeira etapa, identificaram-se as causas dos problemas levantados, através da 

realização de Gemba Walks e da utilização do VSM e da RCA. Na segunda etapa, implementaram-se 

as melhorias no sistema de produção da empresa com o suporte das seguintes ferramentas Lean: 5S, 

Kanban, SMED e Heijunka. Por fim, na terceira etapa, elaborou-se um framework de priorização de 

ferramentas e atividades de melhoria, tendo por base o impacto das mesmas no aumento de 

produtividade e o investimento realizado para alcançar esse aumento. Outras atividades realizadas 

durante a implementação de melhorias foram a mudança dos layouts da empresa e a melhoria das 

prensas da mesma, com a introdução de mesas de setup rápido e pórticos para carga de matéria-prima. 

Com a realização deste projeto obteve-se um aumento de 39,5% no OEE, passando de 44,3% para 

61,8%, uma diminuição de 25,8% no tempo médio de setup, passando de 66 minutos para 49 minutos, 

uma diminuição no lead-time médio das atividades de 27,2%, passando de 10,3 dias para 7,5 dias, 

uma diminuição no nível de stock da empresa de 21,9%, passando de 1 033 016 peças para 

806 299 peças e um aumento na produtividade do departamento de produção de 10,7%, diminuindo 

em seis o número de colaboradores do departamento. Obtiveram-se ainda ganhos ao nível das 

infraestruturas, logística, produção, ergonomia, qualidade, liderança e planeamento. 

Elaborou-se também um framework de priorização de investimentos, em formato matriz, onde se 

categorizaram as atividades ou ferramentas de melhoria do OEE, de acordo com a preferência de 

utilização, tendo em conta o impacto e o investimento necessário para o atingir, em cada uma delas. 

Esta categorização foi dividida em três grupos: 1) “Green Options”, que incluí as opções com elevado 
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impacto e reduzido investimento; 2) “Yellow Options”, que incluí as opções com elevado impacto e 

elevado investimento, assim como as opções com reduzido impacto e reduzido investimento; 3) “Red 

Options”, que incluí as opções com reduzido impacto e elevado investimento. Concluiu-se que, para 

empresas de produção, similares à Empresa A, a opção mais desejável, entre as disponíveis no 

presente trabalho, para melhorar o OEE, é o SMED e a opção menos desejável é a instalação de 

pórticos para carga de MP. Ainda, este framework de priorização de investimentos pode ser aplicado a 

outros casos, com indicadores de impacto e fatores de investimento distintos, assim como a empresas 

de áreas diferentes da presente. Para isso, deve-se seguir a seguinte metodologia, composta por quatro 

etapas: 1) definir a unidade de medida do impacto; 2) definir os campos a incluir no investimento e 

encontrar fatores de conversão para os transformar em euros; 3) calcular o impacto e o investimento 

para cada uma das atividades ou ferramentas utilizadas; 4) posicionar as mesmas na matriz tendo em 

conta o impacto e o investimento relativo de cada uma. Este trabalho contribui assim para a elaboração 

de estratégias de melhoria dentro de empresas, proporcionando um framework inicial de priorização, 

assim como um caso prático onde foram testadas e medidas várias ferramentas e metodologias Lean. 

Verificou-se ainda que o projeto teve um Payback Time de 10 meses e 18 dias, impulsionado sobretudo 

pelos ganhos em OEE. Relativamente ao contexto inicial do projeto, todos os objetivos propostos foram 

atingidos e, em alguns casos, ultrapassados. No entanto, existe ainda algum trabalho a ser desenvolvido 

junto da Empresa A. Dividiram-se as sugestões de melhoria, a aplicar no futuro, em três grupos: 

1. Melhorias de produção 

o Melhorar a produtividade do departamento de produção (número de colaboradores), com foco 

nos equipamentos de soldadura e nas linhas de montagem, estudando formas de colocar o layout 

dos mesmos em célula (Pattanaik e Sharma, 2009). 

o Continuar a melhorar o OEE. De acordo com Puvanasvaran, Mei e Alagendran (2013), o valor 

de OEE indicativo de World Class Performance situa-se nos 85%. De modo a alcançar este valor 

pode-se prosseguir com a realização de workshops de normalização de tarefas, uma vez que a 

variabilidade dos resultados ainda é muito elevada (Krafcik, 1988). 

2. Melhorias de logística 

o Rever os níveis do stock de segurança da Empresa A de modo a diminuir o volume total de stock. 

Pode-se começar com uma reavaliação dos valores de Every Part Every Interval (EPEI). 

o Otimizar os ciclos dos comboios logísticos. Ichikawa (2009) afirma que o foco para o aumento 

de produtividade não deve ser apenas ao nível da produção, mas também ao nível da logística. 

No caso estudado pelo autor, foi possível reduzir o número de comboios logísticos em 25%. 

3. Melhorias de motivação e liderança 

o Estudar a introdução de um sistema de partilha de lucros na Empresa A. De acordo com Kandel 

e Lazear (1992), quando estes sistemas são implementados, em parceria com programas de 

envolvimento dos colaboradores, tendem a ter um impacto positivo na produtividade. 

o Desenvolver a liderança da gestão de topo dentro da empresa, com a realização, por exemplo, 

de Gemba Walks periódicos. De acordo com Chiok Foong Loke (2001), a gestão de topo de uma 

empresa, ao ter uma atitude ativa de liderança, pode aumentar a sua produtividade até 9%. 
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Figura A1 – Desenho do layout do primeiro edifício Empresa A. 

ANEXOS 

ANEXO A – LAYOUTS REPRESENTATIVOS DA EMPRESA A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

1 – Zona de escritórios, refeitório e balneários 13 – Prensa progressiva 542 de 800 ton 

2 – Zona da ferramentaria 14 – Prensa progressiva 240 de 300 ton 

3 – Zona com estantes para armazenar ferramentas 15 – Prensa progressiva 329 de 300 ton 

4 – Zona para manutenção de ferramentas 16 – Prensa progressiva 122 de 160 ton 

5 – Prensa progressiva 289 de 800 ton 17 – Prensa progressiva 172 de 160 ton 

6 – Prensa progressiva 152 de 160 ton 18 – Prensa progressiva 149 de 250 ton 

7 – Prensa progressiva 151 de 250 ton 19 – Prensa progressiva 166 de 250 ton 

8 – Prensa convencional 163 de 160 ton 20 – Prensa progressiva 123 de 250 ton 

9 – Prensa convencional 171 de 160 ton 21 – Prensa convencional 139 de 160 ton 

10 – Prensa convencional 170 de 160 ton 22 – Prensa convencional 204 de 160 ton 

11 – Prensa convencional 140 de 160 ton 23 – Prensa progressiva 328 de 160 ton 

12 – Prensa convencional 169 de 160 ton 24 – Prensa progressiva 099 de 160 ton 
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Legenda:  

1 – Armazém de Matérias-Primas 4 – Zona da soldadura (manual e robotizada) 

2 – Zonas do muro de qualidade e do retrabalho 5 – Zona do elevador para o primeiro andar 
do segundo edifício 

3 – Zona de escritórios, refeitório e balneários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

1 – Zona de escritórios, refeitório e balneários 5 – Armazém de Produtos Acabados 

2 – Zona do muro de qualidade 6 – Linhas das linhas de montagem 

3 – Zona da expedição 7 – Zona do elevador para o rés-do-chão 
do segundo edifício 

4 – Zona de carga e descarga dos camiões 
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Figura A2 – Desenho do layout do rés-do-chão do segundo edifício da Empresa A.  
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Figura A3 – Desenho do layout do primeiro andar do segundo edifício da Empresa A.  
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Figura A4 – Desenho do layout geral da Empresa A. 
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Figura B1 – Fotografia do Value Stream Mapping realizado durante o evento Kaizen. 

Figura B2 – Fotografia do Value Stream Mapping realizado durante o evento Kaizen. 

ANEXO B – FOTOGRAFIAS DO VALUE STREAM MAPPING REALIZADO 
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Figura B3 – Fotografia do Value Stream Mapping realizado durante o evento Kaizen. 

Figura B4 – Fotografia do Value Stream Mapping realizado durante o evento Kaizen. 
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Figura C1 – Desenho do novo layout do primeiro edifício Empresa A. 

ANEXO C – NOVOS LAYOUTS DA EMPRESA A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

1 – Reorganização do departamento de manutenção 
de ferramentas 

11 – Prensa progressiva 172 

2 – Aproximação das prensas progressivas 099 e 328 12 – Prensa progressiva 122 

3 – Mesas de setup rápido 13 – Área liberta 

4 – Zonas de pré-preparação de bobines de  
matéria-prima e ferramentas 

14 – Área liberta / corredor logístico envolvente 

5 – Prensa progressiva 151 (deslocada do anterior 
“Grupo 3”) 

15 – Prensa conv. 163 / mesas de setup rápido 

6 – Prensa progressiva 152 (deslocada do anterior 
“Grupo 3”) 

16 – Prensa conv. 171 / mesas de setup rápido 

7 – 2 conjuntos de 2 mesas de setup rápido móveis 17 – Prensa conv. 170 / mesas de setup rápido 

8 – Prensa progressiva 123 18 – Prensa conv. 140 / mesas de setup rápido 

9 – Prensa progressiva 166 19 – Prensa conv. 169 / mesas de setup rápido 

10 – Prensa progressiva 149  
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Legenda:  

1 – Equipamento de soldadura 434 9 – Equipamento de soldadura 247 

2 – Equipamento de soldadura 013 10 – Equipamento de soldadura 248 

3 – Equipamento de soldadura 489 11 – Equipamento de soldadura 142 

4 – Equipamento de soldadura 014 12 – Equipamento de soldadura 623 

5 – Equipamento de soldadura 165 13 – Equipamento de soldadura 341 

6 – Equipamento de soldadura 630 14 – Equipamento de soldadura 248 

7 – Equipamento de soldadura 223 
15 – Pilares que sustentam os sistemas de 

ar, água, eletricidade e exaustão 

8 – Equipamento de soldadura 179 16 – Muro de qualidade reorganizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C2 – Desenho do novo layout da metade esquerda do rés-do-chão (zona da soldadura) do segundo 
edifício da Empresa A. 
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Legenda:  

1 – Área liberta 
5 – Zona dedicada à receção técnica de 

componentes e embalagens 

2 – Nova disposição dos racks no Armazém 
de Produtos Acabados 

6 – Zona dedicada ao armazenamento de 
embalagens vazias 

3 – Zona de preparação de paletes 7 – Reorganização do muro de qualidade 

4 – Nova zona dedicada à expedição 8 – Nova posição da embaladora de paletes 

 

 

 

Figura C3 – Desenho do novo layout do primeiro andar do segundo edifício da Empresa A.  
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ANEXO D – RESUMO DA PROPOSTA DE MELHORIAS A EFETUAR NA EMPRESA 

Tabela D1 – Resumo da proposta de melhorias a efetuar nos equipamentos da Empresa A. Por motivos de 
confidencialidade não é possível apresentar os valores numéricos relativos às projeções de ganhos em OEE, nem 
o nome das entidades externas que poderiam ser subcontratadas para produzir e implementar estas melhorias. 

Melhoria Benefícios Custo (mil €) 

Mesas de setup rápido 

para as prensas 099 e 328 
 Reduz o tempo de setup das prensas 

 Aumenta a disponibilidade das prensas 

 Aumenta o OEE 

16  
(8 * 2) 

4 mesas de setup móveis  Reduz o tempo de setup das prensas presentes na área 

definida como “Grupo 2” na Figura 19 

 Aumenta a disponibilidade das prensas 

 Aumenta o OEE 

36 
(9 * 4) 

Mesas de setup rápido 

para as prensas 163, 171, 
170, 140, 169  

 Reduz o tempo de setup das prensas 

 Aumenta a disponibilidade das prensas 

 Aumenta o OEE 

37,5 
(7,5 * 5) 

Pórtico para carga de 
bobines de chapa metálica 
nas prensas convencionais  

 Reduz o tempo de paragem para mudança da bobine de 
chapa metálica nas prensas em que for implementado 

 Aumenta a disponibilidade das prensas 

 Aumenta o OEE 

140  
(20 * 7) 

Pórtico para carga de 
bobines de chapa metálica 
nas prensas progressivas 
≤ 250 ton  

 Reduz o tempo de paragem para mudança da bobine de 
chapa metálica nas prensas em que for implementado 

 Aumenta a disponibilidade das prensas 

 Aumenta o OEE 

252  
(28 * 9) 

Pórtico para carga de 
bobines de chapa metálica 
nas prensas progressivas 
> 250 ton  

 Reduz o tempo de paragem para mudança da bobine de 
chapa metálica nas prensas em que for implementado 

 Aumenta a disponibilidade das prensas 

 Aumenta o OEE 

144  
(36 * 4) 

Mecanismo para extração 
automática de peças nas 
prensas convencionais 

 Aumenta o desempenho dos colaboradores que trabalham 
nas prensas em questão 

 Aumenta a cadência das prensas em questão 

 Aumenta o OEE 

105 
(15 * 7) 

Mecanismo para extração 
automática de peças nas 
prensas progressivas  
≤ 250 ton 

 Aumenta o desempenho dos colaboradores que trabalham 
nas prensas em questão 

 Aumenta a cadência das prensas em questão 

 Aumenta o OEE 

198  
(22 * 9) 

Mecanismo para extração 
automática de peças nas 
prensas progressivas  
> 250 ton 

 Aumenta o desempenho dos colaboradores que trabalham 
nas prensas em questão 

 Aumenta a cadência das prensas em questão 

 Aumenta o OEE 

116  
(29 * 4) 

Total  1044,5 
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ANEXO E – GRELHA DE AVALIAÇÃO/AUDITORIA USADA NA EMPRESA A 

Tabela E1 – Grelha standard de avaliação/auditorias usada na Empresa A. 

Etapa dos 5S Descrição 0/1 

Triagem 

1) Os itens nas superfícies foram classificados e separados em necessários (usados 
frequentemente) e não necessários (usados raramente ou não usados) 

0 

2) Os itens em estantes ou prateleiras foram classificados e separados em necessários e não 
necessários (disponível eletronicamente ou não necessário no local) 

0 

3) Os itens em armários ou gavetas foram classificados e separados em necessários e não 
necessários (disponível eletronicamente ou não necessário no local) 

0 

4) Os itens no chão foram classificados e separados em necessários e não necessários, 
eliminando pilhas e contendo todos os fios e cabos de forma segura 

0 

5) Os itens necessários (em armários, gavetas, estantes, superfícies ou chão) foram dispostos na 
localização mais próxima do sítio onde são usados para minimizar o desperdício de movimento 

0 

6) Os itens desnecessários foram removidos das áreas de trabalho 0 

Arrumação 

7) A localização dos itens necessários está rotulada e os itens estão nos locais corretos 0 

8) As quantidades requeridas para os itens necessários são determinadas, incluindo os itens nas 
gavetas das mesas e nas estantes  

0 

9) A localização dos itens móveis está rotulada e os itens são colocados nos locais corretos (pode 
ser usado um quadro branco, linhas pintadas no chão ou rótulos nas paredes) 

0 

10) Controlos visuais e indicadores são estabelecidos, incluindo os seguintes: mapeamento da 
área de trabalho e layouts das áreas individuais de trabalho 

0 

11) Existem Kanbans de reabastecimento de produtos 0 

12) Existem rótulos a indicar o conteúdo das gavetas e armários (um funcionário novo deve ser 
capaz de localizar qualquer item sem assistência) 

0 

Limpeza 

13) As áreas e os equipamentos têm o stock adequado e estão organizados de forma consistente 
com todas as alíneas anteriores 

0 

14) Todos os funcionários respeitam as alíneas anteriores de forma consistente 0 

15) A origem e a frequência de possíveis problemas (relacionados com os 5S) são documentados 
como parte da rotina de trabalho de todos os funcionários 

0 

16) Todas as superfícies estão limpas e livres de poeiras e detritos (incluindo o chão) 0 

17) São usadas listas para identificar os trabalhos de limpeza em curso assim como quem os deve 
executar e o seu estado atual (status) 

0 

Normalização 

18) Existem normas a explicar todas as alíneas anteriores, em todos os locais de trabalho, e todos 
os funcionários sabem onde as encontrar 

0 

19) A gestão de topo e a gestão intermédia conseguem explicar a importância dos 5S 0 

20) Todos os funcionários conseguem explicar a importância dos 5S 0 

21) Existe um processo de treino normalizado para orientar e sistematizar a metodologia 5S junto 
de novos funcionários 

0 

22) Existe um processo em curso que garante que itens desnecessários não voltam a “poluir” o 
local de trabalho  

0 

Disciplina 

23) Planos e ações de atualização dos 5S estão visíveis e acessíveis por todos os colaborados  0 

24) Histórias de sucesso estão visíveis e são confirmadas como o caminho para a melhoria 0 

25) Os papéis que cada colaborador desempenha na metodologia 5S estão claramente 
identificados e visíveis a todos os funcionários  

0 

26) As auditorias 5S aos departamentos e os planos de ações/melhorias resultantes das mesmas 
estão agendadas e todos os funcionários têm conhecimento das mesmas 

0 

27) Estão as normas de trabalho e procedimentos disponíveis nos locais de trabalho e são revistos 
regularmente e mantidos atualizados? 0 

Nota Final 0 / 27 = 0% 
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Figura F1 – Gestão visual na arrumação das ferramentas. Figura F2 – Gestão visual na arrumação das ferramentas. 

Figura F3 – Marcações no chão do espaço de trabalho. Figura F4 – Marcações no chão do espaço de trabalho. 

Figura F5 – Carro auxiliar da operação de setup, 

normalizado e arrumado no local devido. 
Figura F6 – Uso de gestão visual na definição de passadeiras e 
corredores para movimentação de pessoas. 

ANEXO F – EXEMPLOS PRÁTICOS DE NORMALIZAÇÃO NA EMPRESA A 
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Figura G1 – Uma das normas criadas na Empresa A durante a etapa da 
normalização dos 5S: norma de limpeza para passagem de turno nas prensas. 

Figura H1 – Exemplo de um Kanban de reposição usado no planeamento Push-Pull implementado na Empresa A. 

ANEXO G – NORMA DE LIMPEZA PARA A PASSAGEM DE TURNO NAS PRENSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H – EXEMPLO DE KANBAN USADO NO PLANEAMENTO PUSH-PULL 

 

 

Legenda: 

1 – Identificação do equipamento 

2 – Código identificativo da matéria-prima 

3 – Dimensões da bobine de matéria-prima 

4 – Códigos identificativos das peças a que 
se destina 

5 – Quantidade de matéria-prima 

1 

5 

2 

3 

4 
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Tabela I1 – Tabela com os tempos das atividades, do “1º operador”, na segunda etapa do SMED. 

Nº Tarefa Categoria
Tempo 

Tarefa

Tempo 

Acumulado

1 Vai buscar para o pé da prensa uma caixa com panos Movimento 00:00:17 00:00:17

2 Protege da sujidade a parte traseira da prensa com panos e cartões Movimento 00:02:18 00:02:35

3 Vai buscar uma garrafa vazia, encha-a com óleo e trá-la até à prensa Movimento 00:02:06 00:04:41

4 Desloca-se até aos contentores de peças e afasta-os manualmente do tapete Movimento 00:00:31 00:05:12

5 Vai buscar a mangueira de ar às traseiras da prensa e liga-a Eq. Auxiliares 00:00:23 00:05:35

6 Vai buscar e coloca os óculos de proteção Movimento 00:00:37 00:06:12

7 Arruma o bimanual Movimento 00:00:11 00:06:23

8 Vai buscar o material de limpeza Movimento 00:00:22 00:06:45

9 Limpa a mesa da prensa e retira os pedaços de sucata cravados na mesa Eq. Auxiliares 00:01:53 00:08:38

10 Vai buscar o pote do óleo e abastece o disposito de lubrif icação Eq. Auxiliares 00:08:17 00:16:55

11 Espera pelo operador auxiliar para falar com ele Espera 00:00:27 00:17:22

12 Desloca-se até à dianteira da prensa e troca impressões com o operador auxiliar Movimento 00:00:15 00:17:37

13 Desloca-se até à consola da prensa e interage com a mesma Afinação 00:00:43 00:18:20

14 Desloca-se até às traseiras da prensa e levanta a proteção da mesma Movimento 00:00:26 00:18:46

15 Vai desligar o tapete Eq. Auxiliares 00:00:14 00:19:00

16 Vai recolher o cabo de ligação dos sensores Eq. Auxiliares 00:00:45 00:19:45

17 Pulveriza com óleo (com a mangueira de ar) a parte superior da ferramenta de saída Ferramenta 00:01:24 00:21:09

18 Sopra (com a magueira de ar) a parte superior da ferramenta Ferramenta 00:04:02 00:25:11

19 Vai buscar um pano e limpa a ferramenta (com o pano) Ferramenta 00:07:10 00:32:21

20 Retira, com o operador auxiliar, o tapete de extração de peças para fora Eq. Auxiliares 00:00:45 00:33:06

21 Desloca-se até à consola da prensa e baixa a proteção traseira da prensa Movimento 00:00:22 00:33:28

22 Vai colocar o carro em posição de desaperto Ferramenta 00:00:23 00:33:51

23 Desloca-se até à consola da prensa e desativa os apertos hidráulicos da ferramenta Ferramenta 00:00:09 00:34:00

24 Vai retirar dois apertos apertos hidráulicos dianteiros da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:17 00:34:17

25 Desloca-se até à consola da prensa e baixa mais o carro Ferramenta 00:00:09 00:34:26

26 Vai retirar os restantes apertos hidráulicos dianteiros da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:18 00:34:44

27 Desloca-se até à consola da prensa e sobe o carro Ferramenta 00:00:28 00:35:12

28 Ajusta o alimentador e altera os parâmetros na consola da prensa Afinação 00:00:31 00:35:43

29 Identif ica o novo programa com as ordens de fabrico e etiquetas da próxima referência Afinação 00:00:27 00:36:10

30 Desloca-se até à consola da prensa e chama novo programa Afinação 00:00:25 00:36:35

31 Engata, com o operador auxiliar, as correntes da ponte na ferramenta de saída Ferramenta 00:00:31 00:37:06

32 Desloca-se até à linha de alimentação Movimento 00:00:07 00:37:13

33 Desenrola a chapa até entrar no endireitador MP 00:00:37 00:37:50

34 Desloca-se até à ferramenta de saída Movimento 00:00:06 00:37:56

35 Retira, com o operador auxiliar, as correntes da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:16 00:38:12

36 Espera que o operador auxiliar coloque a ferramenta de entrada sobre a mesa Espera 00:03:50 00:42:02

37 Verif ica se a ferramenta de entrada tem sucata por baixo Ferramenta 00:00:05 00:42:07

38 Retira, com o operador auxiliar, as correntes da ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:35 00:42:42

39 Desloca-se à consola da prensa e desloca a mesa para o interior da prensa Eq. Auxiliares 00:00:52 00:43:34

40 Baixa o carro até à posição de aperto Ferramenta 00:00:28 00:44:02

41 Desloca-se até à ferramenta de entrada e coloca os apertos hidráulicos dianteiros Ferramenta 00:01:04 00:45:06

42 Desloca-se até à consola da prensa e acciona os apertos hidráulicos Ferramenta 00:00:07 00:45:13

43 Desloca-se até à prensa e verif ica os apertos hidráulicos dianteiros Movimento 00:00:10 00:45:23

44 Desloca-se até à consola da prensa, sobe o carro e abre a proteção traseira Ferramenta 00:00:21 00:45:44

45 Desloca-se até à ferramenta e desativa os descansos da ferramenta Ferramenta 00:00:09 00:45:53

46 Vai inspeccionar o centro de roscagem Ferramenta 00:00:12 00:46:05

47 Soprar a parte superior e inferior da ferramenta de entrada e a retira mangueira de ar Ferramenta 00:00:56 00:47:01

48 Desloca-se até ao dispositivo de lubrif icação Movimento 00:00:07 00:47:08

49 Liga as mangueiras do dispositivo de lubrif icação à ferramenta Eq. Auxiliares 00:05:35 00:52:43

50 Vai ajustar a altura do suporte da banda à entrada da ferramenta MP 00:00:23 00:53:06

51 Verif ica as ligações da mangueira e liga-a ao centro de roscagem Eq. Auxiliares 00:00:59 00:54:05

52 Desloca-se até às traseiras da prensa Movimento 00:00:10 00:54:15

53 Verif ica as ligações do dispositivo de lubrif icação e liga as torneiras Eq. Auxiliares 00:00:17 00:54:32

54 Vai montar, com o operador auxiliar, o tapete de extração de peças auxiliar Eq. Auxiliares 00:04:03 00:58:35

55 Desloca-se até ao tapete e monta as calhas laterais Eq. Auxiliares 00:03:03 01:01:38

56 Fecha e abre a porta traseira e desloca-se até à linha de alimentação Movimento 00:00:48 01:02:26

57 Verif ica as condições do desenrolador MP 00:00:26 01:02:52

58 Desloca-se à consola da prensa e aproxima a banda até à entrada da ferramenta MP 00:02:32 01:05:24

59 Aproxima o bimanual da ferramenta Movimento 00:00:09 01:05:33

60 Ajusta os parâmetros na consola da prensa e volta ao bimanual Afinação 00:04:02 01:09:35

61 Vai ajustar, com o operador auxiliar, a banda na ferramenta de entrada MP 00:07:20 01:16:55

62 Desloca-se à consola, ativa a espera do controlador de qualidade e produz a 1ª peça Afinação 00:00:47 01:17:42

63 Vai arrumar a mangueira do ar Movimento 00:00:15 01:17:57

64 Vai colocar as folhas de cartão no contentor de sucata Movimento 00:00:08 01:18:05

65 Vai colocar a caixa dos panos e os óculos no posto de trabalho Movimento 00:00:11 01:18:16

66 Pega num pano e vai limpar a consola da prensa Movimento 00:00:19 01:18:35

67 Vai arrumar o material de limpeza Movimento 00:00:20 01:18:55

68 Arruma o pote do óleo Movimento 00:00:11 01:19:06

69 Movimenta os carros com as embalagens Movimento 00:00:47 01:19:53

Tabela I2 – Tabela com os tempos das atividades, do “operador auxiliar”, na segunda etapa do SMED. 

Nº Tarefa Categoria
Tempo 

Tarefa

Tempo 

Acumulado

1 Vai buscar a ponte à ferramentaria e manuseia-a até à prensa Movimento 00:03:50 00:03:50

2 Engata as correntes da ponte na ferramenta que está por cima da ferramenta de entrada Movimento 00:01:15 00:05:05

3 Arruma o local à volta da ferramenta de entrada para libertar espaço Movimento 00:02:11 00:07:16

4 Retira, com a ponte, a ferramenta em cima da ferramenta de entrada e coloca-a sobre outra Movimento 00:01:04 00:08:20

5 Retira as correntes da ponte da feramenta Movimento 00:00:20 00:08:40

6 Posiciona as correntes, com o comando, em posição de pegar a ferramenta de saída Movimento 00:01:33 00:10:13

7 Coloca suporte de madeira, no chão, junto da ferramenta de saída Movimento 00:00:16 00:10:29

8 Vai buscar uma vassoura e limpa os carris de deslizamento da mesa Ferramenta 00:00:33 00:11:02

9 Vai buscar chaves e os cabos dos sensores Movimento 00:01:05 00:12:07

10 Vai ao posto de trabalho verif icar se tem todos os caracteres que necessita Movimento 00:02:08 00:14:15

11 Vai buscar todos os caracteres que necessita Movimento 00:01:26 00:15:41

12 Monta os marcadores na ferramenta de entrada Ferramenta 00:01:41 00:17:22

13 Desloca-se até à dianteira da prensa e troca impressões com o 1º operador Movimento 00:00:15 00:17:37

14 Vai ajustar os braços do desenrolador à dimensão do novo rolo de MP MP 00:02:14 00:19:51

15 Ajusta os rolos do endireitador MP 00:03:16 00:23:07

16 Corta as cintas do rolo com a tesoura MP 00:01:05 00:24:12

17 Posiciona o rolo no desenrolador MP 00:02:02 00:26:14

18 Coloca os três braços no desenrolador e aperta um deles MP 00:00:59 00:27:13

19 Baixa o braço superior do desenrolador MP 00:00:16 00:27:29

20 Desloca-se até à consola da prensa e altera os parêmetros Afinação 00:00:32 00:28:01

21 Desloca-se até à ferramenta de saída e coloca os descansos frontais Ferramenta 00:00:45 00:28:46

22 Desloca-se até ao tapete de extração de peças Movimento 00:00:09 00:28:55

23 Espera pelo 1º operador Espera 00:03:26 00:32:21

24 Retira, com o 1º operador, o tapete de extração de peças para fora Eq. Auxiliares 00:00:45 00:33:06

25 Desloca-se até às traseiras da prensa e baixa a proteção da mesma Movimento 00:00:35 00:33:41

26 Volta a subir a proteção da prensa Movimento 00:00:04 00:33:45

27 Retira todos os apertos hidráulicos traseiros da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:35 00:34:20

28 Inspeciona a ferramenta de saída Ferramenta 00:00:12 00:34:32

29 Desloca-se até ao quadro traseiro e baixa a proteção Movimento 00:00:08 00:34:40

30 Desloca-se até à consola da prensa Movimento 00:00:07 00:34:47

31 Na consola da prensa, dá instrução para deslocar a mesa para o exterior da prensa Eq. Auxiliares 00:01:05 00:35:52

32 Desloca-se até ao comando da ponte Movimento 00:00:03 00:35:55

33 Aproxima as correntes à ferramenta de saída Ferramenta 00:00:20 00:36:15

34 Espera pelo 1º operador Espera 00:00:20 00:36:35

35 Engata, com o operador auxiliar, as correntes da ponte na ferramenta de saída Ferramenta 00:00:31 00:37:06

36 Com a ponte, retira a ferramenta de saída e coloca-a sobre o suporte de madeira Ferramenta 00:00:56 00:38:02

37 Retira, com o 1º operador, as correntes da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:10 00:38:12

38 Posiciona as correntes sobre a ferramenta de entrada Ferramenta 00:01:00 00:39:12

39 Engata as correntes na ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:50 00:40:02

40 Com a ponte, posiciona a ferramenta de entrada sobre a mesa Ferramenta 00:00:55 00:40:57

41 Coloca a ferramenta sobre a mesa da prensa Ferramenta 00:01:10 00:42:07

42 Retira, com o 1º operador, as correntes da ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:35 00:42:42

43 Desloca-se até às traseiras da prensa Movimento 00:00:14 00:42:56

44 Posiciona os apertos hidráulicos na ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:59 00:43:55

45 Verif ica se os apertos hidráulicos foram accionados e baixa a proteção da prensa Ferramenta 00:00:30 00:44:25

46 Volta a subir a proteção da prensa Movimento 00:00:13 00:44:38

47 Baixa os descansos da ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:14 00:44:52

48 Desloca-se à consola da prensa e ajusta os parâmetros Afinação 00:00:11 00:45:03

49 Vai ligar os sensores da ferramenta de entrada à prensa Ferramenta 00:00:47 00:45:50

50 Vai ligar a mangueira do ar do sistema de roscagem à prensa Eq. Auxiliares 00:00:51 00:46:41

51 Vai atirar as cintas da bobine de MP para o fosso Movimento 00:00:33 00:47:14

52 Vai afastar a ponte Movimento 00:00:15 00:47:29

53 Vai colocar óleo sobre a chaveta da ferramenta de saída Ferramenta 00:01:09 00:48:38

54 Limpa a superfície superior da ferramenta de saída Ferramenta 00:03:42 00:52:20

55 Arruma o material que usou durante o setup Movimento 00:00:41 00:53:01

56 Arruma os caracteres no posto de trabalho Movimento 00:00:48 00:53:49

57 Espera pelo 1º operador Espera 00:00:43 00:54:32

58 Monta, com o 1º operador, o tapete de extração de peças auxiliar Eq. Auxiliares 00:04:03 00:58:35

59 Desloca-se dentro da linha de alimentação e volta até à prensa Movimento 00:07:20 01:05:55

60 Pega no porta paletes e desvia os contentores das peças da ferramenta de saída Movimento 00:03:19 01:09:14

61 Espera pelo 1º operador Espera 00:00:21 01:09:35

62 Ajusta, com o 1º operador, a banda na ferramenta de entrada MP 00:07:20 01:16:55

63 Corta as cintas de uma palete e desmancha a palete a preparar Movimento 00:02:05 01:19:00

ANEXO I – SEGUNDA ETAPA DO SMED REALIZADO NO PILOTO DA PRENSA 289 
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Tabela J1 – Tabela com os tempos das atividades, do “1º operador”, na terceira etapa do SMED. Tabela J2 – Tabela com os tempos das atividades, do “operador auxiliar”, na terceira etapa do SMED. 

Nº Tarefa Categoria
Tempo 

Tarefa

Tempo 

Acumulado

1 Vai buscar para o pé da prensa uma caixa com panos Movimento 00:00:17 00:00:17

2 Protege da sujidade a parte traseira da prensa com panos e cartões Movimento 00:02:18 00:02:35

3 Vai buscar uma garrafa vazia, encha-a com óleo e trá-la até à prensa Movimento 00:02:06 00:04:41

4 Desloca-se até aos contentores de peças e afasta-os manualmente do tapete Movimento 00:00:31 00:05:12

5 Vai buscar a mangueira de ar às traseiras da prensa e liga-a Eq. Auxiliares 00:00:23 00:05:35

6 Vai buscar e coloca os óculos de proteção Movimento 00:00:37 00:06:12

7 Arruma o bimanual Movimento 00:00:11 00:06:23

8 Vai buscar o material de limpeza Movimento 00:00:22 00:06:45

9 Limpa a mesa da prensa e retira os pedaços de sucata cravados na mesa Eq. Auxiliares 00:01:53 00:08:38

10 Vai buscar o pote do óleo e abastece o disposito de lubrif icação Eq. Auxiliares 00:08:17 00:16:55

11 Desloca-se até à dianteira da prensa e troca impressões com o operador auxiliar Movimento 00:00:15 00:17:10

12 Desloca-se até à consola da prensa e interage com a mesma Afinação 00:00:43 00:17:53

13 Desloca-se até às traseiras da prensa e levanta a proteção da mesma Movimento 00:00:26 00:18:19

14 Vai desligar o tapete Eq. Auxiliares 00:00:14 00:18:33

15 Pulveriza com óleo (com a mangueira de ar) a parte superior da ferramenta de saída Ferramenta 00:01:24 00:19:57

16 Sopra (com a magueira de ar) a parte superior da ferramenta de saída Ferramenta 00:04:02 00:23:59

17 Vai buscar um pano e limpa a ferramenta (com o pano) Ferramenta 00:07:10 00:31:09

18 Retira, com o operador auxiliar, o tapete de extração de peças para fora Eq. Auxiliares 00:00:45 00:31:54

19 Desloca-se até à consola da prensa e baixa a proteção traseira da prensa Movimento 00:00:22 00:32:16

20 Desativa os apertos hidrálicos da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:05 00:32:21

21 Colocar o carro em posição de desaperto Ferramenta 00:00:20 00:32:41

22 Vai retirar dois apertos apertos hidráulicos dianteiros da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:17 00:32:58

23 Desloca-se até à consola da prensa e baixa mais o carro Ferramenta 00:00:11 00:33:09

24 Vai retirar os restantes apertos hidráulicos dianteiros da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:18 00:33:27

25 Desloca-se até à consola da prensa e sobe o carro Ferramenta 00:00:28 00:33:55

26 Espera pelo operador auxiliar Espera 00:00:19 00:34:14

27 Engata, com o operador auxiliar, as correntes da ponte na ferramenta de saída Ferramenta 00:00:31 00:34:45

28 Vai garantir a limpeza da ferramenta de entrada com um pano Ferramenta 00:00:56 00:35:41

29 Retira, com o operador auxiliar, as correntes da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:16 00:35:57

30 Vai soprar a parte superior e inferior da ferramenta de entrada e retira a mangueira Ferramenta 00:01:00 00:36:57

31 Engata, com o 1º operador, as correntes na ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:30 00:37:27

32 Vai inspeccionar o centro de roscagem e volta Ferramenta 00:00:55 00:38:22

33 Retira, com o operador auxiliar, as correntes da ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:21 00:38:43

34 Desloca-se à consola da prensa e desloca a mesa para o interior da prensa Eq. Auxiliares 00:00:52 00:39:35

35 Baixa o carro até à posição de aperto Ferramenta 00:00:28 00:40:03

36 Desloca-se até à ferramenta de entrada e coloca os apertos hidráulicos dianteiros Ferramenta 00:01:04 00:41:07

37 Desloca-se até à consola da prensa e acciona os apertos hidráulicos Ferramenta 00:00:07 00:41:14

38 Desloca-se até à prensa e verif ica os apertos hidráulicos dianteiros Movimento 00:00:10 00:41:24

39 Desloca-se até à consola da prensa, sobe o carro e abre a proteção traseira Ferramenta 00:00:21 00:41:45

40 Desloca-se até à ferramenta e desativa os descansos da ferramenta Ferramenta 00:00:09 00:41:54

41 Vai ligar os sensores da ferramenta de entrada à prensa Ferramenta 00:00:47 00:42:41

42 Verif icar as condições do desenrolador MP 00:00:26 00:43:07

43 Vai ajustar a altura do suporte da banda à entrada da ferramenta MP 00:00:23 00:43:30

44 Desloca-se à consola da prensa e aproxima a banda até à entrada da ferramenta MP 00:02:11 00:45:41

45 Vai ligar a mangueira do ar do sistema de roscagem à prensa Eq. Auxiliares 00:01:30 00:47:11

46 Vai verif ica as ligações do dispositivo de lubrif icação e liga as torneiras Eq. Auxiliares 00:00:27 00:47:38

47 Monta, com o operador auxiliar, o tapete de extração de peças auxiliar Eq. Auxiliares 00:04:03 00:51:41

48 Desloca-se até ao tapete e monta as calhas laterais Eq. Auxiliares 00:03:08 00:54:49

49 Fecha e abre a porta traseira Movimento 00:00:30 00:55:19

50 Vai aproxima o bimanual da ferramenta Movimento 00:00:12 00:55:31

51 Vai ajustar, com o operador auxiliar, a banda na ferramenta de entrada MP 00:07:01 01:02:32

52 Desloca-se à consola, ativa a espera do controlo de qualidade e produz a 1ª peça Afinação 00:00:47 01:03:19

53 Vai arrumar a mangueira do ar Movimento 00:00:15 01:03:34

54 Vai colocar as folhas de cartão no contentor de sucata Movimento 00:00:08 01:03:42

55 Vai colocar a caixa dos panos e os óculos no posto de trabalho Movimento 00:00:11 01:03:53

56 Pega num pano e vai limpar a consola da prensa Movimento 00:00:19 01:04:12

57 Vai arrumar o material de limpeza Movimento 00:00:20 01:04:32

58 Arruma o pote do óleo Movimento 00:00:11 01:04:43

59 Movimenta os carros com as embalagens e as peças Movimento 00:01:47 01:06:30

60 Corta as cintas de uma palete e desmancha a palete a preparar Movimento 00:02:05 01:08:35

Nº Tarefa Categoria
Tempo 

Tarefa

Tempo 

Acumulado

1 Vai buscar a ponte à ferramentaria e manuseia-a até à prensa Movimento 00:03:50 00:03:50

2 Engata as correntes da ponte na ferramenta que está por cima da ferramenta de entrada Movimento 00:01:15 00:05:05

3 Arruma o local à volta da ferramenta de entrada para libertar espaço Movimento 00:02:11 00:07:16

4 Retira, com a ponte, a ferramenta em cima da ferramenta de entrada e coloca-a sobre outra Movimento 00:01:04 00:08:20

5 Retira as correntes da ponte da feramenta Movimento 00:00:20 00:08:40

6 Posiciona as correntes, com o comando, em posição de pegar a ferramenta de saída Movimento 00:01:33 00:10:13

7 Coloca suporte de madeira, no chão, junto da ferramenta de saída Movimento 00:00:16 00:10:29

8 Vai buscar uma vassoura e limpa os carris de deslizamento da mesa Ferramenta 00:00:33 00:11:02

9 Vai buscar chaves e os cabos dos sensores Movimento 00:00:38 00:11:40

10 Vai ao posto de trabalho verif icar se tem todos os caracteres que necessita Movimento 00:02:08 00:13:48

11 Vai buscar todos os caracteres que necessita Movimento 00:01:26 00:15:14

12 Monta os marcadores na ferramenta de entrada Ferramenta 00:01:41 00:16:55

13 Desloca-se até à dianteira da prensa e troca impressões com o 1º operador Movimento 00:00:15 00:17:10

14 Vai ajustar os braços do desenrolador à dimensão do novo rolo de MP MP 00:02:14 00:19:24

15 Ajusta os rolos do endireitador MP 00:03:16 00:22:40

16 Corta as cintas do rolo com a tesoura MP 00:01:05 00:23:45

17 Posiciona o rolo no desenrolador MP 00:02:02 00:25:47

18 Coloca os três braços no desenrolador e aperta um deles MP 00:00:59 00:26:46

19 Baixa o braço superior do desenrolador MP 00:00:16 00:27:02

20 Desenrola a chapa até entrar no endireitador MP 00:00:37 00:27:39

21 Desloca-se até à consola da prensa, ajusta o alimentador e altera os parêmetros Afinação 00:00:57 00:28:36

22 Identif ica o novo programa com as ordens de fabrico e etiquetas da próxima referência Afinação 00:00:27 00:29:03

23 Desloca-se até à consola da prensa e chama novo programa Afinação 00:00:25 00:29:28

24 Desloca-se até à ferramenta de saída e coloca os descansos frontais Ferramenta 00:00:45 00:30:13

25 Vai recolher o cabo de ligação dos sensores Eq. Auxiliares 00:00:45 00:30:58

26 Desloca-se para o tapete de extração de peças Movimento 00:00:11 00:31:09

27 Retira, com o 1º operador, o tapete de extração de peças para fora Eq. Auxiliares 00:00:45 00:31:54

28 Desloca-se às traseiras da prensa Movimento 00:00:04 00:31:58

29 Retira todos os apertos hidráulicos traseiros da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:35 00:32:33

30 Desloca-se até ao quadro traseiro e baixa a proteção Movimento 00:00:08 00:32:41

31 Desloca-se até à consola da prensa Movimento 00:00:07 00:32:48

32 Na consola da prensa, dá instrução para deslocar a mesa para o exterior da prensa Eq. Auxiliares 00:01:05 00:33:53

33 Desloca-se até ao comando da ponte e aproxima as correntes da ferramenta de saída Movimento 00:00:21 00:34:14

34 Engata, com o operador auxiliar, as correntes da ponte na ferramenta de saída Ferramenta 00:00:31 00:34:45

35 Com a ponte, retira a ferramenta de saída e coloca-a sobre o suporte de madeira Ferramenta 00:00:56 00:35:41

36 Retira, com o 1º operador, as correntes da ferramenta de saída Ferramenta 00:00:16 00:35:57

37 Posiciona as correntes sobre a ferramenta de entrada Ferramenta 00:01:00 00:36:57

38 Engata, com o 1º operador, as correntes na ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:30 00:37:27

39 Coloca a ferramenta sobre a mesa da prensa Ferramenta 00:00:55 00:38:22

40 Retira, com o 1º operador, as correntes da ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:21 00:38:43

41 Desloca-se até às traseiras da prensa Movimento 00:00:14 00:38:57

42 Posiciona os apertos hidráulicos traseiros na ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:59 00:39:56

43 Verif ica se os apertos hidráulicos foram accionados Ferramenta 00:00:30 00:40:26

44 Baixa os descansos da ferramenta de entrada Ferramenta 00:00:14 00:40:40

45 Desloca-se à consola da prensa e ajusta os parâmetros Afinação 00:00:11 00:40:51

46 Vai ligar as mangueiras do dispositivo de lubrif icação à ferramenta Eq. Auxiliares 00:05:40 00:46:31

47 Vai colocar óleo sobre a chaveta da ferramenta de saída Ferramenta 00:01:07 00:47:38

48 Monta, com o 1º operador, o tapete de extração de peças auxiliar Eq. Auxiliares 00:04:03 00:51:41

49 Desloca-se até à consola da prensa e ajusta os parâmetros Afinação 00:03:50 00:55:31

50 Vai ajusta, com o 1º operador, a banda na ferramenta de entrada MP 00:07:01 01:02:32

51 Vai atirar as cintas da bobine de MP para o fosso Movimento 00:00:33 01:03:05

52 Vai afastar a ponte Movimento 00:00:15 01:03:20

53 Pega num pano e limpa a superfície superior da ferramenta de saída Ferramenta 00:03:22 01:06:42

54 Arruma o restante material que usou durante o setup Movimento 00:01:21 01:08:03

ANEXO J – TERCEIRA ETAPA DO SMED REALIZADO NO PILOTO DA PRENSA 289 
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Tabela L1 – Carro construído, durante a realização dos SMED, 
para a execução dos setups. 

Tabela L2 – Carro construído, durante a realização 
dos SMED, para a execução dos setups. 

ANEXO L – CARROS CONSTRUÍDOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SETUPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO M – VALORES DO OEENOVO RECOLHIDOS APÓS A PRIMEIRA ETAPA 

Tabela M1 – Média e desvio padrão das amostras de OEEnovo recolhidas após a primeira etapa de implementação 
de melhorias; µ (média da amostra), em percentagem; σ (desvio padrão), em pp. 

Equipamentos 
Disponibilidade Desempenho Qualidade OEE 

µ σ µ σ µ σ µ σ 

Prensa progressiva 099 79,0% 20,8 75,6% 14,5 100% 0,2 59,7% 18,2 

Prensa progressiva 122 68,8% 13,2 62,2% 17,7 100% 0,1 42,8% 11,0 

Prensa progressiva 123 67,1% 15,1 72,5% 13,3 100% 0,3 48,6% 15,3 

Prensa progressiva 149 68,7% 15,5 83,1% 14,5 100% 0,3 57,1% 13,9 

Prensa progressiva 151 69,2% 9,3 73,2% 11,0 100% 0,0 50,7% 10,2 

Prensa progressiva 152 66,1% 17,5 68,9% 18,1 98,1% 1,7 44,7% 16,5 

Prensa progressiva 166 67,2% 18,7 69,3% 8,3 100% 0,3 46,6% 13,1 

Prensa progressiva 172 74,6% 9,5 62,0% 17,8 99,1% 0,8 45,8% 17,9 

Prensa progressiva 240 74,9% 14,1 74,6% 16,3 96,2% 2,6 53,8% 15,5 

Prensa progressiva 289 67,1% 11,1 69,5% 15,1 97,5% 2,3 45,5% 13,4 

Prensa progressiva 328 74,1% 17,3 55,3% 12,9 100% 0,2 41,0% 17,9 

Prensa progressiva 329 64,8% 24,0 63,2% 14,3 96,3% 3,1 39,4% 22,1 

Prensa progressiva 542 71,1% 16,7 63,8% 14,6 99,4% 0,4 45,1% 16,8 

Prensa convencional 139 57,0% 21,7 61,6% 17,1 100% 0,0 35,1% 15,1 

Prensa convencional 140 75,3% 9,8 75,3% 14,3 100% 0,1 56,7% 9,3 

Prensa convencional 163 75,5% 15,7 75,3% 14,7 100% 0,3 56,9% 13,6 

Prensa convencional 169 86,4% 9,5 87,5% 7,8 100% 0,4 75,6% 10,0 

Prensa convencional 170 77,5% 12,0 63,1% 14,1 100% 0,2 48,9% 13,3 

Prensa convencional 171 64,0% 14,3 83,9% 12,2 100% 0,1 53,7% 16,0 

Prensa convencional 204 43,8% 10,0 88,9% 8,8 97,9% 1,8 46,8% 9,1 

Equipamento de soldadura 013 67,5% 10,3 72,0% 8,7 95,9% 3,5 46,6% 11,4 

Equipamento de soldadura 014 60,3% 9,9 61,5% 11,7 99,8% 0,6 37,0% 10,1 

Equipamento de soldadura 142 64,2% 7,4 73,9% 12,2 100% 0,0 47,4% 10,3 

Equipamento de soldadura 165 59,9% 12,0 68,9% 7,6 100% 0,1 41,3% 11,7 

Equipamento de soldadura 179 70,2% 12,8 67,7% 8,3 100% 0,2 47,5% 13,7 

Equipamento de soldadura 223 69,7% 12,1 68,3% 8,9 99,5% 0,4 47,4% 9,9 

Equipamento de soldadura 247 70,1% 11,7 61,0% 11,3 97,8% 1,9 41,8% 13,0 

Equipamento de soldadura 248 63,9% 18,4 65,7% 12,4 99,4% 0,4 41,7% 15,4 

Equipamento de soldadura 341 66,0% 15,7 70,3% 13,1 96,5% 2,0 44,8% 13,2 

Equipamento de soldadura 434 68,9% 18,9 64,8% 6,2 97,4% 2,2 43,0% 14,8 

Equipamento de soldadura 436 67,5% 23,5 63,7% 6,9 100% 0,3 43,0% 12,8 

Equipamento de soldadura 489 67,5% 14,4 69,9% 7,9 100% 0,4 48,3% 14,0 

Equipamento de soldadura 623 76,9% 8,2 65,9% 7,3 100% 0,2 50,7% 6,8 

Equipamento de soldadura 630 67,1% 10,9 66,3% 8,1 100% 0,1 44,5% 12,3 
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ANEXO N – VALORES DO OEENOVO RECOLHIDOS APÓS A SEGUNDA ETAPA 

Tabela N1 – Média e desvio padrão das amostras de OEEnovo recolhidas após a segunda etapa de implementação 
de melhorias; µ (média da amostra), em percentagem; σ (desvio padrão), em pp. 

Equipamentos 
Disponibilidade Desempenho Qualidade OEE 

µ σ µ σ µ σ µ σ 

Prensa progressiva 099 77,1% 19,4 79,1% 8,1 100% 0,2 61,0% 15,1 

Prensa progressiva 122 68,3% 15,1 68,0% 12,3 100% 0,3 46,4% 10,5 

Prensa progressiva 123 67,3% 13,2 75,3% 10,1 100% 0,4 50,7% 13,1 

Prensa progressiva 149 68,7% 14,8 85,2% 8,2 100% 0,1 58,5% 12,4 

Prensa progressiva 151 65,4% 10,1 77,8% 9,7 100% 0,3 50,9% 10,9 

Prensa progressiva 152 68,3% 17,4 75,3% 11,3 100% 0,0 51,4% 15,3 

Prensa progressiva 166 66,1% 18,7 79,1% 8,9 100% 0,4 52,3% 10,4 

Prensa progressiva 172 76,3% 9,8 70,0% 6,4 99,3% 0,7 53,0% 12,8 

Prensa progressiva 240 74,9% 12,0 82,6% 11,1 97,1% 2,2 60,1% 11,1 

Prensa progressiva 289 67,0% 13,5 78,1% 7,5 97,5% 2,3 51,0% 13,6 

Prensa progressiva 328 65,1% 16,1 69,9% 11,8 100% 0,1 45,5% 12,7 

Prensa progressiva 329 68,4% 20,0 69,7% 9,5 100% 0,4 47,7% 16,1 

Prensa progressiva 542 70,5% 16,5 72,5% 12,1 100% 0,3 51,1% 13,9 

Prensa convencional 139 64,9% 21,0 68,4% 12,6 100% 0,2 44,4% 10,1 

Prensa convencional 140 77,2% 11,1 75,3% 8,5 100% 0,1 58,1% 9,0 

Prensa convencional 163 75,6% 14,0 77,8% 5,9 100% 0,2 58,8% 8,1 

Prensa convencional 169 86,4% 9,5 87,0% 5,0 100% 0,2 75,2% 9,3 

Prensa convencional 170 77,5% 12,3 70,6% 6,8 100% 0,2 54,7% 9,8 

Prensa convencional 171 64,4% 11,9 87,7% 7,1 100% 0,0 56,5% 14,3 

Prensa convencional 204 57,8% 10,1 90,0% 8,0 96,1% 3,0 50,0% 8,0 

Equipamento de soldadura 013 64,5% 10,8 71,9% 8,1 97,2% 2,2 45,1% 9,3 

Equipamento de soldadura 014 60,1% 9,9 73,2% 10,3 100% 0,3 44,0% 9,5 

Equipamento de soldadura 142 64,0% 10,3 78,5% 11,1 100% 0,4 50,2% 8,6 

Equipamento de soldadura 165 60,8% 12,5 75,7% 7,4 100% 0,0 46,0% 8,9 

Equipamento de soldadura 179 71,2% 12,9 78,9% 6,6 100% 0,2 56,2% 9,1 

Equipamento de soldadura 223 70,5% 12,1 78,8% 5,3 99,5% 0,4 55,3% 9,4 

Equipamento de soldadura 247 69,4% 10,1 78,8% 7,1 98,1% 1,7 53,6% 11,2 

Equipamento de soldadura 248 63,9% 18,4 75,1% 7,4 99,8% 0,2 47,9% 13,2 

Equipamento de soldadura 341 65,0% 16,4 77,7% 8,6 98,4% 1,3 49,7% 11,7 

Equipamento de soldadura 434 67,4% 17,1 87,0% 5,0 99,3% 0,7 58,2% 12,9 

Equipamento de soldadura 436 68,7% 20,5 83,4% 5,1 97,1% 2,5 55,6% 10,6 

Equipamento de soldadura 489 68,8% 16,9 79,1% 5,3 96,4% 2,7 52,5% 6,5 

Equipamento de soldadura 623 74,0% 11,5 75,2% 6,0 100% 0,0 55,6% 6,1 

Equipamento de soldadura 630 68,1% 10,3 73,2% 4,7 100% 0,0 49,8% 10,4 
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ANEXO O – VALORES DO OEENOVO RECOLHIDOS APÓS A TERCEIRA ETAPA 

Tabela O1 – Média e desvio padrão das amostras de OEEnovo recolhidas após a terceira etapa de implementação 
de melhorias; µ (média da amostra), em percentagem; σ (desvio padrão), em pp. 

Equipamentos 
Disponibilidade Desempenho Qualidade OEE 

µ σ µ σ µ σ µ σ 

Prensa progressiva 099 77,0% 19,0 79,0% 8,3 100% 0,4 60,8% 14,7 

Prensa progressiva 122 68,6% 15,0 68,5% 11,7 100% 0,3 47,0% 10,4 

Prensa progressiva 123 67,4% 13,5 75,0% 10,8 100% 0,3 50,6% 12,8 

Prensa progressiva 149 68,9% 14,3 85,4% 8,1 99,7% 0,6 58,7% 12,1 

Prensa progressiva 151 65,2% 9,7 77,2% 9,9 98,3% 1,5 49,5% 10,0 

Prensa progressiva 152 68,7% 16,4 74,9% 10,8 100% 0,2 51,5% 14,9 

Prensa progressiva 166 65,9% 18,3 80,1% 9,5 100% 0,2 52,8% 10,8 

Prensa progressiva 172 76,3% 10,1 72,0% 7,1 100% 0,4 54,9% 12,9 

Prensa progressiva 240 75,3% 12,3 82,3% 10,3 100% 0,3 62,0% 11,5 

Prensa progressiva 289 67,1% 13,0 77,0% 8,4 97,5% 2,4 50,4% 12,9 

Prensa progressiva 328 65,0% 15,8 68,7% 10,4 96,5% 2,1 43,1% 12,0 

Prensa progressiva 329 68,8% 18,6 71,9% 9,6 100% 0,4 49,5% 15,4 

Prensa progressiva 542 71,5% 15,9 73,4% 11,6 100% 0,2 52,5% 14,1 

Prensa convencional 139 64,6% 20,4 68,1% 13,8 100% 0,1 44,0% 12,3 

Prensa convencional 140 77,5% 11,8 74,8% 7,2 100% 0,0 58,0% 9,1 

Prensa convencional 163 74,6% 13,2 77,0% 6,1 100% 0,0 57,4% 7,5 

Prensa convencional 169 86,3% 9,9 88,1% 6,3 100% 0,0 76,0% 8,9 

Prensa convencional 170 77,0% 11,7 73,1% 6,6 100% 0,3 56,3% 8,7 

Prensa convencional 171 64,4% 11,7 87,1% 6,9 100% 0,4 56,1% 12,3 

Prensa convencional 204 57,8% 10,0 88,3% 7,5 96,1% 1,9 49,0% 8,7 

Equipamento de soldadura 013 64,5% 10,8 70,9% 7,0 97,2% 1,7 44,5% 9,1 

Equipamento de soldadura 014 60,1% 10,3 72,2% 11,3 98,3% 1,0 42,7% 9,0 

Equipamento de soldadura 142 64,0% 10,2 78,4% 10,5 97,5% 1,2 48,9% 8,5 

Equipamento de soldadura 165 60,8% 12,6 77,3% 8,1 100% 0,0 47,0% 8,8 

Equipamento de soldadura 179 71,2% 13,0 81,9% 7,3 100% 0,3 58,3% 9,0 

Equipamento de soldadura 223 70,5% 12,0 88,1% 6,1 100% 0,2 62,1% 9,1 

Equipamento de soldadura 247 69,9% 9,8 75,3% 6,9 100% 0,1 52,6% 10,8 

Equipamento de soldadura 248 64,9% 17,7 74,1% 6,2 100% 0,4 48,1% 12,9 

Equipamento de soldadura 341 65,1% 16,4 77,7% 7,1 100% 0,0 50,6% 11,5 

Equipamento de soldadura 434 67,0% 17,2 88,1% 4,9 99,3% 0,7 58,6% 12,9 

Equipamento de soldadura 436 69,1% 19,2 84,3% 4,5 97,1% 1,8 56,6% 10,6 

Equipamento de soldadura 489 68,9% 16,9 79,0% 5,4 99,4% 0,5 54,1% 7,2 

Equipamento de soldadura 623 74,5% 12,5 75,0% 5,1 98,3% 1,8 54,9% 7,1 

Equipamento de soldadura 630 68,0% 11,2 74,5% 4,3 100% 0,3 50,7% 9,3 

ANEXO P – VALORES DO TEMPO DE SETUP JUNTOS APÓS A QUARTA ETAPA 

Tabela P1 – Média e desvio padrão da duração dos setups recolhidos durante um mês, após a finalização da 
quarta etapa da implementação de melhorias na Empresa A, para cada um dos grupos de equipamentos. 

Grupos de equipamentos Nº de setups  Duração média (minutos) Desvio padrão (minutos) 

Prensas progressivas  
> 250 ton (4 equipamentos) 

92 60 15 

Prensas progressivas 
 ≤ 250 ton (9 equipamentos)  

326 56 12 

Prensas convencionais  
(7 equipamentos) 

287 46 9 

Equipamentos de soldadura 
(14 equipamentos) 

299 39 7 

Total 993 49 10 
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ANEXO Q – VALORES DO OEENOVO RECOLHIDOS APÓS A QUARTA ETAPA 

Tabela Q1 – Média e desvio padrão das amostras de OEEnovo recolhidas após a quarta etapa de implementação 
de melhorias; µ (média da amostra), em percentagem; σ (desvio padrão), em pp. 

Equipamentos 
Disponibilidade Desempenho Qualidade OEE 

µ σ µ σ µ σ µ σ 

Prensa progressiva 099 81,0% 13,8 80,2% 8,2 100% 0,3 65,0% 12,7 

Prensa progressiva 122 79,3% 11,2 69,5% 11,3 98,3% 1,2 54,2% 9,1 

Prensa progressiva 123 83,2% 8,4 76,1% 10,4 100% 0,3 63,3% 8,9 

Prensa progressiva 149 81,5% 9,1 84,3% 8,8 100% 0,1 68,7% 11,0 

Prensa progressiva 151 80,0% 8,0 78,4% 8,4 100% 0,2 62,7% 9,5 

Prensa progressiva 152 69,2% 11,3 75,1% 10,9 100% 0,2 52,0% 12,3 

Prensa progressiva 166 79,3% 12,0 78,3% 9,1 100% 0,2 62,1% 13,4 

Prensa progressiva 172 81,2% 7,1 73,4% 7,7 100% 0,4 59,6% 10,7 

Prensa progressiva 240 77,1% 10,3 82,0% 10,6 100% 0,3 63,2% 10,7 

Prensa progressiva 289 75,9% 9,1 78,1% 8,0 100% 0,1 59,3% 8,2 

Prensa progressiva 328 82,3% 10,5 69,9% 10,8 96,4% 2,7 55,5% 7,5 

Prensa progressiva 329 87,6% 12,6 70,0% 9,2 98,3% 1,2 60,3% 12,2 

Prensa progressiva 542 88,1% 9,0 74,5% 11,4 100% 0,2 65,6% 11,6 

Prensa convencional 139 71,2% 12,3 69,2% 10,0 100% 0,1 49,3% 10,2 

Prensa convencional 140 77,7% 7,4 73,1% 7,2 100% 0,0 56,8% 8,7 

Prensa convencional 163 78,0% 9,8 75,2% 7,1 97,5% 2,0 57,2% 7,7 

Prensa convencional 169 89,2% 9,0 86,3% 5,8 100% 0,0 77,0% 9,1 

Prensa convencional 170 81,5% 10,1 74,7% 7,3 100% 0,3 60,9% 9,5 

Prensa convencional 171 83,2% 11,1 88,1% 7,0 98,4% 0,2 72,1% 10,3 

Prensa convencional 204 73,4% 8,4 87,2% 7,2 96,1% 1,9 61,5% 9,1 

Equipamento de soldadura 013 81,2% 8,9 72,4% 7,1 100% 0,2 58,8% 9,0 

Equipamento de soldadura 014 80,1% 7,2 70,0% 10,8 98,3% 1,0 55,1% 7,4 

Equipamento de soldadura 142 82,4% 8,4 79,3% 10,7 97,5% 1,2 63,7% 8,0 

Equipamento de soldadura 165 78,9% 6,1 75,4% 8,5 100% 0,0 59,5% 8,9 

Equipamento de soldadura 179 80,5% 7,2 80,1% 7,9 100% 0,3 64,5% 9,9 

Equipamento de soldadura 223 79,8% 7,7 83,5% 6,2 100% 0,2 66,6% 9,6 

Equipamento de soldadura 247 75,7% 6,8 78,2% 7,3 100% 0,1 59,2% 10,3 

Equipamento de soldadura 248 79,3% 6,6 73,6% 6,5 100% 0,4 58,4% 8,5 

Equipamento de soldadura 341 80,1% 9,2 79,8% 7,9 100% 0,0 63,9% 7,9 

Equipamento de soldadura 434 82,3% 7,9 85,5% 5,8 100% 0,0 70,4% 8,5 

Equipamento de soldadura 436 80,1% 11,3 82,9% 5,1 100% 0,0 66,4% 9,5 

Equipamento de soldadura 489 82,4% 11,5 81,9% 5,0 97,4% 1,7 65,7% 7,0 

Equipamento de soldadura 623 78,1% 11,1 76,6% 5,1 98,3% 1,5 58,8% 6,4 

Equipamento de soldadura 630 80,1% 7,2 77,9% 5,3 100% 0,2 62,4% 7,3 
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ANEXO R – MÉTODO DE CÁLCULO DO RETORNO DE 1 PP DE OEE 

Inicialmente, para os valores de Overall Equipment Effectiveness (OEE) existentes, pediu-se ao 

departamento financeiro da Empresa A, a margem de lucro, por hora, das peças produzidas nos 

equipamentos existentes em cada grupo de equipamentos (média) da empresa (ver Tabela Q1). No 

caso de as peças serem fabricadas em mais do que um grupo de equipamentos, teve-se em conta a 

proporção de tempo que as peças passaram em cada um dos grupos para chegar ao valor das margens 

de lucro iniciais. Sendo que o OEE dos equipamentos está diretamente relacionado com o número de 

peças fabricadas, o seu aumento, em pontos percentuais (pp), está também diretamente relacionado 

com o aumento do número de peças fabricadas. Assim, assumiu-se que a percentagem de aumento 

do OEEnovo correspondia, em igual medida, ao aumento percentual do número de peças fabricadas, e 

daí, ao aumento percentual dos lucros, por hora, para cada um dos grupos de equipamentos existentes 

na Empresa A. De modo a usar este método de cálculo, consideraram-se três pressupostos: 

1) todas as peças produzidas eram vendidas; 2) o aumento percentual do número de peças produzidas, 

por grupo de equipamentos, era igual para todos os tipos de peças fabricadas (não variava com 

o tipo de peças produzidas); 3) não ocorreram oscilações do valor de mercado das peças e, 

consequentemente, dos lucros obtidos com a venda das mesmas. Na Tabela Q1 é possível então 

analisar o incremento na margem de lucro, por hora, e por pp de OEEnovo aumentado, para cada um 

dos grupos de equipamentos existentes na Empresa A. 

Tabela Q1 – Incremento na margem de lucro por pp de OEEnovo aumentado e por hora trabalhada, em média por 
cada equipamento de cada grupo de equipamentos existentes na Empresa A. 

Grupo de equipamentos 
OEEnovo 
inicial 

Margem de 
lucro inicial 

(€ / h) 

OEEnovo 
final 

Margem de 
lucro final 

(€ / h) 

Incremento na margem 
de lucro por pp de OEE 

aumentado (€ / h) 

Prensas convencionais 
(7 equipamentos) 

50,6% 2,6 62,1% 3,19 0,28 

Prensas progressivas 
 ≤ 250 ton (9 equipamentos)  

42,2% 5,71 60,3% 8,16 0,45 

Prensas progressivas  
> 250 ton (4 equipamentos) 

42,8% 7,83 62,1% 11,36 0,59 

Equipamentos de soldadura 
(14 equipamentos) 

43% 1,67 62,4% 2,42 0,12 

Depois, tendo em conta o número de equipamentos existentes por grupo de equipamentos, o número 

médio de horas diárias que cada equipamento trabalha por grupo de equipamentos e o número total 

anual de dias úteis trabalhados (251 em 2016), calculou-se o incremento nos lucros anuais, por pp de 

OEE aumentado, na Empresa A (ver Tabela Q2).  
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Tabela Q2 – Incremento nos lucros anuais por pp de OEEnovo aumentado. 

Grupo de equipamentos 
Média de horas 

trabalhadas por dia 
e por equipamento 

Total anual 
de horas 

trabalhadas 

Incremento na margem 
de lucro por pp de OEE 

aumentado (€ / h) 

Incremento nos lucros 
anuais (€ / pp de 

OEEnovo aumentado) 

Prensas convencionais 
(7 equipamentos) 

8 14056 0,28 3900,12 

Prensas progressivas 
 ≤ 250 ton (9 equipamentos)  

12 27108 0,45 12219,68 

Prensas progressivas  
> 250 ton (4 equipamentos) 

16 16064 0,59 9455,97 

Equipamentos de soldadura 
(14 equipamentos) 

8 28112 0,12 3511,74 

Incremento nos lucros anuais 
(€ / pp de OEEnovo aumentado) 

   29087,51 

 

Assim, por cada pp de OEEnovo que a Empresa A aumente, com o leque de equipamentos existentes 

atualmente na empresa, esta aumenta os lucros anuais com os produtos produzidos em cerca de 

29,1 mil €. 

 



 

A21 
 

 


