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Resumo	
	
Exigindo a um ritmo cada vez mais acentuado, produtos e serviços, de qualidade superior a um preço 

cada vez mais baixo, o mercado em geral, encontra-se cada vez mais competitivo e exigente. Por forma 

a manter ou a aumentar a presença no mercado e consecutivamente os lucros, as empresas, são 

“obrigadas” a investir fortemente no desenvolvimento do produto e respetivos processos, procurando 

assim alcançar uma vantagem competitiva. 

A metodologia Lean já vastamente aplicada ao longo de mais duas décadas em diversas industrias, 

continua a ser numa referência na área da melhoria processual, impulsionando os seus seguidores no 

sentido da criação pura de valor, sendo a definição de valor feita pelo consumidor. 

O problema em estudo, visa a aplicação da metodologia Lean a uma empresa que opera no ramo da 

pintura industrial, que por motivos de confidencialidade será denominada de “Empresa C”. A área de 

negócio em análise foca-se em componentes para a industria automóvel, apresentando esta área um 

crescimento acentuado, o qual se faz acompanhar de novas exigências em termos de processo, 

prazos, quantidades e qualidade.  

Serve a presente dissertação de mestrado, como suporte à implementação da metodologia em contexto 

fabril.  

Com o apoio das práticas Lean é analisado o atual processo e desenvolvido um novo fluxo de valor. 

Com base nesta análise são consideradas um conjunto de alterações posteriormente validadas em 

ambiente de simulação.  

Os principais resultados obtidos, para as alterações propostas, mostraram uma redução no tempo total 

necessário à produção das quantidades diárias requeridas, variável, entre os 15% e os 79% 

comparativamente com a situação atual. 

Palavras-Chave: Lean Manufacturing; Indústria automóvel; Pintura; MTM; Simulação  
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Abstract	
	

Higher quality products and services at an ever lower price are becoming more and more required, 

being the general market more competitive and demanding. Companies, in order to maintain or improve 

the presence in the market and their profits, are “forced” to highly invest in the product development and 

corresponding processes, aiming to reach a competitive advantage.  

Lean methodology, widely applied for over two decades, in several industries, continues to be a 

reference in process improvement area, boosting its followers towards pure value creation, which will 

be adsorbed by the market for sure. 

The problem to be studied aims the application of Lean methodology in a company related to industrial 

painting, which will be nominated as “Company C” due to confidentiality reasons. The business area in 

question focuses on automobile industry components, presenting a strong growth which requires new 

process, deadlines, quantities and quality demands.  

The present master dissertation serves as support for methodology implementation in a manufacturing 

context.  

According to Lean practices, current process is analyzed and a new value stream is developed. Based 

on this analysis, changes posteriorly validated in simulation environment are considered. 

Main obtained results, for the proposed changes, showed a variable reduction between 15% and 79% 

of total time needed for daily production when compared to the current situation.  

 

 

Keywords: Lean Manufacturing; Automotive industry; Painting; MTM; Simulation 	 	
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1 Introdução	
	
1.1 Contextualização	do	Problema	
	

A evolução dos paradigmas industriais, verificada nos últimos anos, exige sobre os sistemas produtivos 

um elevado esforço. A globalização, que fortemente contribuiu para um aumento da competitividade, 

associada a cada vez mais presente, Mass Customization (MC), impõem sistemas produtivos ágeis, 

flexíveis, capazes de produzir uma grande variedade de produtos, com elevada qualidade e a baixo 

custo (Harmanto, 2012; Stump & Badurdeen, 2012). MC é definida por Stump & Badurdeen, (2012) 

como o fornecimento de bens ou serviços individualmente customizados.  

Numa corrida para alcançar e manter uma posição de destaque no mercado, é fundamental a procura 

constante de filosofias que proporcionem uma melhoria na performance. Neste sentido a filosofia Lean 

é vastamente aplicada pelas organizações como forma de obter excelência operacional, melhorando a 

performance, reduzindo custos, aumentando a qualidade dos produtos e reduzindo o lead time 

(Harmanto, 2012).  

O mercado automóvel tem registado um crescimento sustentável nos últimos anos, ao qual se associa 

um crescente aumento da variedade de modelos disponibilizados por cada marca. Ao crescente 

número de modelos, associa-se uma variedade de customizações, obrigando assim a indústria 

automóvel a repensar a forma de atuar, tendo como objetivo manter os desejados lucros. 

A empresa C, que opera na área da pintura automóvel, mais precisamente na pintura de componentes 

automóveis, para diversos construtores, regista um número crescente de pedidos, os quais apresentam 

padrões de qualidade e requisitos temporais cada vez mais exigentes. 

Neste contexto, surge a motivação para o presente trabalho, no qual se pretende implementar a 

conceituada metodologia Lean, na perspetiva de melhorar a performance dos processos atuais e assim 

prover a empresa C de um sistema ágil, flexível, preditivo e consistente.   
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1.2 Objetivo	da	Tese	de	Dissertação		
	
A presente Dissertação expõe numa fase inicial a caracterização e apresentação do problema da 

empresa C, a qual procura melhorar constantemente a sua forma de atuar reduzindo desperdícios e 

melhorando a qualidade do serviço prestado. Posteriormente, é apresentada uma revisão bibliográfica 

da literatura centrada na metodologia Lean, a considerar no caso de estudo. Adicionalmente será 

apresentado o pensamento Lean, assim como as ferramentas, que apresentem interesse para o 

problema em análise.  

Numa segunda fase, são apresentadas as diversas etapas seguidas na implementação da metodologia 

Lean que incluem a caracterização e avaliação da situação atual, apresentação de soluções, 

culminando na apresentação dos resultados espectáveis para cada alternativa.  

Em suma, os objetivos desta dissertação estendem-se nos seguintes pontos: 

– Apresentação da empresa C e caracterização do problema em estudo; 

– Revisão bibliográfica da metodologia Lean e suas ferramentas, incluindo ainda uma visão sobre 

a aplicação da metodologia a outras empresas de produção; 

– Caracterização e avaliação da situação atual; 

– Estudo de alternativas; 

– Apresentação dos resultados esperados após a implementação de soluções, estas baseadas 

na obtenção de fluxo Lean; 

A presente dissertação procura assim demonstrar quais as diferentes metodologias abordadas em 

problemas semelhantes e principalmente expor a metodologia Lean e a sua vasta aplicabilidade no 

presente estudo, exibindo algumas das suas potencialidades.  

 

1.3 Metodologia	de	investigação	
Serve a presente secção para apresentar a metodologia adotada no desenvolvimento desta dissertação 

de Mestrado. A metodologia utilizada encontra-se sintetizada nas seis etapas expostas na seguinte 

Figura 1. 	

Identificação	de	
problemas	e	

recolha	de	dados3 Desenvolvimento	
de	soluções4 Avaliação	e	

validação	dos	
cenários	
criados

5 Análise	dos	
resultados	
obtidos

6

Caraterização	
da	empresa	e	
respetivo	
problema

1 Revisão	
bibliográfica2

Fase	de	Projeto		

Fase	de	Dissertação	

Figura	1	–	Etapas	da	metodologia	na	realização	do	Projeto	e	da	Dissertação	
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Etapa 1 – Caraterização da empresa e respetivo problema 

A primeira etapa consiste numa apresentação do problema em análise e da empresa interveniente no 

caso de estudo. 

Etapa 2 – Revisão bibliográfica 

Na segunda etapa propõe-se a elaboração de uma pesquisa que sustente a aplicação de determinadas 

metodologias, ferramentas e/ou conceitos na obtenção de respostas para o problema. No seguimento 

do estudo anterior, surge a apresentação da filosofia Lean e das práticas consideradas relevantes no 

âmbito do referido estudo.  

Etapa 3 – Identificação de problemas e recolha de dados 

Nesta etapa é efetuada uma avaliação da situação atual, recorrendo a uma análise de campo 

cuidadosa e respetiva recolha de dados. Procura-se reunir o conjunto de problemas existentes e 

respetivas causas. 

Etapa 4 – Estudo de requisitos fundamentais 

A quarta etapa baseia-se na definição de requisitos base a incorporar no desenvolvimento futuro de 

soluções, recorrendo quando a análises matemáticas. 

Etapa 5 – Desenvolvimento de soluções 

Na penúltima etapa, são geradas diversas soluções, as quais procuram cumprir todos os requisitos 

fundamentais definidos anteriormente. 

Etapa 6 – Análise dos resultados obtidos 

Por fim, recorrendo a indicadores de desempenho adequados, avalia-se o impacto que cada solução 

pode gerar. Segue-se a delineação de conclusões resultantes do estudo efetuado na dissertação, onde 

se incluiu uma reflexão dos resultados obtidos pela aplicação da metodologia.  
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1.4 Estrutura	

	 	
A Tese de Dissertação apresenta uma estrutura composta por 7 principais capítulos: 

Capítulo 1: Contextualização do problema, apresentação do objetivo e metodologia do projeto, 

terminando com presente definição da estrutura do mesmo;   

Capítulo 2: Apresentação da empresa interveniente e da respetiva área de estudo, que 

engloba a descrição da atividade produtiva assim como dos problemas por estas apresentados;  

Capítulo 3: Apresentação do Lean Thinking seguindo-se a revisão do estado de arte sobre 

Lean Manufacturing, e por fim, a apresentação de ferramentas e metodologias sugestivas; 

Capítulo 4: Apresentação e caracterização da situação atual cominando com a identificação e 

avaliação dos diversos desperdícios presentes no processo selecionado;  

Capítulo 5: Desenvolvimento do fluxo de valor pretendido e elaboração de diversos projetos 

de definição dos requisitos base. Estes requisitos base, serão as condições fundamentais à 

obtenção do fluxo pretendido e ainda à mitigação dos desperdícios identificados. Por fim, 

proposta de diversas soluções possíveis para obter o fluxo de valor desejado; 

Capítulo 6: Exposição de uma análise comparativa de resultados entre a situação atual e a 

proposta, recorrendo para este efeito a um software de simulação; 

Capítulo 7: Apresentação das principais conclusões desta dissertação de mestrado. 
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2 Caracterização	do	Problema	

Este capítulo compreende a apresentação de todos os elementos pertinentes à perceção do caso de 

estudo. Numa primeira abordagem, é apresentada a empresa interveniente (2.1), a qual procura 

otimizar a sua forma de atuar. A apresentação da empresa consistirá numa referência à área de negócio 

na qual a empresa se incide, passando posteriormente por uma descrição dos diferentes serviços 

prestados, enaltecendo por fim uma área em específico, sendo esta alvo de estudo. De seguida é 

descrito com maior detalhe a linha produtiva a ser intervencionada (2.2).  

2.1 Caso	de	estudo	–	Empresa	C		

A empresa C fundada em 1991, no Carregado, continha inicialmente as atividades de decapagem, 

metalização e pintura de materiais ferrosos e não ferrosos. O seu desenvolvimento tem sido contínuo 

com foco na adaptação às necessidades do mercado. Com o privilégio de conseguir associar, numa 

ampla capacidade produtiva, processos convencionais e vanguardistas, a empresa oferece uma vasta 

gama de serviços de pintura. Operando atualmente em duas áreas distintas: 

– Divisão Automóvel; 

– Divisão de proteção de aço e betão, e pavimentos industriais; 

Dispõe de tecnologias tão diversas como a pintura líquida, pintura a pó acrílico, pintura a pó epoxy, 

pintura cataforese, decapagem industrial, pintura e revestimentos industriais e pavimentos especiais.  

Com um crescimento sustentado, a divisão automóvel destaca-se pelo elevado volume de negócio, à 

dimensão europeia, sendo grande parte, associado à pintura e tratamento da superfície de 

componentes. Esta secção automóvel é atualmente alvo de elevada atenção, não só pelo crescente 

volume de projetos, como pelo arranque recente de uma nova linha de pintura líquida, denominada 

linha 8. Esta nova linha surge como substituta da linha 4, a qual ficou totalmente destruída após um 

incidente industrial. Assim a nova linha 8 junta-se às já existentes 6 linhas de pintura: 

1. Linha 1 – Pintura a pó para indústria automóvel 

2. Linha 2 – Pintura a pó para a indústria automóvel e arquitetura 

3. Linha 3 – Pintura a pó para a indústria automóvel 

4. Linha 5 – Linha de Cataforese (KTL) 

5. Linha 6 – Pintura líquida para pequenos componentes 

6. Linha 7 – Anodização  

7. Linha 8 – Pintura líquida  

Ao desenvolver a nova linha, optou-se pela denominação 8 ao invés de 4, pois, ainda que substituta, é 

uma linha distinta da anterior. É possível perceber qual a disposição geográfica das diferentes linhas 

através da imagem do Anexo 1.  

O constante investimento em novas técnicas e linhas de pintura têm garantido um crescimento sólido 

à empresa, exibindo esta uma posição cada vez mais relevante no mercado dos revestimentos. 
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Segundo dados da análise setorial, elaborada pela BDO Portugal, para o ano de 2016, A Empresa C 

enquadrada na industria metalomecânica, mais precisamente no subsetor do tratamento e revestimento 

de metais, surge com uma empresa de destaque encontrando-se no grupo das 10 maiores empresas 

do subsetor e ainda nas 50 maiores do correspondente setor, sendo este, a fabricação de produtos 

metálicos, exceto máquinas e equipamentos. As 964 empresas que constituem o subsetor, ao qual a 

Empresa C pertence, registam em 2015 um crescimento global de 13% face ao ano anterior, em termos 

de proveitos operacionais. Os proveitos obtidos por este subsetor chegam a representar cerca de 11% 

do total de proveitos obtidos pela industria metalomecânica para o referido ano de 2015. Neste 

contexto, a Empresa C, segue a tendência das restantes empresas do subsetor ainda que o 

crescimento registado para os proveitos operacionais tenha ficado pelos 3% contra os 13% no global 

do subsetor. 

Procurando manter o crescimento sustentado aproximando este da média do subsetor, a Empresa C, 

pretende analisar a sua mais produtiva e recente linha de pintura líquida, a linha 8, como forma de reter 

possíveis intervenções futuras, estas, no sentido da melhoria operacional.   

2.2 Caso	de	estudo	–	linha	8	
	
A empresa C, como supramencionado, conta com diversas linhas de pintura, cada uma com métodos 

de pintura e produtos distintos.  

Em março de 2015, uma das linhas de pintura líquida foi alvo de um acontecimento que levou à sua 

completa destruição. Este evento obrigou a empresa a deslocar a produção para a restante linha de 

pintura líquida (linha 6), a qual passou a suportar a totalidade dos projetos que exigem pintura líquida. 

Uma vez que a linha 6 apresenta uma capacidade inferior à linha 4, houve a necessidade de se realocar 

atividades, assim como alterar locais de armazenamento para obter o espaço necessário à 

incorporação dos projetos da linha 4. 

A sobrecarga exercida na linha 6, e a consequente reorganização do espaço, levou a um 

armazenamento ineficiente e a um aumento das movimentações por via das novas afetações das 

atividades. 

Uma vez que o volume de negócio na área da pintura líquida tem verificado um sólido crescimento e 

visto que a única linha de pintura líquida tinha uma capacidade reduzida, a empresa optou pela 

construção de uma nova linha de pintura que fosse capaz de suportar as necessidades atuais e futuras 

dos projetos de pintura líquida. A construção da nova linha de pintura, denominada linha 8, foi efetuada 

com elevada celeridade, encontrando-se em atividade desde de Setembro de 2015. Atualmente, a linha 

8 encontra-se a laborar diariamente ainda que para alguns dos produtos o ritmo de produção não seja 

o desejado. A linha 8, fruto da crescente procura por serviços de pintura líquida, foi pensada e 

construída para a incorporação de processos produtivos vanguardistas e adaptados às novas 

exigências do mercado. Assim, o processo de pintura da mais recente linha de pintura é um processo 

totalmente automatizado, restando diminutas intervenções humanas no processo, das quais se 

destacam as seguintes: 
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– Colocação das peças na estrutura metálica, denominada bastidor (ver Anexo 2). O bastidor 

fará posteriormente a deslocação das peças ao longo do circuito de pintura;  

– Vigilância do processo automatizado e alteração de programas de pintura quando necessário; 

– Descarga das peças anteriormente colocadas no bastidor; 

Ainda que o processo de pintura seja maioritariamente automático, existe um conjunto de atividades 

manuais, entre elas as já referidas atividades de carga e descarga, aos quais se junta um grupo de 

atividades posteriores à descarga. Com um arranque de atividade ainda recente e um número de 

projetos/pedidos elevado, é reconhecida pela empresa a necessidade de restruturar as operações 

realizadas após pintura, ou seja, após a atividade de descarga. 

2.2.1 Análise	do	caso		

	
Percecionada pela empresa a necessidade de realizar um estudo que incidisse sobre a análise do fluxo 

de pessoas/materiais juntamente com uma investigação sobre os layouts, não era clara a necessidade 

de redefinição de layouts, uma vez que estes tinham sido pensados e definidos recentemente e 

apresentavam uma estrutura coerente. Perante esta situação e após a observação cuidadosa de todo 

o processo, optou-se por recorrer à elaboração de um brainstorming juntamente com a responsável de 

melhoria contínua. A sua realização permitiu perceber qual o real problema da empresa, assim como 

definir objetivos. O fluxo de ideias resultantes do brainstorming é apresentado na Figura 2. 

 

	
Figura	2	-	Brainstorming	
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Em suma, a Figura 2 demonstra que a linha 8 apresenta atualmente alguns desperdícios, que 

conduzem a uma resposta menos célere aos pedidos dos clientes, a uma ineficiente utilização de 

recursos, a custos excessivos e, por vezes, a pequenos problemas na qualidade do serviço prestado.  

Apresentadas as principais características do problema, é pretendido recorrer à metodologia Lean, já 

vastamente utilizada na indústria, para analisar e propor soluções para os mencionados problemas de 

modo a tornar o processo após a pintura mais eficiente. No final pretende-se eliminar ou mitigar os 

desperdícios existentes nos processos subsequentes à atividade de pintura, reduzir o lead time e 

aumentar o throughput.  

2.3 Conclusões	do	Capitulo		
	
A empresa foco do estudo apresenta-se como uma referência na área da pintura industrial e 

especialmente na pintura automóvel, 25 anos após a sua criação. A constante adaptação às exigências 

do mercado, com a ampliação do leque de serviços e a procura contínua por melhorias nos processos, 

proporcionaram um crescimento sólido ao longo de mais de duas décadas de atividade. 

Oferecendo diversos tipos de pintura para os mais diversos tipos de componentes, é o ramo automóvel, 

com a exportação de cerca de 95% dos componentes que apresenta um crescimento de destaque.  

Em parte, devido ao crescimento, mas também devido a um incidente industrial a empresa C sentiu a 

necessidade de contruir uma nova linha de pintura líquida, a qual conta com as mais recentes 

tecnologias de pintura.  

Ainda que a nova linha de pintura apresente um nível de automatização elevado, a existência de 

variados processos manuais, pós-pintura, que apresentam diversas ineficiências, cria a necessidade 

de estudar a restruturar estes processos.  

Tendo por base os desperdícios e problemas identificados no sistema produtivo, e anteriormente 

descritos em 2.2.1, pretende-se com base numa revisão do estado de arte em Lean Manufacturing, 

sustentar, a recorrência à metodologia Lean para conseguir reduzir o LD, os custos e por fim aumentar 

o throughput. 	  
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3 Revisão	Bibliográfica		
	
O termo “Lean” popularizado por Womack et al. (1990) através do best-selling “The Machine That 

Change World” fez despertar a indústria para uma nova metodologia de produção, de gestão e 

principalmente de pensamento.  

Será apresentado nesta secção uma sintetização do estado de arte sobre o tópico Lean na manufatura. 

O presente capítulo encontra-se divido em 3 principais temáticas, contendo cada um os seus 

subcapítulos. Numa primeira abordagem são apresentados os princípios e conceitos base do Lean 

Thinking (3.1). De seguida é revista a temática Lean Manufacturing (3.2), explora-se os mais recentes 

estudos sobre a temática (3.2.3), culminando no estabelecimento de relações entre o caso de estudo 

e os resultados da pesquisa efetuada (3.2.4). Após o estabelecimento de relações, são descritas as 

ferramentas Lean (3.3) consideradas relevantes para o presente caso de estudo, assim como, a 

igualmente promissora metodologia MTM (3.4). No termo do capítulo 3 surge as conclusões do capítulo 

(3.5), onde consta uma breve síntese das ideias nele presentes. 

 

3.1 Lean	thinking	

Numa época em que a grande maioria da indústria tralhava segundo a estratégia de mass production, 

a difusão da estratégia Lean através do livro “The Machine that change the world” veio despertar o 

interesse por esta nova filosofia. A designação Lean production, que significa produção magra, foi 

atribuída ao Toyota Production System (TPS), pelo facto de este conseguir criar mais valor para os 

clientes utilizando menos recursos.  

O crescente interesse demonstrado pela indústria, na metodologia Lean, criou a necessidade de 

sintetizar os principais conceitos desta metodologia, surgindo então o livro “Lean Thinking”, onde é 

apresentado os 5 princípios em que se baseia este pensamento: valor, cadeia de valor, fluxo, pull e 

perfeição, de seguida apresentados em detalhe.  

1) Valor	

A introdução do pensamento Lean numa organização tem como intuito a identificação e posterior 

eliminação de qualquer tipo de muda. A palavra muda é um vocábulo Japonês, que significa: 

desperdício. 

Através da eliminação de muda, pretende-se fornecer apenas valor nos produtos ou serviços prestados, 

sendo este o objetivo final do pensamento Lean. No entanto, para que se consiga fornecer apenas 

valor é necessário perceber a diferença entre o conceito valor e muda. Em termos da definição de valor, 

a filosofia Lean apresenta uma visão distinta, onde o foco é o consumidor, considerado aqui como um 

elemento chave. O consumidor assume neste contexto um papel decisivo, pois é ele que define valor. 

Assim, apenas o que é expresso em termos de um produto específico e que satisfaça as necessidades 

do consumidor representa valor.  
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2) Cadeia	de	Valor	

A cadeia de valor é um conjunto de ações específicas necessárias para obter um produto específico. 

Este conjunto de ações deverá apenas conter ações pelas quais o consumidor esteja disposto a pagar. 

É ao efetuar esta análise da cadeia de valor que geralmente se expõe e identifica-se os mudas. 

3) Fluxo	

Após eliminadas as tarefas que representam muda na cadeia de valor, pretende-se definir um fluxo 

contínuo (Continuous flow) para as restantes atividades. A promoção deste fluxo contínuo visa a 

supressão de Work in progress (WIP) entre as diferentes atividades. 

4) Pull	

Assim que se alcance um fluxo contínuo, todas as atividades inerentes a um produto, desde do 

desenvolvimento até à produção, são executadas de uma forma fluída com consequente redução no 

tempo entre a fase inicial e final. A redução temporal conseguida permite uma satisfação de pedidos 

mais célere, o que no limite pode contribuir para um desejado sistema pull. Enquanto que o 

comportamento de um sistema push é afetado pelos erros nas previsões, o sistema pull apenas é 

afetado pelas flutuações da procura (Kyoji, 1996), pois neste o arranque só é feito aquando da chegada 

do pedido. Tendo em conta que as previsões estão destinadas a estar erradas (Mariotti, 2008), a 

capacidade de conseguir ter um sistema pull reduzirá ou eliminará a existência de desperdícios como 

inventário ou work in progress (WIP). 

5) Perfeição	

A perfeição é uma pura idealização, não sendo nada mais que uma meta que se pretende alcançar. A 

idealização da perfeição pretende, assim, incentivar a aplicação de sucessivas melhorias com o intuito 

de a alcançar. No entanto, verifica-se que uma vez atingida a perfeição idealizada, a conceção de 

perfeição deixa de ser a atingida, passando a ser algo novo e ainda não alcançado. É como o infinito 

(Womack & Jones, 2003). 

Segundo o pensamento Lean a perfeição passa pela eliminação das atividades que não acrescentam 

valor, através de um processo de melhoria contínua (Das, Venkatadri, & Pandey, 2014), fomentando 

assim apenas a realização das atividades que se caracterizam pela incorporação pura de valor para o 

cliente. Segundo esta linha de pensamento, um sistema perfeito apresentaria um rácio entre o tempo 

total do processo, pelo tempo de incorporação de valor, de resultado igual a 1.  

  



	 11	

Na procura pela obtenção de um processo Lean, a análise dos 5 conceitos supramencionados permite 

perceber que a eliminação de desperdício é um ponto fulcral (Das et al., 2014). Neste sentido, o Toyota 

Production System (TPS) sugere a existência 3 fontes principais de perdas, designadas de os 3MU (P. 

Taylor, Rahman, & Karim, 2013): 

Muda (Desperdício) – São todas as atividades desnecessárias que não agregam valor e que 

se encontram expostas quando o sistema está em vigor. Inevitavelmente qualquer processo 

apresenta sempre algum tipo desperdício. No entanto, alguns deles não são possíveis eliminar, 

pois, apesar de não apresentarem valor para o cliente, são necessários e apresentam valor 

para a empresa (Melton, 2005).  

Na perspetiva de facilitar na tarefa de identificação de muda, surge uma lista das 7 principais 

fontes de desperdício (Liker & Meier, 2015; Melton, 2005):  

• Sobreprodução – A produção de itens antes do necessário ou em quantidades 

superiores às necessidades. Neste caso haverá custos associados a esta produção e 

sem a confirmação de retorno da parte dos consumidores; 

• Tempos de espera – Períodos de paragem de pessoas, equipamentos ou produtos 

aguardando por processamento;   

• Transporte – A movimentação de work in progress (WIP), materiais, partes ou 

produtos finais de um local para outro; 

• Sobre processamento ou processamento incorreto – quando o processo tem 

etapas que não acrescentam valor ao produto; 

• Inventário – O armazenamento de matérias-primas, produtos acabados ou 

intermediários representa custos e esconde problemas como desequilíbrios na 

produção ou atrasos nas entregas dos fornecedores; 

• Movimentos desnecessários – Geralmente causadas pela má organização do local 

de trabalho, são movimentações que os funcionários fazem no decorrer do trabalho, 

mas que não acrescentam valor ao produto. 

• Defeitos – Produção de peças defeituosas e/ou a correção das mesmas.  

De entre os 7 desperdícios referidos é de destacar que a sobreprodução é considerada, pela 

Toyota, como sendo o mais penoso para um processo, uma vez que a sua existência levará à 

aparição natural dos restantes 6 desperdícios (Liker & Meier, 2015). 

Mura (Variação) – Carga de trabalho instável ao longo do tempo, alternando entre períodos de 

alívio e de estrangulamento. O sistema lean promove o nivelamento da produção, designada 

de Heijunka, a qual pode ser feita, por exemplo, através da produção de um mix de produtos 

(Dennis & Shook, 2007); 
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Muri (Sobrecarga) – A utilização de máquinas e pessoas além dos seus limites pode gerar 

problemas de qualidade e segurança. O foco deve assim incidir na preparação e planeamento 

do processo de modo a evitar sobrecargas (Acharya, 2011). 

Apresentados os princípios do Lean Thinking e introduzidas as 3 principais fontes de perdas, parece 

relativamente simples a introdução deste pensamento na organização, no entanto, apesar dos 

conceitos supramencionados serem compreensivelmente simples, os passos a dar na iniciação deste 

processo contínuo de transformação, não são claros e muito menos simples.  

O Toyota Production System (TPS) propõe uma estrutura que engloba os conceitos base para um 

sistema produtivo Lean, os quais geralmente aparecem na literatura como constituintes da estrutura de 

uma “casa”, a casa TPS ou a casa Lean Production, Figura 3. A concentração destes conceitos numa 

estrutura com o formato de uma “casa”, identifica os conceitos que são a base e os pilares do sistema, 

por forma a construir uma estrutura sólida, que permita obter as desejadas metas. 

 

 

 

 

 

 

 

Numa fase de iniciação na caminhada pela obtenção de um processo Lean, é necessário construir uma 

visão global do processo e, por isso, é comum e recorrente a utilização da ferramenta VSM. O VSM é 

a base para a implementação do “Lean Production” e uma ajuda na definição das melhorias e das 

ferramentas a aplicar, uma vez que o mapeamento ajuda na perceção dos processos e das suas 

capacidades (Liker & Meier, 2015). A exaltação de oportunidades de melhoria não é apenas exclusiva 

da ferramenta VSM, até porque existe a possibilidade de alguns dos problemas ou melhorias só 

surgirem aquando do ato de criação de fluxo (Liker & Meier, 2015). Apesar de não permitir a 

identificação de todos os desperdícios ou problemas, a ferramenta VSM é normalmente uma mais valia 

e uma boa forma de iniciação, sendo de seguida descrita, na abordagem às ferramentas e conceitos 

Lean, subsequentemente apresentados. A descrição posterior de ferramentas e conceitos não 

englobará todos os conceitos ou ferramentas, sendo apresentados os que forem considerados 

relevantes para a realização da dissertação assim como os que contribuem para a clarificação do 

pensamento Lean.  
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companies, invented the concept of jidoka in the early 20th Century
by incorporating a device on his automatic looms that would stop
the loom from operating whenever a thread broke. This enabled
great improvements in quality and freed people to do more value-
creating work than simply monitoring machines for quality. Eventually,
this simple concept found its way into every machine, every production
line, and every Toyota operation.

Kiichiro Toyoda, son of Sakichi and founder of the Toyota automobile
business, developed the concept of JIT in the 1930s. He decreed
that Toyota operations would contain no excess inventory and that
Toyota would strive to work in partnership with suppliers to level
production. Under Ohno’s leadership, JIT developed into a unique
system of material and information flows to control overproduction.

Widespread recognition of TPS as the model production system
grew rapidly with the publication in 1990 of The Machine That
Changed the World, the result of five years of research led by the
Massachusetts Institute of Technology. The MIT researchers found
that TPS was so much more effective and efficient than traditional

Figura	3	-	Casa	TPS,	adaptado	de	Institute,	(2008) 
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3.2 Lean	Manufacturing		

Com aplicação inicial na manufatura, a metodologia Lean foi ganhando popularidade por via dos 

resultados positivos por ela proporcionados, impulsionando assim a investigação, adaptação e 

implementação da metodologia a outras áreas, como o caso da área dos serviços. Ainda que aplicada 

em várias áreas, a abordagem de pesquisa seguida visa a apresentação dos mais recentes 

desenvolvimentos na área da manufatura.  

Apesar de se atribuir algum destaque a outras contribuições para este tópico, o principal foco será nas 

recentes contribuições compreendidas entre 2013 e 2016. Será ainda incluído no âmbito da pesquisa 

os desenvolvimentos referentes a Lean Production, uma vez que este termo é recorrentemente utilizado 

indistintamente com o termo Lean Manufacturing. 

3.2.1 Metodologia	

Na elaboração de uma revisão bibliográfica sobre o tema Lean Manufacturing, foram definidos diversos 

critérios de pesquisa de modo a fornecer uma base de informação completa e concisa. Uma vez que 

os estudos elaborados nesta temática são vastos e têm vindo a incidir sobre as mais diversas áreas, 

como seja o caso da saúde, optou-se por definir um âmbito de pesquisa em concreto, permitindo assim 

facultar uma revisão exaustiva sobre uma área em específico, evitando possíveis dispersões na 

informação. Tendo em conta o problema em estudo, o intuito da pesquisa passa pelo provimento de 

uma visão sobre as investigações em torno do tema Lean Manufacturing, com destaque na retenção 

dos impactos associados à metodologia Lean e às suas ferramentas na resolução de problemas 

presentes em sistemas de produção.  

Devido ao elevado envolvimento da comunidade científica nesta temática, é constatável a existência 

de diversos artigos de revisão, visível na Tabela 1. A Tabela 1 apresenta uma lista com os mais 

recentes artigos de revisão, contendo uma breve descrição da extensão de pesquisa presente em cada 

um dos respetivos artigos.   
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Tabela	1	-	Lista	dos	mais	recentes	artigos	de	revisão	

	
Ano Autor(es) Titulo Jornal Âmbito 

2013 

Giuliano Almeida 

Marodin, Tarcisio Abreu 

Saurin 

 

“Implementing lean 

production systems: 

research areas and 

opportunities for future 

studies” 

International 

Journal of 

Production 

Research 

Revisão literária sobre a 

implementação do sistema Lean 

Production, abrangendo o 

período entre 1996 e 2012; 

2014 

Jaiprakash Bhamu 

Kuldip Singh Sangwan 

 

"Lean manufacturing: 

literature review and 

research issues" 

International 

Journal of 

Operations & 

Production 

Management 

Abrange o período entre 1988 e 

2011 e inclui os tópicos de 

pesquisa: Lean Production, Lean 

Manufacturing, Lean Supply 

Chain, Lean Product 

Development, Lean Enterprise, 

JIT, Lean Management, Lean 

Thinking e TPS; 

2015 

Donna Samuel Pauline 

Found Sharon J. 

Williams 

"How did the publication of 

the book The Machine That 

Changed The World 

change management 

thinking? Exploring 25 

years of lean literature" 

International 

Journal of 

Operations & 

Production 

Management 

Explora o período de 1987 a 

2013, fazendo uma 

contextualização histórica 

aprofundada e explorando 

tópicos com Lean Health ou Lean 

Finance; 

2015 
Naga Vamsi Krishna 

Jasti & Rambabu Kodali 

“Lean production: literature 

review and trends” 

International 

Journal of 

Production 

Research 

Incidindo sobre o período de 

1988 a 2012 e utilizando as 

expressões “Lean Manufacturing” 

e “Lean Production”, procura 

rever artigos sobre ferramentas, 

técnicas e metodologias Lean; 

	
Tendo em conta as mais recentes revisões literárias sobre a temática, o foco da pesquisa será 

primordialmente nos artigos mais recentes, entre 2013-2016, não revistos em qualquer uma das 

revisões supramencionadas, sendo esta complementada, não só, com alguns dos artigos mais 

relevantes sobre a temática, como para o problema em análise.  
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3.2.2 Critérios	de	seleção	

Tendo por base os critérios escolhidos por (Marodin & Saurin, 2013) e tendo em conta o problema em 

estudo foram definidos os seguintes critérios de pesquisa e de seleção:  

a. Artigos científicos publicados em jornais internacionais; 

b. Dado o número elevado de publicações, foi necessário restringir o número de estudos. Assim, 

optou-se pela ordenação dos mesmos pelo ranking de relevância e a posterior seleção de 70% 

dos mesmos;  

c. Foram selecionados artigos publicados entre os anos 2013 e 2016; 

d. Os estudos foram também limitados às seguintes áreas: “Engineering, Business Economics, 

Operations research management science, Automation control systems, Metallurgy 

metallurgical engineering, Mechanics, Science technology other topics”; 

No âmbito da elaboração de uma revisão completa e focada na aplicação da metodologia à manufatura, 

foram efetuadas diversas pesquisas, as quais incidiram sobre os termos: Lean manufacturing, Lean 

Production, Lean manufacturing tools impact e Lean production tools impact. A recorrência constante 

a ambas as palavras-chave “Lean Manufacturing” e “Lean Production” advém da utilização 

indiferenciada destes termos por parte da comunidade científica e, por isso, a não utilização de ambas 

levaria a uma perda de referências, tal como constatou Sangwan, (2014) aquando da elaboração da 

sua pesquisa.  

Sobre as pesquisas efetuadas para cada um dos referidos termos, aplicou-se os supramencionados 

critérios de seleção. Depois de identificados os estudos, utilizou-se o seguinte critério de exclusão: 

e. Artigos referentes a “Lean Supply chain” e “Lean Enterprise” foram excluídos; 

No ato de seleção dos critérios atrás mencionados, foi elaborada uma análise sobre os critérios 

utilizados nas revisões mais recentes. As revisões referidas na Tabela 1 apresentam, no global, uma 

visão clara e vasta do que já foi feito nos anos anteriores a 2012. Apesar de cada um dos artigos de 

revisão apresentar abordagens distintas, é possível detetar algumas semelhanças. No sentido de dar 

continuidade ao trabalho já efetuado pelos autores, opta-se pelos já referidos critérios, ainda que os 

mesmos não permitam apresentar uma abordagem igualmente completa para o período de 2013-2016. 

Esta decisão foi tomada no sentido de fornecer uma visão focada do Lean Manufacturing no contexto 

do problema em análise.  
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3.2.3 Análise		
 

Apesar de ter surgido há mais de 20 anos, a metodologia Lean ainda continua a ser vastamente 

implementada e investigada. Procura-se que a sua aplicação seja progressivamente mais clara e logo 

propícia à geração de resultados positivos. As investigações mais recentes, além de procurarem 

colmatar algumas das limitações das pesquisas anteriores, visam a exploração de novas aplicações da 

filosofia Lean, assim como a adaptação da filosofia aos atuais desafios das empresas. 

Ainda que não seja totalmente idêntica, a metodologia de pesquisa utilizada encontra-se relativamente 

próxima da apresentada por Sangwan, (2014) e especialmente por Marodin & Saurin, (2013). A 

metodologia seguida por Sangwan, (2014), considera estudos que incidiram sobre Lean Six Sigma, 

algo não considerado neste estudo. Por outro lado, na análise realizada e exposta no presente trabalho 

opta-se por considerar estudos que discutem em profundidade um única prática Lean, algo não 

considerado por Marodin & Saurin, (2013). As distribuições temporais dos artigos recolhidos por 

Marodin & Saurin, (2013) e Sangwan, (2014) encontram-se, no Anexo 3, Figura A3 e  Figura A4, 

respetivamente. Confrontando as distribuições das revisões de Marodin & Saurin, (2013) e Sangwan, 

(2014), ambas anteriores a 2013, com a distribuição temporal dos artigos recolhidos, apresentada na 

Figura 4, é possível verificar que o número de estudos nesta área continua a ser semelhante aos 8 

anos anteriores, apresentando o ano de 2014 um número de artigos publicados próximo do máximo 

histórico. O número de pesquisas registadas no período 2013-2016, ver Figura 4, demonstra o interesse 

que a indústria e consequentemente a comunidade científica ainda expressa pelo pensamento Lean. 

Destacar que até ao momento em que se realizou o presente estudo, não foi publicado nenhum artigo, 

no corrente ano de 2016, incidente sobre o âmbito apresentado. 

 

	
Figura	4	-	Distribuição	temporal	dos	artigos	recolhidos	

	
Nas mais recentes investigações é notória a preocupação com o impacto da metodologia em áreas 

anteriormente desprezadas ou pouco estudadas, podendo-se referenciar os estudos de diversos 

autores (Chiarini, 2014; Pampanelli, Found, & Bernardes, 2014; Verrier, Rose, & Caillaud, 2015) onde 

é explorado o impacto das diferentes ferramentas Lean na obtenção de processos produtivos cada vez 

mais sustentáveis.  
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Além do foco na manufatura sustentável, e ainda que já anteriormente abordado pela comunidade 

cientifica como constata Sangwan, (2014), é representativo o número de estudos que abordam tópicos 

relacionados com a interação, impacto e gestão dos recursos humanos num ambiente de trabalho 

Lean, assim como o impacto da produção Lean sobre estes mesmos recursos (A. Taylor, Taylor, & 

McSweeney, 2013; Pedro José Martínez-Jurado, Moyano-Fuentes, & Gómez, 2013 Cullinane, Bosak, 

Flood, & Demerouti, 2014; Dombrowski & Mielke, 2014; Koukoulaki, 2014; Pedro José Martínez-Jurado, 

Moyano-Fuentes, & Jerez-Gómez, 2014) . Esta forte atenção dada pela comunidade sobre a gestão de 

recursos humanos muito se deve aos fracos resultados obtidos em algumas aplicações da metodologia, 

ao qual se acrescenta a ambição por obter resultados ainda mais favoráveis e o desejo de conseguir 

manter os feitos já alcançados. Como referenciado por Martínez-Jurado, Moyano-Fuentes, & Gómez, 

(2013), Dombrowski & Mielke, (2014), e Martínez-Jurado, Moyano-Fuentes, & Jerez-Gómez, (2014), a 

implementação e consolidação da filosofia Lean implica uma gestão de recursos humanos adequada. 

Ainda que tenham surgido novas vertentes de investigação dentro da metodologia Lean, continua a 

verificar-se que grande parte das publicações seguem pela vertente de caso de estudo, implementando 

a filosofia Lean em sectores industriais não estudados anteriormente, ou incidem sobre o estudo de 

uma prática isolada, ou seja, de uma das ferramentas da metodologia Lean. 

   

3.2.3.1 Lean	Manufacturing	métodos	e	métricas	

	
Associado ao termo Lean Manufacturing, surge um sistema composto por elementos altamente 

interrelacionados assim como um conjunto de práticas de gestão. Cada elemento propõem de algum 

modo a eliminação de diferentes desperdícios, sendo a sua aplicação raramente isolada devido à 

existência de relações de complementaridade entre os diversos elementos. O Anexo 4, Figura A5 

apresenta uma tabela, que foi construída com o intuito de expor a revisão bibliográfica efetuada sobre 

as publicações posteriores a 2012. A referida tabela apresenta assim quais as ferramentas e técnicas 

utilizadas em Lean Manufacturing. Analogamente ao observado por Sangwan, (2014), o VSM contínua 

a ser o elemento mais referido, uma vez que este é considerado pelos praticantes como um elemento 

estrutural da implementação Lean e vulgarmente utilizado como ponto de partida. No seguimento da 

ferramenta VSM, surgem as ferramentas Kaizen, Cellular manufacturing, kanban e 5S como as mais 

investigadas/aplicadas, apresentando aqui algumas diferenças em termos de ordenação em relação 

ao apresentado por Sangwan, (2014). A Tabela 2, apresenta uma listagem com as 10 técnicas mais 

referenciadas no período anterior a 2013 e posterior a 2013, inclusive. Esta listagem contempla para o 

período de 2013-2016, os resultados obtidos com a análise anterior e presente no Anexo 4, Figura A5, 

tendo esta listagem uma numeração baseada na frequência absoluta baseada nas referências a cada 

técnica. 
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Tabela	2	-	Ordenação	das	práticas	Lean	segundo	o	nº	de	investigações;	2-	adaptado	de	Sangwan,	(2014)	

PERÍODO DE 1988 A 2012 
2
 PERÍODO 2013 A 2016 

VSM VSM 

Kanban/pull Kaizen 

JIT Cellular manufacturing/layout 

TPM Kanban 

5S 5S 

cellular manufacturing SMED 

continuous improvement TPM 

TQM Standardization 

Kaizen Work Balance 

SMED JIT 

 

A comunidade científica apresenta variados casos de aplicação das diferentes ferramentas 

supramencionadas. No entanto, em muitos casos não é possível delinear uma relação direta entre 

ferramentas e resultados, devido, por vezes, às métricas utilizadas. Cada caso exige a seleção de 

métricas adequadas com o intuito de relatar imparcialmente os resultados proporcionados por alteração 

ou por um conjunto de alterações. As implementações mais recentes recorrem a métricas utilizadas 

recorrentemente neste tipo de estudos, mas nota-se ainda uma elevada falta de consenso nas métricas 

adotadas. 

O Anexo 4, Figura A6 contempla o registo realizado, no decorrer do presente estudo, sobre as métricas 

utilizadas no período 2013-2016, para a medição dos resultados impostos por cada ferramenta ou pela 

implementação Lean no geral. Aqui é visível a existência de algumas métricas predominantes, 

destacando-se o Lead Time, nível médio de WIP, Cycle Time e a percentagem de valor acrescentado 

como as métricas mais recorrentes. Observando-se a existência de métricas transversais a vários 

casos estudo, é útil relatar que, ainda assim, o consenso em relação às métricas aplicadas é muito 

baixo. Contabilizando-se o número de células da tabela (ver anexo 4, figura A6) preenchidas, obtém-

se um valor de cerca de 14,8% de preenchimento, situando-se longe dos 100% (caso em que todos os 

estudos apresentariam as mesmas métricas, ou seja, total concordância). Esta análise, já 

anteriormente efetuada por Marodin & Saurin, (2013), referente ao período anterior ao ano de 2012, 

apresentou um valor superior 28,7%, mas ainda assim baixo. Já em oposição ao resultado obtido por 

Marodin & Saurin, (2013), o consenso obtido em termos de práticas ronda os 13,3% para os casos de 

estudos posteriores a 2013, contra os 39,7% registados no período anterior a 2013. De referir, no 

entanto, que no período posterior a 2012 foram considerados estudos que se focam numa única 

ferramenta, algo descartado por Marodin & Saurin, (2013), tendo isto influenciado os resultados obtidos.  

Para o período analisado por Marodin & Saurin, (2013) evidenciam-se como as métricas mais utilizadas 

a produtividade laboral, o Lead Time, o inventário WIP e o número médio de fornecedores por número 

de peça. 
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3.2.3.2 Lean	wastes		
 

A aplicação das referidas ferramentas, propostas pela metodologia Lean, visa a eliminação de qualquer 

tipo de desperdício de modo a reter as atividades que acrescentam valor ao produto final. A metodologia 

Lean, focada na eliminação de desperdício, apresenta 7 tipos de desperdícios que afetam a 

produtividade das indústrias e que por isso devem ser erradicados. Na análise às mais recentes 

publicações foi registado, no caso de ser claro, quais os principais desperdícios identificados. Apesar 

de ser recorrente a presença dos 7 tipos de desperdício, nas mais variadas indústrias, é possível 

constatar no Anexo 4, figura A7, em concreto, quais os desperdícios identificados nas mais recentes 

publicações. A análise presente no Anexo 4, figura A7 revela uma predominância dos desperdícios 

“inventário” e “tempos de espera”, representando cada um 24,3% do total de defeitos presentes nas 11 

publicações. Em seguida, surge “defeitos”, que exibe ainda uma presença acima da média de 14,3%, 

precisamente 16,2%. Jasti & Kodali (2014), que apresentou uma análise semelhante para um período 

distinto, constatou que “defeitos” era o desperdício mais presente seguido do desperdício “inventário”. 

Ainda que a ordenação segundo a frequência não seja exatamente igual, é de reter que ambos os 

casos, o estudo desenvolvido no decorrer do presente trabalho e o Jasti & Kodali (2014), apresentam 

o inventário, defeitos, transporte e tempos de espera como os principais desperdícios. Apesar da 

presença dos variados desperdícios ser praticamente transversal a todas as indústrias, o impacto dos 

diferentes desperdícios não é idêntico na produtividade organizacional. Na perspetiva de distinguir o 

impacto produzido pelos 7 desperdícios, Arunagiri & Gnanavelbabu (2014), o qual é parte integrante 

do grupo de artigos recolhidos, produziu uma pesquisa baseada na recolha de perspetivas de 91 

diferentes indústrias automóveis. Os resultados destacam o transporte, os tempos de espera e as 

movimentações desnecessárias como os desperdícios que projetam um efeito superior na 

produtividade industrial (ver Anexo 5), podendo a sua eliminação gerar um aumento significativo na 

taxa produtiva. 

 

3.2.3.3 Relação	prática-desperdício	
 

Identificados os principais desperdícios e práticas, é relevante estabelecer a ligação entre ambos, 

proporcionando assim uma seleção mais sustentada das práticas a aplicar. Tendo por base as 

publicações selecionadas segundo os critérios em 3.2.2, é possível traçar algumas ligações entre 

práticas e desperdícios, encontrando-se estas presentes na Tabela 3, que foi construída com o 

propósito de clarificar a sustentação literária das ligações. Como é possível observar na Tabela 3, o 

número de publicações que sustentam estas ligações é relativamente reduzido, em parte devido ao 

número de publicações, mas também devido à dificuldade, nalguns casos, em estabelecer ligações 

diretas entre estes dois grupos de fatores. É recorrente o aparecimento de casos de estudo onde os 

resultados obtidos são conseguidos através da aplicação de um conjunto de práticas, não sendo 

possível a atribuição de determinada melhoria a práticas específicas.  
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Tabela	3	-	Relações	estabelecidas	entre	prática-desperdício,	baseadas	nas	publicações	de	2013-2016	

	

	
Anteriormente considerado na Tabela 3, encontra-se as ligações entre práticas-desperdício 

contempladas em Amin & Karim (2012) (ver Anexo 6, Figura A9), tendo nesta Tabela 3 apenas sido 

considerado as ligações que apresentam uma classificação de 3, correspondente ao máximo da escala 

0, 1, 2 e 3 utilizada no estudo de Amin & Karim (2012) , com o intuito de estabelecer ligações robustas.  

Adicionalmente Verrier et al. (2015) com claro foco na relação entre desperdícios Lean e desperdícios 

“verdes” provê também um gráfico com as relações prática-desperdício (ver Anexo 6, Figura A10). 

Considerando todas as ligações registas entre práticas-desperdício, a Tabela 4 é uma extensão da 

análise apresentada na Tabela 3, onde aqui surge toda a informação passível de extração dos estudos 

analisados, inclusive as relações em Amin & Karim (2012) com classificação 1 e 2, juntamente com 

todas as ligações do gráfico presente no Anexo 6, Figura A10.  

Tabela	4	-	Visão	global	de	todas	as	relações	estabelecidas	entre	prática-desperdício,	baseadas	nas	publicações	de	2013-2016	

	

Ainda incidindo na temática de seleção das ferramentas a aplicar perante determinados problemas, a 

investigação Amin & Karim (2012) contempla um modelo matemático de ajuda à tomada de decisão no 

ato de seleção das ferramentas Lean mais apropriadas, tendo em conta possíveis restrições temporais. 

 

3.2.3.4 Abordagens	distintas		

Os elementos da metodologia Lean expostos em cada artigo e as métricas utilizadas na mensuração 

dos resultados obtidos após aplicação de um ou mais elementos/ferramentas da metodologia, 

encontram-se sumarizados, nas já mencionadas tabelas do Anexo 4, Figura A5 e Figura A6, 

respetivamente. 

5S Kaizen JIT Kanban/Pull TQM SMED Cellular	Manufacturing Work	balancing Supermarket One	piece	flow Layout C.Flow Heijunka Standardização
1.	Movimentações	desnecessárias 25 33 25 28

2.	Defeitos 25 22 28

3.	Tempos	de	Espera 18; 18; 19 19 19

4.	Transporte 25 28

5.	Inventário 25 25;	33;	36 22; 21;	25 22 28 28 20 25

6.	Sobreprocessamento
7.	Sobreprodução	

De
sp
er
di
cio

s

Elementos	Lean

Referências:	(18)	Haider	&	Mirza,	(2015);	(19)	Bertolini	M.,	(2013);	(20)	Yang	et	al.,	(2015);	(21)	Metternich,	Bechtloff,	&	
Seifermann,	(2013);	(22)	Das	et	al.,	(2014);	(25)	Amin	&	Karim,	(2012);	(28)	Dal	et	al.,	(2013);	(33)	Bevilacqua	et	al.,	(2015);	
(36)	Azian,	Rahman,	Sharif,	&	Esa,	(2013);		

	

5S Kaizen JIT Kanban/Pull TQM SMED Produção	em	célula Work	balancing Supermarket One	piece	flow Layout C.Flow Heijunka Standardização Andon Poka-yoke TPM
1.	Movimentações	desnecessárias 1 1 1 1 1 1

2.	Defeitos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.	Tempos	de	Espera 1 1 1 1 1 1 1 1

4.	Transporte 1 1 1 1

5.	Inventário 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.	Sobreprocessamento 1 1 1 1 1

7.	Sobreprodução	 1 1

D
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s

Elementos	Lean
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No entanto, apesar de na realização da análise anterior ter sido considerada a generalidade dos artigos, 

é de destacar a existência de artigos que apresentam abordagens diferentes e relevantes, mas onde a 

informação neles presentes não é passível de inclusão nas abordagens anteriores.  

Com uma abordagem diferente Bertolini M. (2013), Dal, Akçagün, & Yilmaz (2013) e Das, Venkatadri, 

& Pandey (2014) expõem qual a sequência de passos seguida no tratamento feito aos diferentes casos 

de estudo por estes analisados, procurando com esta sequência obter os resultados pretendidos. Entre 

as 3 sequências apresentadas em cada um dos casos de estudo, é destacável a existência de 

significativas semelhanças. Assim, é possível extrair uma sequência simples de etapas chave na 

abordagem Lean a um processo produtivo: 

1. Escolher um produto em particular ou uma família de produtos a ser analisada; 

2. Desenvolver o VSM atual do processo; 

3. Análise crítica do VSM atual, identificando oportunidades de melhoria onde se deve realizar 

eventos Kaizen e quais as técnicas Lean a aplicar nestes eventos; 

4. Desenvolvimento do VSM futuro; 

5. Realização dos eventos Kaizen e consecutiva implementação das técnicas Lean;  

A sequência anteriormente apresentada é algo conhecida e coincidente com os passos a seguir na 

utilização da ferramenta VSM. A ferramenta VSM que é utilizada no processo de desenvolvimento de 

um plano implementação de um sistema Lean, determina assim que a sequência anterior seja 

igualmente considerada como as etapas chave na abordagem Lean, uma vez que a recorrência a esta 

ferramenta é algo essencial e comum. 

Destacando uma outra análise, Sundar, Balaji, & Satheesh Kumar (2014) aborda grande parte dos 

elementos da metodologia Lean, numa tentativa de gerar uma “folha de itinerário” a seguir para 

implementar um sistema produtivo Lean. Segundo este autor, o êxito na aplicação Lean passa por uma 

integração e implementação simultânea de elementos/ferramentas juntamente com a sequência 

adequada.  

Belekoukias, Garza-Reyes, & Kumar (2014), onde é possível extrair informação relevante acerca de 

algumas ferramentas ou métricas, mas que devido à sua natureza generalista não foram incluídas na 

Tabela 4 e Tabela 5, será alvo de uma análise mais detalhada. Reyes, & Kumar (2014) contempla, um 

estudo sobre os métodos JIT, TPM, Automation, VSM e Kaizen, tendo para isso recorrido a um 

questionário elaborado a diversos intervenientes, na implementação destes métodos, nas mais 

variadas organizações. Os diversos métodos são compostos por um conjunto de ferramentas que se 

encontram enunciadas no Anexo 9, figura A11.  
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A pesquisa de Reyes, & Kumar (2014) visou a captação do impacto que estes métodos têm em 5 

medidas de desempenho generalistas: qualidade, velocidade, confiança, flexibilidade e custo. Os 

resultados desta análise encontram-se no Anexo 9, figura A12, onde é possível extrair que Just-in-time 

(JIT) é o método que acarreta um superior impacto positivo nas 5 medidas de desempenho. O elemento 

Kaizen apresentou neste estudo uma performance razoável nos diversos indicadores. De destacar o 

impacto negativo do método VSM em todos as medidas de desempenho, resultado que contraria a 

grande parte dos estudos que incidem sobre este método. No entanto, é de salientar a análise crítica 

feita pelo autor em relação a este resultado, onde é apresentada a pobre aplicação e uma perceção 

incorreta dos resultados como possíveis causas para o contraditório resultado.  

3.2.3.5 Resultados	da	implementação	da	metodologia	Lean	

A análise realizada anteriormente para os 3 últimos anos (2013-2016), mostra que o número de casos 

de estudo em torno da temática Lean Manufacturing representa cerca de 43% do total de publicações 

retidas segundo os critérios apresentados em 3.2.2. Através da análise anteriormente realizada às mais 

recentes publicações, conclui-se que, apesar de muito investigação, os resultados extraídos de cada 

ferramenta são muitas vezes inconclusivos, na medida em que não é totalmente claro qual a implicação 

que cada ferramenta terá nos resultados operacionais de uma empresa. Apesar de inconclusiva, é, 

contudo, possível definir algumas ligações (Tabela 3 e Tabela 4) e é sem dúvida incontestável que a 

metodologia Lean ainda consegue atribuir valor aos mais recentes processos produtivos, com casos 

como Bertolini M. (2013) a relatarem reduções de cerca de 80% no Lead Time, pela reorganização da 

shop floor e pela introdução da lógica one-piece-flow. O caso em Bertolini M. (2013) não é um caso 

isolado, destacando-se (Dal et al., 2013; P. Taylor, Rahman, & Karim, 2013; Zhang, Zhao, Zhang, & Lv, 

2013; Faieza, Ng, & Norzima, 2014; Ramnath, Chandrasekhar, Elanchezhian, Vinoth, & Venkataraman, 

2014; Bevilacqua, Ciarapica, De Sanctis, Mazzuto, & Paciarotti, 2015; Haider & Mirza, 2015; Lu & Yang, 

2015; Yang, Kuo, Su, & Hou, 2015) como representações recentes de casos a relatarem melhorias 

significativas após aplicação de algumas das ferramentas Lean. No entanto, nem todos os casos 

referidos mostram resultados reais, sendo alguns dos resultados baseados em outputs de simulações 

e/ou do VSM futuro (P. Taylor et al., 2013; Ramnath et al., 2014). Com uma análise mais abrangente, 

Jezierski & Janerka (2013), exibe uma pesquisa realizada a várias instalações fabris, constatando que 

em 71% dos casos, onde a metodologia Lean foi aplicada, a aplicação gerou resultados positivos. 

3.2.4 Lean	Manufacturing	aplicado	ao	caso	de	estudo	

Algumas das referências supramencionadas e identificadas como de sucesso na implementação da 

filosofia Lean demonstram problemas e desperdícios idênticos aos relatados no processo produtivo em 

estudo. Presente nas tabelas do Anexo 10, Figura A13 e Figura A14 encontram-se, respetivamente, os 

problemas e os desperdícios identificados em cada um dos casos de estudo.  

A Figura 5 pretende relembrar os problemas e desperdícios identificados na empresa C. 
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Desperdícios: 

 

Problemas: 

- Tempos de espera; - Lead times longos; 

- Transporte; - WIP’s elevados; 

- Sobreprocessamento; - Falhas de qualidade; 

- Inventário; - Atrasos na entrega de pedidos; 

- Movimentações desnecessárias;  

- Defeitos;  

	
Figura	5	-	Relação	entre	os	desperdícios	e	problemas	presentes	no	caso	em	estudo 

 

Iniciando a confrontação dos problemas supramencionados com os problemas presentes em cada um 

dos casos de estudo, encontra-se uma situação de concordância parcial, onde apenas  Das et al. (2014) 

e Bevilacqua et al. (2015), não apresentam problemas idênticos aos identificados neste caso de estudo 

(ver Anexo 10, figura A13)
1
. Prosseguindo com uma análise idêntica, no mesmo grupo de artigos, 

procurando por semelhanças ao nível dos desperdícios (ver Anexo 10, figura A14)
2
, alcança-se uma 

concordância total, com cada artigo a apresentar algo em comum com o caso em análise. Extraindo a 

informação relevante da figura A5 do Anexo 4, obtém-se a tabela presente no Anexo 10, figura A15
1,2

 

onde consta todas as práticas referenciadas nos casos de estudo anteriormente selecionados.  

Da tabela no Anexo 10, figura A15
2
é possível retirar as seguintes práticas relevantes para o caso em 

estudo: 

Tabela	5	-	Práticas	selecionadas	com	relevantes	para	o	caso	de	estudo	após	uma	primeira	análise	

5S Cellular manufacturing 5 Whys                   Pacemaker Pull system   

VSM 

JIT 

Kaizen 

Continuous Flow 

SMED 

Work Balance 

Supermarket 

Spaghetti diagram 

TPM 

TQM Standardization Takt time Kanban  

 

Complementando a análise anterior, com a investigação das ligações das prática-desperdício presente 

na Tabela 4, conclui-se que as práticas one piece flow, layout, heijunka para eliminação dos 

desperdícios não estavam mencionadas. 

Assim, completando a Tabela 5 com os 3 elementos em falta, define-se a Tabela 6 onde constam as 

práticas passíveis de ser aplicadas ao sistema produtivo em análise. Os elementos considerados 

através desta análise comparativa relevantes e presentes na Tabela 6 serão abordados em detalhe no 

capítulo 3.3. 

																																																								
1		De referir que nem todas as práticas do Lean surgem nos estudos aqui abordados, por isso apesar de presentes na tabela, 

algumas delas não têm qualquer artigo associado; 

2
  Na tabela encontra-se destacado a vermelho os artigos, práticas e/ou desperdícios selecionados após a referida comparação; 
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Tabela	6	-	Práticas	selecionadas	com	relevantes	para	o	caso	de	estudo	

5S Cellular manufacturing 5 Whys                   Pacemaker Pull system  One piece Flow 

VSM 

JIT 

Kaizen 

Continuous Flow 

SMED 

Work Balance 

Supermarket 

Spaghetti diagram 

TPM 

Layout 

TQM Standardization Takt time Kanban Heijunka 

 

Das práticas presentes na Tabela 6, apenas um conjunto delas será, posteriormente, aplicado ao 

problema em estudo, uma vez que, a aplicação das práticas Lean e a ordem de aplicação das mesmas 

é dependente das características de cada caso, não existindo uma fórmula para a seleção e 

implementação. Serão, no entanto, com referido, apresentadas de seguida todas as práticas presentes 

na Tabela 6, como forma de esclarecer os seus objetivos e assim perceber o seu enquadramento no 

problema da empresa, sendo que estas já representam um grupo restrito e constituído, apenas, pelas 

práticas relevantes. 

3.3 Métodos	e	ferramentas	Lean	

Os métodos e ferramentas propostos pela filosofia Lean visam a eliminação de desperdícios e o 

consequente aumento de produtividade. Sendo amplo o conjunto de ferramentas propostas pela 

metodologia, a aplicação das mesmas, dependerá das características do processo e respetivos 

problemas em análise. Assim, neste capítulo, será apenas abordado os métodos e ferramentas, que 

numa análise anterior (3.2.4) foram considerados como relevantes para o caso em estudo: 5S (3.3.1), 

Total Productive Maintenance (3.3.2), Kaizen (3.3.3), Just-in-time (3.3.4), Value Stream Mapping 

(3.3.5), Spaghetti Diagram (3.3.6), 5 Why’s (3.3.7). 

3.3.1 5S	

Oriunda do Japão a metodologia 5S consiste na gestão de espaços, permitindo alcançar um ambiente 

de qualidade dentro da organização (Jiménez, Romero, Domínguez, & Espinosa, 2015).  

Os 5S expandem-se em cinco palavras Japonesas de inicial S (Jiménez et al., 2015; Kobayashi, Fisher, 

& Gapp, 2008): 

• Seiri (Classificar) – Classificar os materiais como necessários e desnecessários, eliminando 

posteriormente tudo o que foi considerado como desnecessário; 

• Seiton (Organizar) – Alocar e definir a localização dos materiais que são necessários. A 

alocação deverá ser feita a pensar na eficiência de utilização. Para alcançar o efeito desejado, 

deve-se priorizar os bens quanto à sua necessidade e importância;  

• Seiso (Limpar) – Consiste na limpeza das instalações e autoinspeção, tendo como objetivo a 

fácil deteção da raiz do problema;  
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• Seiketsu (Standardizar) – O estabelecimento de um standard que garanta a conservação das 

melhorias obtidas nos 3S anteriores; 

• Shitsuke (Disciplina) – Compromisso de aplicar continuamente os 4S anteriores.  

O envolvimento de todos os elementos organizacionais é fortemente aconselhado para 

fortalecer o compromisso com as atividades de melhoria. Assim a aplicação de melhorias e a 

manutenção das mesmas poderá passar a ser parte integrante dos comportamentos naturais. 

A aplicação destas 5 palavras é considerada uma das mais prósperas práticas na melhoria de 

processos. A popularidade desta técnica Lean deve-se principalmente à vasta aplicabilidade e ao 

retorno imediato do investimento (Arunagiri & Gnanavelbabu, 2014a).  

3.3.2 Total	Productive	Maintenance	

Total Productive Maintenance (TPM) é uma abordagem de gestão com foco no envolvimento de todos 

os trabalhadores na melhoria dos equipamentos (Das et al., 2014). Este envolvimento contribui para a 

criação de um objetivo comum, deixando de parte os pensamentos egocêntricos que conduzem a uma 

utilização até à quebra da máquina. O TPM fomenta assim o estabelecimento de relações entre as 

diversas funções, particularmente entre a produção e manutenção, com vista a aumentar a 

disponibilidade dos equipamentos (Chan, Lau, Ip, Chan, & Kong, 2005). Os resultados obtidos com o 

TPM devem-se ao foco dado a um planeamento e a um escalonamento otimizado de atividades como 

a produção e a manutenção (Eti, Ogaji, & Probert, 2004). 

O planeamento e o escalonamento, assim como a cooperação entre todos os trabalhadores, visam a 

eliminação de alguns, se possíveis todos, dos 6 desperdícios dos equipamentos (Chan et al., 2005): 

1. Manutenção (breakdown); 

2. Setup e ajustes; 

3. Micro paragens; 

4. Perdas de velocidade; 

5. Perdas de arranque;  

6. Defeitos e retrabalho;  

A redução das paragens dos equipamentos promovidas pelo TPM, permite obter um fluxo de produção 

contínuo e suave, o que é especialmente relevante quando se pretende obter um sistema just-in-time. 

Realizado o trabalho necessário à obtenção de um processo estável é recomendo o estabelecimento 

de standards para que a estabilidade atingida se mantenha.  

	 	



	 26	

3.3.3 Standardização	

O estabelecimento de operações confiáveis apenas é possível com a criação de métodos e de 

standards operacionais (Kruger, 2012) capazes de eliminar a variabilidade existente na operação. A 

standardização de processos apresenta-se assim como uma necessidade na obtenção de um sistema 

Lean.  

A standardição de processos é uma imagem clara de qual é a situação desejada (Dennis & Shook, 

2007). Assim, a definição de um standard pressupõe a documentação das características que cada 

operador deve procurar obter, no ato de execução da tarefa. A referida documentação que será 

facultada aos operadores deverá conter uma descrição da sequência de etapas a seguir (Lu & Yang, 

2015), sendo que esta, deverá ser o mais simples, clara e visual possível (Dennis & Shook, 2007) por 

forma a evitar quaisquer dúvidas no procedimento. Estas características permitem assim reduzir a 

tendência que os processos têm de apresentar falta de consistência e repetibilidade. 

A criação de um standard pode ser feita através de uma descrição por escrito do que é pretendido. No 

entanto, e como já foi referido, este deverá ser visual, uma vez que terá um impacto superior.  

“Num local de trabalho onde esteja implementado a gestão visual, o desvio ao que é considerado a 

situação standard é imediatamente óbvio e assim os funcionários podem facilmente corrigir.” Lu & 

Yang, (2015) 

A análise cuidada das atividades, com vista à criação de um standard, permite ainda a identificação e 

respetiva eliminação dos desperdícios presentes nas mesmas. No fim, pretende-se com a 

standardização assegurar que se utiliza a melhores práticas possíveis.  

A tarefa de standardização não pode ser algo isolado no tempo, implicando uma melhoria contínua do 

standard. É nesta fase que as intervenções dos operadores acarretam mais peso. Pela natureza do 

contacto próximo com as atividades, os operadores são capazes de facultar as maiores contribuições, 

não só para a criação dos standards, mas principalmente, para a melhoria contínua dos mesmos. Por 

isso, é aconselhável a intervenção dos operadores no processo de standardização (Liker & Meier, 

2015).  

De referir ainda que a standardização do trabalho permite definir o conteúdo de trabalho otimizado para 

cada trabalhador por forma a alcançar um fluxo balanceado e uma taxa de saída consistente com o 

cycle time definido (Lu & Yang, 2015).  

A standardização de processos e a aplicação contínua de melhorias são conceitos com uma relação 

muito próxima com uma aplicação recorrente e alternada ao longo do tempo. O principal objetivo da 

standardização é o Kaizen, pois é a alteração do standard que gera progresso.  
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3.3.4 Kaizen	

O termo Kaizen é uma palavra Japonesa que significa melhoria contínua (Stefanic, Tosanovic, & 

Martincevic-Mikic, 2009). Sendo uma das bases do Lean, os eventos Kaizen apresentam-se como 

projetos de melhoria estruturados e focados numa área específica. Estes eventos/workshops 

apresentam uma duração relativamente curta, geralmente entre 3 a 5 dias, onde através da utilização 

de ferramentas e técnicas de baixo custo se pretende atingir determinada meta (Farris, Van Aken, 

Doolen, & Worley, 2008). Inerentes a um workshop Kaizen estão as seguintes etapas (Stefanic et al., 

2009): 

• Definir o problema; 

• Determinar o estado atual; 

• Brainstorming;  

• Selecionar as melhores ideias; 

• Aplicar as ideias e avaliar os resultados; 

A Standardização promove a estabilização da atividade contribuindo assim para a existência de uma 

base de comparação necessária à medição da melhoria obtida (Stefanic et al., 2009). Aliada a esta 

necessidade, após o evento kaizen, a standardização contribuirá para que as melhorias alcançadas 

não sofram uma deterioração natural no tempo, o que geralmente leva a um retorno ao estado inicial.  

O processo de melhoria contínua apresenta-se como um ciclo, Figura 6, que se inicia, após a 

standardização do processo. O arranque deste ciclo dá-se com a identificação de uma área de 

intervenção e a consequente análise das causas raiz. Segue-se a introdução de melhorias e respetivas 

medidas de verificação do progresso. Por fim avalia-se a evolução com base em informação recolhida 

do funcionamento do sistema. Retoma-se o início do ciclo com a identificação de uma nova área de 

intervenção (P. Taylor et al., 2013).  

 

 

 

 

 

3.3.5 Just-in-time	

Como um dos elementos pilar da produção Lean, just-in-time (JIT), pretende assegurar o fornecimento 

do produto desejado, na quantidade desejada, no local desejado e na altura desejada (Kumar & 

Panneerselvam, 2007).  

Indentificação	de	
desperdícios

Análise	
das	

causas	
raiz

Introdução	de	
melhorias

Avaliação	
do	

progresso

Standardização

Figura	6	-	Representação	do	ciclo	de	melhoria	contínua 
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Para que se consiga produzir em modo JIT, é necessário um fluxo contínuo de materiais e de 

informação de forma coordenada e segundo um sistema pull. As exigências de um sistema pull levam 

ao envolvimento dos conceitos pacemaker, one piece flow, cycle time, takt time, supermercado e TQM. 

A produção Just-in-time envolve ainda os componentes: Kanban e Heijunka (Hopp & Spearman, 2004) 

 

3.3.5.1 Sistema	Pull	

Num sistema pull, apenas uma atividade reage aos pedidos dos clientes, designada por pacemaker, 

esta atividade define o ritmo de produção de todos os processos a montante (Yang & Lu, 2011). O 

sistema pull pelo facto de reagir às ordens dos clientes proporciona uma redução de inventário (Kumar 

& Panneerselvam, 2007), resultando na supressão dos custos associados a este desperdício.  

Entre vários fatores, o sucesso de um sistema pull encontra-se dependente do fluxo de pequenos 

volumes de produto, sendo desejado, a adotação de uma abordagem one piece flow (Sundar et al., 

2014). O conceito one piece flow, baseia-se na movimentação de um único componente, entre as 

diversas operações de uma célula de trabalho, minimizando assim o WIP, promovendo um trabalho 

balanceado (work balance) e com qualidade superior (Dal et al., 2013; Li & Rong, 2009). Por forma a 

obter o desejado balanceamento entre operações capaz de reduzir os desperdícios e ainda 

proporcionar um nível de serviço aceitável segundo um sistema produtivo pull, é necessário a perceção 

e adaptação de conceitos como cycle time, takt time, supermercado e TQM. 

Cycle time – takt time  

O cycle time e o takt time são duas representações temporais relevantes para a obtenção de uma 

produção pull capaz de satisfazer as necessidades dos consumidores. O cycle time ou tempo de ciclo 

é o tempo necessário à execução de um processo (Seth & Gupta, 2005). Pode ser medido pelo tempo 

decorrido entre a saída de produtos consecutivos de um processo (Figura 7). 

 

 

 

 

O takt time é a taxa a que a empresa deve produzir de modo a satisfazer a procura do consumidor. O 

takt time é calculado pelo rácio (Seth & Gupta, 2005): 
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(3.3.5.1.1) 

 

Figura	7	-	Representação	da	métrica	cycle	time	(Rother	&	Shook,	1998)	 
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Na procura pela obtenção de um sistema produtivo JIT a diferença entre os cycle time e o takt time 

deve ser mínima ou idealmente nula (Lu, Yang, & Wang, 2011). O desalinhamento entre ambos só 

representará desperdícios ou atrasos. Se o takt time se apresentar como superior ao cycle time, 

implicará alguns períodos de paragem para os trabalhadores. No caso oposto será notório um atraso 

no cumprimento das encomendas. Em resumo: 

!"#$	$&'( > ;<7/(	$&'(	 → >*(-",+-(9	*"-",+9
!"#$	$&'( < ;<7/(	$&'(	 → @$-"9",+9	4"9	(4$-(A"9

 

Cellular Manufacturing  

A criação de células de trabalho surge como alternativa à forma tradicional de trabalho em linha ou por 

processos. A estrutura em célula vulgarmente utilizada na promoção de um fluxo Lean, permite que 

diversas operações sejam realizadas em contínuo e distribuição destas pelos diversos operadores seja 

adequada à mitigação ou eliminação dos desfasamentos entre o cycle time e o takt time. 

Cada célula é caracterizada por um conjunto de processos necessários à produção de uma família de 

componentes e/ou produtos com características similares (Abdulmalek & Rajgopal, 2007; Wemmerlov 

& Johnson, 1997) e por uma organização de recursos pensada de modo a facilitar as operações 

(Abdulmalek & Rajgopal, 2007).  

A metodologia de trabalho em célula é promovida no âmbito do pensamento Lean pelo facto de esta 

estrutura contribuir para a eliminação de várias atividades de valor não acrescentado (non-value added 

NVA), destacando-se, os tempos de espera, os estrangulamentos na produção, work-in-progress  

(WIP) e os transportes (Pattanaik & Sharma, 2009). Apesar dos inúmeros benefícios propostos pela 

aplicação deste sistema, é de ressaltar que os resultados são fortemente influenciados pela atenção 

dada às condições de trabalho numa estrutura em célula (Wemmerlov & Johnson, 1997). Esta estrutura 

permite ainda, como já referido, a operação segundo a lógica one piece flow. 

Entre os vários formatos mais comuns para uma célula de trabalho, o U-line layout apresenta-se como 

um tipo de produção em célula, digno de destaque devido à vasta aplicação em sistemas de produção 

Lean. Este tipo de layout apresenta um formato em “U” onde ambas as terminações se encontram 

bastante próximas. Intrínseco a esta configuração está a elevada proximidade existente entre todas as 

estações de trabalho, assim a disposição em “U” permite a redução do número de estações de trabalho 

e a melhoria da visibilidade, comunicação, flexibilidade, qualidade, balanceamento e gestão de 

materiais (Sundar et al., 2014). Além disto, a grande flexibilidade inerente a esta estrutura, permite 

ajustar o número de trabalhadores alocados à célula em função do volume de pedidos, por forma a 

conseguir trabalhar próximo do takt-time (Sundar et al., 2014). 
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Supermercado  

Os supermercados (supermarket) são zonas de armazenamento com uma capacidade fixa, tendo como 

objetivo absorver a variabilidade existente no processo (Lu et al., 2011). A aplicação destas unidades 

de armazenagem é recorrente junto ao ponto de estrangulamento, uma vez que é o ponto crítico do 

processo. O supermercado surge assim onde não é possível obter fluxo contínuo (Yang et al., 2015). 

O ponto de estrangulamento é a atividade que limita a capacidade do processo. Assim, é recorrente 

que o ponto de estrangulamento corresponda ao pacemaker (Lu et al., 2011), pois o ritmo do processo 

produtivo está sempre limitado pelo ponto de estrangulamento. A forte possibilidade de o ponto de 

estrangulamento ser considerado o pacemaker do processo estabelece assim um elo de ligação entre 

o pacemaker e o supermercado.  

Kanban 

É apresentado como um método de sinalização, aplicado em linhas de produção que utilizem sistema 

pull (Das et al., 2014). A relação de proximidade existente entre o método kanban e o sistema pull leva 

à assimilação de ambos como sinónimos, apesar de não o serem (Hopp & Spearman, 2004). O sistema 

de sinalização kanban recorre a cartões informativos que alertam para a necessidade de produção ou 

montagem de um produto, numa fase específica (Kumar & Panneerselvam, 2007).  

O ponto de conexão com o consumidor é o pacemaker que define o escalonamento da produção, nas 

operações antecedentes ao pacemaker será o sistema kanban o responsável por determinar as 

necessidades de produção. O sistema kanban torna a atividade de escalonamento menos demorosa, 

pois dispensa um planeamento individualizado de cada atividade. Os kanban funcionam assim como 

acionadores de uma produção just-in-time, possibilitando a regulação da produção assim como o nível 

de inventário de segurança (Abdul Rahman, Mohd Sharif, & Mohamed Esa, 2013). Assim, consegue-

se eliminar excessos de produção, minimizar tempos de espera, reduzir desperdícios e desenvolver 

estações de trabalho mais flexíveis.  

Total Quality Management - TQM 

Numa linha de produção onde se pretende a obtenção de fluxo continuo e a utilização de uma estratégia 

pull, as elevadas taxas de defeitos é algo a evitar (Dennis & Shook, 2007). As elevadas taxas de 

defeitos implicam paragens frequentes da linha de produção ou a produção de produtos com defeitos, 

tendo como consequência um acréscimo nos custos, que em geral é proporcional à demora na 

reparação/deteção dos defeitos.  

Recorrendo a inúmeras ferramentas, a filosofia TQM, promove a qualidade ao longo do processo, 

através do envolvimento de todos os colaboradores no controlo de qualidade. A repartição desta 

responsabilidade por todos os intervenientes, reduz assim a propagação de defeitos.  
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Ainda que com uma aparição simultânea e com objetivos similares, a filosofia Lean é referida por 

Torstensson, (2006), como a coleção de conceitos e ferramentas de suporte aos princípios e objetivos 

do TQM. 

3.3.5.2 Heijunka	

A designação Heijunka ou production smoothing, que significa nivelamento, apresenta-se como uma 

necessidade na obtenção de um sistema Lean. Através do Heijunka, pretende-se promover uma 

produção que utilize os recursos da melhor forma (Das et al., 2014). Uma utilização mais eficiente dos 

recursos disponíveis consegue-se através da produção de um mix de produtos segundo um volume 

contante (Kruger, 2012), onde idealmente dever-se-ia produzir todos os produtos, em cada turno e em 

quantidades iguais à procura (Deif, 2012). 

Através do nivelamento do mix de produção e da alternância recorrente entre diferentes produtos, é 

possível satisfazer a procura de diferentes consumidores mantendo pequenas quantidades em 

inventário, de produto final (Matzka, Di Mascolo, & Furmans, 2012). Aliado à redução de inventário, o 

nivelamento da produção elimina a alternância entre períodos de sobrecarga e de desafogo, das 

máquinas e trabalhadores.  

A produção de um mix de produtos exige uma alternância regular na produção, sendo essencial para 

o sucesso deste método a redução dos tempos de setup e o desenvolvimento de standards 

operacionais (Kruger, 2012), de forma a obter um processo estável e capaz de satisfazer a procura. A 

aplicação do SMED deve ser assim considerada antes da implementação da produção nivelada.   

Single minute exchange of dies - SMED	

A obtenção de uma produção baseada nos pedidos dos clientes exige a produção de lotes pequenos 

de uma grande variedade de produtos. Existindo uma relação direta entre o tamanho dos lotes e os 

tempos de setup  (Sutari, 2015), a redução dos tempos de setup é fundamental. O tempo de setup 

pode ser definido como o tempo decorrido desde que o último produto A acabado é libertado pela 

máquina até que o primeiro produto B, em condições aceitáveis, deixa a máquina (Institute, 2008; 

Sutari, 2015), sendo a sequência de produção A seguido de B. 

O método SMED incide sobre a separação das atividades associadas ao processo de setup, em 

atividades internas e em atividades externas. Atividades de setup internas são todas as que implicam 

a paragem do processo, enquanto as externas podem ser executadas no decorrer da operação (Das 

et al., 2014; Sutari, 2015).  

O principal objetivo do método SMED é reduzir o tempo de setup através da conversão, quando 

possível, das atividades de setup internas em atividades de setup externas e a adicional simplificação 

de ambas (Das et al., 2014).  
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A preparação prévia das condições necessárias à operação de mudança e a standardização são 

possíveis estratégias para converter atividades de setup previamente internas em externas (Sutari, 

2015). 

No caso de os resultados obtidos através das melhorias aplicadas sobre o sistema atual não serem 

suficientes, o design de um novo sistema com foco na atividade de setup é a alternativa mais eficaz, 

mas também uma alternativa mais dispendiosa (Sutari, 2015). 

3.3.6 Value	Stream	Mapping	

Value stream mapping (VSM) é uma ferramenta visual importante na abordagem Lean, sendo utilizada 

para identificar as atividades que acrescentam valor e as que se apresentam como sendo um 

desperdício de recursos (Forno, Pereira, Forcellini, & Kipper, 2014). Na categorização das atividades, 

é recorrente a caracterização das mesmas segundo uma das 3 seguintes classificações (Vamsi, Jasti, 

& Sharma, 2014): 

• Non-value-adding (NVA) – Não apresentam valor para o consumidor e para a organização; 

• Necessary but non-value-adding (NNVA) – Não apresentam valor para o consumidor, mas são 

necessárias à existente rotina organizacional; 

• Value adding (VA) – Atividades que atribuem valor direto ao produto final; 

Efetuada a respetiva classificação das atividades é nas non-value-adding (NVA) que primordialmente 

se deverá colocar o foco, procurando a erradicação das mesmas. As atividades necessary but non-

value-adding (NNVA) ainda que necessárias à organização também deverão ser eliminadas pelo facto 

do consumidor não lhes reconhecer valor. A eliminação deste tipo de atividades apresenta-se como 

uma tarefa mais complexa, pois é recorrente a implicação de alterações significativas aos 

procedimentos operacionais (Vamsi et al., 2014).  

Esta ferramenta permite a caracterização de todo o fluxo, possibilitando a perceção da relação entre 

fluxo de material e fluxo de informação (Rother & Shook, 1998). A clara distinção entre os dois tipos de 

fluxo está presente no value stream mapping (VSM) pela divisão horizontal deste, onde a parte superior 

e inferior correspondem ao fluxo de informação e ao fluxo de material respetivamente. O mapeamento 

do processo utiliza uma simbologia standard (ver Anexo 11), que permite a representação visual do 

processo de uma forma clara. A utilização desta ferramenta em estudos prévios apresentou resultados 

claros quanto à sua capacidade de identificar desperdício, sendo esta capaz de identificar todos os 

tipos de desperdício (Vamsi et al., 2014).  

O arranque do processo de implementação é então iniciado pela elaboração de um VSM que 

caracteriza o estado atual, o qual será usado como base para o desenvolvimento do VSM futuro (Liker 

& Meier, 2015). Concluídos ambos os mapas, é percetível a ou as lacunas existentes. Uma vez que 

normalmente a lacuna existente entre o atual e o pretendido é bastante acentuada, a evolução é feita 

de uma forma gradual através da realização de sucessivos Kaizen’s. 
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3.3.7 Spaghetti	diagram		

A necessidade de proceder a alterações processuais, pode em alguns casos não ser totalmente 

evidente, e ainda que evidente, a demonstração desta necessidade pode ser algo por vezes 

complicado. O spaghetti diagram surge como uma ferramenta visual, que permite o registo, 

identificação e possível erradicação de movimentações redundantes de produtos e pessoas 

(Bevilacqua et al., 2015; Melton, 2005). 

3.3.8 5	Why’s	

A erradicação dos 7 tipos de desperdícios, é algo promovido pela filosofia Lean, e neste sentido é 

relevante identificar e eliminar as causas raiz destes desperdícios ao invés dos seus sintomas. O 

método dos 5 Whys, tal como sugere o nome, defende a execução da pergunta “Why?” (Porquê?), 5 

vezes, como forma de alcançar a causa raiz dos problemas e desperdícios (Melton, 2005). 

3.3.9 Relação	entre	práticas	

As diversas práticas Lean apresentadas formam entre elas relações com diferentes graus de 

dependência ou de complementaridade. A exposições de todas estas relações é algo complexo, no 

entanto, é possível alcançar uma linha de pensamento que estabelece, de certa forma, uma ligação de 

práticas, conceitos e princípios Lean relevantes. 

A eliminação de muda que é atribuída como o principal objetivo da filosofia Lean, é acompanhado de 

pretensões como, a promoção de um fluxo contínuo, a criação de estabilidade processual e a 

implementação de uma gestão visual.  

A impossibilidade de gerar melhorias sem primeiro criar estabilidade, coloca a estabilidade na base do 

Lean Production. A estabilização começa normalmente com a introdução de uma gestão visual e a 

implementação do sistema 5S. O sistema 5S que suporta a geração de standards de trabalho assim 

como do TPM, dois elementos chave para a estabilização de métodos e máquinas.  

Elementos como os 5S, standardização e TPM ainda que importantes para a estabilização inicial, são 

alvo de uma aplicação contínua, não devendo ser um ato inicial isolado.  

Estabilizado e standardizado o processo é possível através da realização de sucessivos kaizen’s 

alcançar os objetivos delineados de uma forma progressiva. A perceção e identificação de 

oportunidades de melhoria no processo atual são geralmente feitas com recorrência à ferramenta VSM 

que permite a caracterização da situação atual. Adicionalmente métodos como os 5Why’s ou o 

spaghetti diagram podem representar uma mais-valia na definição da situação atual, identificação de 

desperdícios e futuramente na demonstração das alterações efetuadas e respetivos resultados. 

Caracterizada a situação atual é possível desenhar o estado do futuro desejado, onde se procura 

incorporar os conceitos Just-in-time e Jidoka, pilares da casa Lean Production, no novo processo.   
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Complementarmente às praticas Lean podem surgir outras metodologias de auxilio à obtenção, 

mensuração ou análise de diversas possibilidades que permitem alcançar um fluxo de valor Lean. Uma 

destas metodologias é o methods-time measurement (MTM) que será exposto de seguida, isto pela 

relevância que pode representar na análise futura do caso de estudo. 

3.4 Methods-Time	Measurement	(MTM)	

A aplicação das técnicas Lean visando o aumento global de valor acrescentado num determinado 

processo, implica, uma redução dos desperdícios presentes no processo, a consecutiva restruturação 

e standardização do mesmo garantindo a sua erradicação. No ato de mensuração de determinados 

parâmetros operacionais e igualmente importante no estudo de novas alternativas, a recorrência a 

metodologias de medição pode encurtar e facilitar parte desta análise.  

Na avaliação e melhoria do processo produtivo é recorrente a decomposição deste nas diversas tarefas 

no sentido de captar a proporção destas que não acrescenta valor. Existindo nas mais variadas 

atividades manuais, um conjunto vasto de movimentos, alguns deles evitáveis, é recorrentemente 

efetuado na indústria estudos sobre as movimentações, pelo impacto que as reduções neste 

desperdício podem acarretar na produtividade industrial.  

Conhecida por grande parte da indústria, especialmente do ramo automóvel, a metodologia MTM ou 

Methods-Time Measurement, consiste num sistema de tempos predeterminados. Assim esta 

metodologia propõem um conjunto de tempos por tipo de movimento, estes determinados através de 

observações em ambiente fabril, a quais acompanhadas de uma análise estatística (Cakmakci & 

Karasu, 2007). A metodologia MTM encontra-se em constante desenvolvimento existindo atualmente 

diferentes sistemas para propósitos diferentes, no entanto, no caso da manufatura em grande escala é 

utilizado o sistema MTM-UAS (Universal Analysis System) com a respetiva tabela de valores presente 

no Anexo 12 Figura A17. Os códigos e valores presentes na referida tabela são constituídos através 

de uma análise detalhada de operações típicas da indústria e uma adicional avaliação estatística 

(Cakmakci & Karasu, 2007), que garantem a plausibilidade do método.  

Permitindo não só a medição e caracterização da situação atual, a metodologia MTM é ainda um 

excelente auxiliar no ato de definição de standards processuais, melhoria do posto de trabalho ou 

mesmo na comparação e avaliação de possíveis estados futuros (Cakmakci & Karasu, 2007; Edtmayr, 

Kuhlang, & Sihn, 2011).  

Ainda que vastamente utilizada na indústria são diminutas as referências científicas sobre a aplicação 

desta metodologia, especialmente em combinação com técnicas Lean. Referir, no entanto, três 

referências cientificas, duas delas onde a metodologia MTM surge em combinação com duas técnicas 

Lean, Cakmakci & Karasu, (2007); Edtmayr et al., (2011), e a restante um relato da aplicação isolada 

da metodologia a dois casos reais, Almeida & Ferreira, (2009).	  



	 35	

3.5 Conclusão	do	Capítulo	

Em voga na comunidade científica, os estudos em Lean Manufacturing são ainda recorrentes, pelo 

facto de a sua adoção proporcionar às empresas uma melhoria nos seus resultados operacionais. 

Pela atratividade que ainda apresenta, o número de estudos publicados nos antecedentes 3 anos é 

significativo, e assim optou-se pela análise destes estudos face a revisões elaboradas sobre períodos 

antecedentes. Ainda no âmbito desta análise, procurou-se relacionar a metodologia com o caso de 

estudo, por via da comparação com situações similares, presentes na literatura. Daqui surge uma lista 

de práticas Lean propícias à adaptação no caso da empresa C, sendo então estas práticas descritas 

posteriormente.  

A literatura revista permite o estabelecimento de fatores, valores, práticas e resultados associados à 

metodologia Lean. Esta revisão que compreende uma análise das investigações na temática Lean, 

reúne assim argumentos e informação para a aplicação desta em contexto fabril, e particularmente no 

contexto fabril em análise.  

Revistas as mais recentes contribuições científicas para a temática Lean e apresentadas as técnicas 

Lean de destaque para o caso em estudo, é por fim exposta a metodologia MTM como ferramenta 

complementar às técnicas Lean. A metodologia MTM permite efetuar facilmente registos e análises 

temporais sobre movimentações executadas nas diferentes atividades do processo demonstrando 

assim especial interesse para o presente caso de estudo. 

Abordados as diversas práticas propensas a uma inclusão nas fases futuras de análise e 

desenvolvimento de melhorias processuais, reúnem-se as condições necessárias à abordagem do 

problema, esta presente nos capítulos seguintes. 
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4 Caracterização	do	processo	

Apresentadas no presente capítulo as diversas fases e características do processo, são abordadas em 

detalhe procurando esclarecer o atual panorama da empresa (4.1). Produzida uma visão geral do 

processo da linha 8, é selecionada uma área de estudo a qual é caracterizada através do seu 

mapeamento (4.2). Adicionalmente, na secção seguinte, procurar-se-á tratar cada um dos processos e 

respetivas atividades, numa primeira fase, baseada na identificação de desperdícios não expostos no 

mapeamento do processo, procedendo numa segunda fase à avaliação do impacto gerado pelos 

mesmos. A framework seguida inicia-se então num campo mais abrangente (4.1) progredido para um 

âmbito mais restrito de capítulo para capítulo como é possível constatar na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

4.1 Recolha	de	informação	

Essencial na fase de arranque é a perceção do modo de operar da Empresa C e do seu processo 

produtivo. Neste sentido a responsável de melhoria contínua da empresa, procurou mostrar de uma 

forma clara o processo produtivo e alguns dos dados disponíveis acerca do mesmo. Numa primeira 

deslocação até ao gemba
3
 é demais evidente a atenção dada à arrumação e limpeza, sendo 

acompanhadas de uma aplicação de práticas de gestão visual e 5S. Com uma clara preocupação em 

trabalhar segundo a filosofia Lean, é possível encontrar na linha 8 diversas áreas de trabalho assim 

como vários locais de armazenamento definidos e identificados de forma a minimizar as 

movimentações. Sobre as diversas áreas de trabalho é ainda visível a aplicação contínua da prática 

5S, assim como da gestão visual, constando neste âmbito diversas marcações no chão de fábrica e 

nas bancadas de trabalho, resultado da normalização de espaços. Ainda nos termos da gestão visual, 

a empresa adotou um esquema de cores universal para as referidas marcações, assim como, para as 

etiquetas colocadas nas embalagens destinadas ao transporte dos produtos.  

  

																																																								
3	Gemba –	Termo	Japonês	utilizado	para	designar	chão	de	fábrica		

Análise	de	processos	críticos	do	VSM	e	respetivas	atividades	(4.3)

Análise	quantitiva	dos	desperdícios	identificados	nas	
atividades	(4.4)

Apresentação	do	processo	em	geral	(4.1)	

Seleção	de	um	âmbito	de	estudo	(4.2)	

Família	de	projetos	(4.2)

Sequência	produtiva	(4.2)

Caracterização	da	sequência	em	estudo	através	do	VSM	(4.2)

Figura	8	–	Framework	da	caracterização	do	processo	
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No esquema de cores adotado pela empresa é atribuída uma cor aos distintos estados do produto, 

assim: 

• Verdes – Produto capaz de ser expedido; 

• Amarelas – Produto destinado à atividade de polimento; 

• Laranjas – Produto destinado à atividade de despolimento; 

• Vermelhos – Sucata; 

• Azuis claras – Produto destinado a ser inspecionado pela qualidade; 

Com um processo de pintura totalmente automatizado, que se encontra sobre o olhar crítico dos 

responsáveis máximos da produção, é nos processos subsequentes e antecedentes à pintura o sector 

onde se procura identificar problemas e desperdícios a erradicar. Esta área adjacente à pintura 

encontra-se estratificada por zonas onde são executadas as diferentes atividades descritas 

posteriormente.  

Sendo importante clarificar a localização de cada atividade e as deslocações associadas às peças, 

cria-se com recorrência a um software de modelação 3D uma planta da situação atual, Figura 9, algo 

que empresa não detinha. Nesta planta, as regiões mais claras são espaços livres ora para colocação 

de material, ora para movimentação de peças e equipamentos. As faixas amarelas são destinadas 

somente à circulação de pessoas. 

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura	9	-	Representação	de	parte	da	área	fabril,	vista	aérea 
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Procurando esclarecer toda a formar de atuar, recorre-se numa fase inicial a uma técnica promovida 

pela filosofia Lean, o denominado círculo de ohno, que defende a definição de um círculo imaginário, 

estrategicamente posicionado, onde o observador deverá permanecer a examinar o processo, 

procurando registar os detalhes do mesmo e problemas associados. Devido ao desconhecimento dos 

processos e à diversidade dos mesmos, efetuou-se recorrentemente perguntas aos operadores, 

utilizando por vezes a técnica do 5 whys, como forma de captar todos os detalhes associados às 

operações realizadas na linha 8. 

A compreensão dos diversos procedimentos desvenda um processo com ligeiras diferenças de projeto
4
 

para projeto e onde o estado das peças à saída da linha de pintura é o principal determinante da 

sequência de processos subsequentes. Ainda que diretamente relacionado com o estado da peça, a 

sequência de processos é também determinada pelo tipo de material que constitui a peça e pelas 

exigências do cliente.   

A Figura 10, apresenta uma sumarização da sequência de atividades que uma peça pode sofrer após 

o subprocesso de pintura, até que seja alcançado o estado OK ou Sucata. No diagrama não foi 

incorporada a atividade de controlo de qualidade, pois esta é executada após as diferentes atividades, 

sendo então algo variável.		

Figura	10	–	Possíveis	sequências	de	atividades	após	atividade	de	pintura 

Cada uma das atividades pós pintura, anteriormente expostas, podem ser descrita da seguinte forma: 

Descarga – remoção das peças do transportador, denominado na empresa como bastidor; 

  

																																																								
4				A designação projeto é atribuída a cada componente distinto, sendo usada sempre a designação atribuída (ex: projecto J42) 

nas diversas variantes (ex: cor, peça para o lado esquerdo da viatura, peça para o lado direito da viatura) que a peça possa 
apresentar; 
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Inspeção/Controlo visual – comum a todos os produtos, o controlo visual, é efetuado à saída da 

linha de produção por trabalhadores e foca-se na verificação da cor e de possíveis defeitos na 

pintura, como seja, a existência de sujidades ou a falta de brilho. Este controlo visual permite a 

classificação das peças em duas principais categorias: 

– OK – a peça não necessita de nenhum tratamento adicional, encontra-se pronta para ser 

entregue ao cliente; 

– NOK – a peça não está em boas condições, podendo levar tratamentos adicionais que 

permitem a melhoria da sua condição atual, passando esta ao estado OK, ou considerada 

sucata por não ser possível a transformação da mesma para condições aceitáveis.  

Após a classificação como “NOK” ainda é possível, em alguns casos, atribuir processos 

subsequentes de retrabalho aproveitando assim a peça. A variedade de processos de 

retrabalho depende de dois fatores: do tipo de material pelo qual é constituído a peça e do 

tipo de acabamento dado na pintura. Dentro do tipo de material encontram-se duas variantes, 

plástico e metal, assim como, no tipo de acabamento é possível distinguir entre acabamento 

com verniz e “sem verniz”
5
.  

De seguida é apresentada a lista de processos de retrabalho: 

Triagem – processo de remoção da parte superficial do verniz que apresenta 

imperfeições; 

Polimento – processo que permite corrigir falhas ligeiras, por exemplo, a falta de brilho; 

Despolimento – processo executado quando o defeito é mais acentuado ou a camada 

verniz apresenta falhas; 

Decapagem – quando as peças apresentam defeitos mais profundos, ao nível da tinta, 

a alternativa é proceder à decapagem das peças, deixando as mesmas prontas para 

serem novamente pintadas. No caso de não ser possível retirar o defeito, com a 

recorrência à decapagem, a peça é considerada como sucata; 

Controlo de qualidade – consoante a exigência do cliente ou o nível de qualidade médio que o 

produto final apresente, pode ser efetuado um posterior controlo de qualidade a 100% das peças 

ou apenas por amostragem; 

Além das diferentes sequências de atividades após inspeção, verifica-se uma variabilidade na 

percentagem de peças por sequência, a qual varia na mesma peça, de cor para cor, na mesma cor, de 

peça para peça e por fim de dia para dia. Esta variação tem um impacto direto na sobrecarga sobre as 

diferentes atividades, à qual se acopla as diferentes exigências temporais para trabalhar cada peça, 

tornando assim o balanceamento de processos, a definição de layouts e de áreas de trabalho um 

procedimento complexo.   

																																																								
5			A expressão “sem verniz” é uma mera simplificação, pois na realidade é aplicado verniz sobre estas peças. No entanto o 

verniz aplicado não permite alguns tipos de retrabalho. Este tipo de verniz não é muito notório no acabamento da peça, daí a 
designação utilizada;	
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O processo de pintura líquida é composto por uma sequência variável de atividades, onde é possível 

decompor a sequência em 3 principais fases: Fase de Pintura, Fase de Controlo e Fase de Retrabalho, 

que passamos a caracterizar. Todos os produtos produzidos pela empresa podem passar pelas 3 fases, 

ainda que idealmente, devam apenas passar pela fase de pintura e fase controlo, uma vez que estas 

incluem, na generalidade, atividades de valor acrescentado, ao contrário da fase de retrabalho que 

apresenta apenas atividades NNVA, Necessary but non-value-adding. 

Convém referir que no Anexo 13, Figura A18, encontra-se um esquema de esclarecimento sobre a 

nomenclatura utilizada, estabelecendo a ligação entre os termos: fase, atividade e subprocesso. 

Fase	de	Pintura	

Considerada a fase crucial de todo o processo, pelo facto de atribuir ao produto o valor desejado pelo 

cliente, é também, a fase de pintura que define a sobrecarga sobre a fase de retrabalho. A necessidade 

de submeter os produtos a processos de retrabalho depende somente da qualidade obtida na fase 

pintura.  

A fase de pintura reúne 3 atividades: carga, pintura e descarga. As atividades de carga e descarga, são 

das poucas atividades com intervenção humana na fase de pintura. A carga e descarga são atividades 

que apresentam características idênticas, tais como tempos de operação, sendo a atividade de carga 

um pacemaker do processo, é esta que define o número de peças que entram na linha de pintura, ainda 

que, naturalmente limitada pela capacidade desta. A linha de pintura, que atualmente trabalha abaixo 

do ritmo para o qual foi concedida, deverá, em breve, operar a uma frequência de 120 segundos, ou 

seja, entra e saí um bastidor a cada 120 segundos. Este ritmo produtivo, imposto na atividade de 

pintura, não só corresponde à capacidade máxima da linha, como ao ritmo necessário para suprimir os 

pedidos atuais e futuros.  

O bastidor, é a estrutura metálica retangular pensada e desenhada para o transporte das peças ao 

longo do processo (Anexo 1, Figura A1). Estas estruturas têm sempre as mesmas dimensões externas, 

mas apresentam uma estrutura interior adaptada a cada projeto, assim, para cada projeto o número de 

peças por bastidor é distinto. Ainda que o tempo decorrido após a libertação do bastidor da região de 

carga até à chegada do mesmo à região de descarga, seja idealmente similar de projeto para projeto, 

e respetivamente 4 horas, o facto de o número de peças por bastidor ser distinto de projeto para projeto, 

assim também será o tempo de pintura atribuído à peça de cada projeto, sendo igual ao quociente entre 

a duração total, 4 horas, e o número de peças presentes em cada bastidor. 

Sobre o subprocesso de pintura incide um programa de controlo e registo da atividade de linha, 

denominado “controlo de linha”. O controlo de linha é um programa especialmente desenvolvido para 

a linha de pintura da Empresa C. Entre a diversa informação disponibilizada pelo referido sistema é 

extraível a seguinte informação relevante para o presente estudo: 

• A sequência de projetos descarregados em cada dia 

o Número de peças descarregadas de cada projeto; 

o Percentagem das peças consideradas como OK ou NOK à saída de linha; 
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É ainda possível obter uma visão global do mesmo tipo de dados, para períodos temporais mais 

abrangentes.   

Fase	de	Controlo	

Posterior à fase de pintura, mais precisamente após a descarga das peças, é realizada na região 1 

(Figura 9) a atividade de inspeção com vista à avaliação do estado da pintura. A referida avaliação 

impõe a separação das peças por estados, sendo então distinguidas entre os seguintes: 

• Ok; 

• A polir – Segue para a atividade de triagem; 

• A despolir – Segue para a atividade de despolimento; 

• A decapar – Segue para a atividade de decapagem (pouco expressivo); 

• Sucata;  

Posteriormente à atividade de inspeção, as peças arrumadas nas respetivas caixas, são transportadas 

até ao seu próximo destino. A distinção das peças por destino é feita pela etiqueta colocada nas caixas, 

esta etiqueta segue o esquema de cores apresentado anteriormente. No ato de classificação das peças 

é também efetuado um registo do número de peças por destino e adicionalmente o tipo de defeito 

identificado, isto caso exista, encontrando-se esta informação disponível no controlo de linha.  

A linha de pintura que apresenta até ao momento alguma instabilidade, impõe um controlo de qualidade 

mais exigente, incidindo sobre a totalidade das peças em estado OK, em alguns dos projetos mais 

complexos, e nos restantes, realizado por amostragem, ou seja, sobre um conjunto de peças 

selecionadas ao acaso. Este controlo de qualidade pode incidir sobre qualquer peça OK, 

independentemente de ser proveniente da região 1 ou 2, Figura 9, respetivamente das atividades, 

inspeção e polimento, procurando-se avaliar parâmetros mais objetivos como nível de brilho, 

recorrendo aqui a equipamento adquirido para este propósito. 

Fase	de	Retrabalho		

Por fim, surge a fase de retrabalho a qual inclui um conjunto de atividades que permitem a correção de 

falhas na pintura ou a preparação da peça para a repintura. No conjunto de atividades que visam a 

correção de imperfeições faz parte a atividade de triagem e de polimento, atividades complementares 

que permitem a obtenção rápida de um maior número de produto acabado, uma vez que são atividades 

corretivas ao nível da camada superficial. Ainda que aqui defendidas como atividades individuais, no 

contexto da empresa, é recorrente a simples utilização da referência polimento, uma vez que a atividade 

de triagem, no qual se lixa os defeitos presentes na peça, é sempre uma atividade necessária e 

antecedente ao polimento. A realização destas atividades, no atual panorama da empresa, reparte-se 

em duas regiões, identificadas na Figura 9 por 1 e 2, onde as peças de menor dimensão são 

trabalhadas na região 2 e peças de maior dimensão na região 1. A realização destas operações na 

região 1, para os produtos de dimensões superiores, devesse à dificuldade e demora que o transporte 

destes produtos da região 1 para a 2 implicaria.  
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Apesar de as operações de triagem e polimento se encontrarem em duas regiões distintas, a empresa 

detém um registo e uma chefia única para conjunto das duas regiões. O referido registo da atividade 

de polimento, efetuado por um operador da equipa, é posteriormente introduzido num documento Excel 

pela chefia do sector. O registo único por equipa contempla a seguinte informação:  

• Hora de início de um novo projeto; 

• Hora de término do projeto; 

• Número de operadores a trabalhar no projeto; 

• Número de peças trabalhadas; 

• Número de peças OK; 

A informação aqui presente reúne indicadores produtivos dos diversos operadores que desempenham 

estas operações, em simultâneo, para um mesmo projeto, não sobressaindo assim a produtividade 

individual de cada operador. Adicionalmente esta informação é inserida no controlo de linha, no 

respetivo dia e hora a que as peças foram descarregadas. 

No caso em que o defeito não seja na camada superficial, mais precisamente na camada de 

acabamento, constituída por verniz, é necessário recorrer ao despolimento, atividade que permite a 

remoção de todo o verniz e de uma camada superficial de tinta, para se proceder à posterior repintura. 

No caso das peças metálicas, ainda é possível recorrer à posterior decapagem, caso o despolimento 

não apresentar os resultados desejados. Sendo impraticável a aplicação do processo de decapagem 

sobre peças plásticas, caso seja impossível através do despolimento remover o defeito presente na 

peça, esta é dada como sucata.  

A atividade de despolimento em similaridade com a de polimento encontra-se igualmente dividida por 

duas regiões, uma primeira de pequena capacidade, localizada na linha 8 região 3, Figura 9. A restante 

atividade de despolimento encontra-se desmobilizada e presente na linha 1. O atual desmembramento 

da atividade de despolimento é uma situação temporária tendo a empresa em vista a sua total inclusão 

na linha 8, região 3. Por fim, ao nível do registo da atividade de despolimento, a empresa apresenta 

um registo regular da atividade, com estrutura e informação igual ao da atividade de polimento. 

Vulgarmente referido como a principal fonte de incerteza, a procura, é um fator instável que implica o 

desenvolvimento de processos flexíveis, capazes de se adaptarem constantemente às necessidades 

do mercado. Ainda que, como qualquer empresa, a Empresa C, seja alvo da incerteza inerente à 

procura, esta incerteza não é muito expressiva, uma vez que é definido com cada cliente um número 

médio de quantidades mensais a pintar. Não estando sujeita a uma elevada incerteza na procura, a 

Empresa C, é alvo de um processo incerto, com implicações diretas na previsão do lead time e nos 

custos de cada peça. Procurando identificar possíveis fontes de incerteza e de desperdícios, 

responsáveis pela instabilidade e demora no processo, recorre-se a dois tipos de mapeamento de 

processo, uma visão macro, com recorrência à ferramenta VSM, e uma visão micro, com a elaboração 

de mapeamentos por regiões de trabalho que passamos a caracterizar.   
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4.2 Value	Stream	Mapping	Atual	

Apresentando o processo da linha 8 diversos graus de incerteza e diversas sequências, não é possível 

numa única abordagem cobrir todos os fluxos. Tomando como ponto de partida a apresentação 

anteriormente feita do processo e com recorrência a informação adicional será selecionado um âmbito 

de estudo mais restrito e concreto. 

De encontro à definição do âmbito de estudo, sabendo que cada projeto pode ser submetido a 

processos diferentes é necessário, numa primeira fase, selecionar uma família de projetos sobre a qual 

incidirá a análise. Uma família é composta apenas por projetos que seguem uma sequência de 

processos igual ou idêntica, permitindo assim que análise se torne mais simples, direta e 

consequentemente passível de mapeamento. Sendo então apenas abordada uma família de projetos, 

as restantes deveram ser analisadas em futuros estudos. Presentes na Tabela 7 encontram-se todos 

os projetos que atualmente constituem o portefólio da Empresa C, evidenciando-se nesta a relação 

entre projeto-subprocessos. 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo uma das principais preocupações da empresa, a redução do lead time pela eliminação do tempo 

dispensado nos subprocessos adjacentes à pintura, são então selecionados todos os projetos passíveis 

de submissão ao conjunto dos 3 ou 4 subprocessos, uma vez que, serão estes os projetos mais 

exigentes e demorosos. Os projetos pertencentes à família selecionada encontram-se na Tabela 7 

circunscritos. A relação entre os subprocessos e as atividades anteriormente apresentadas é 

estabelecida na Figura 11.	 

 

 

 

Por forma a desenvolver o VSM atual do processo, com foco na identificação de desperdícios, é 

necessário recolher previamente diversos dados sobre o processo. No ato de recolha e análise dos 

diversos dados, é relembrado o fluxograma do processo, Figura 10, onde se apresenta as diversas 

ramificações, ou seja, as diversas sequências de atividades.   

Tabela	7	-	Relação	entre	projeto-subprocessos	 Tabela	8	-	Quantidades	
produzidas	em	Abril	

Figura	11	-	Esquema	de	relação	subprocesso-atividade 
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A representação num VSM de mais de duas sequências não é recomendada, pois torna o mesmo 

complexo, levando a dispersões na informação. Sendo recomendo num primeiro estudo a análise das 

principais sequências é então recolhida a informação relativa à proporção de peças que segue por cada 

um dos destinos, encontrando-se o resultado exposto na Tabela 9.  

Tabela	7	-	Distribuição	percentual	das	peças	segundo	cada	destino	

 

 

 

 

Uma vez que se pretende perceber quais as sequências de operações mais seguidas, a análise 

presente na Tabela 9 incidiu sobre um grupo de 4 projetos. A seleção dos 4 principais projetos é feita 

com base nas quantidades produzidas num mês representativo, neste caso o mês de Abril, informação 

que se encontra presente na Tabela 8.  

Sugerido pela Tabela 9, é maioritariamente na primeira e segunda variante que se concentra a grande 

parte das peças, ou seja, as peças seguem principalmente para OK ou com destino ao polimento. 

Assim opta-se pela representação e consequente análise dos fluxos segundo a primeira e segunda 

variante. 

Ainda no ato de recolha de dados regista-se discrepâncias temporais significativas nos cycle times de 

cada projeto, sendo assim, impraticável a representação, num único VSM, de todos os projetos 

anteriormente selecionados. Estendida a análise a todos os projetos da família, será apenas 

representado o projeto mais produtivo devido a limitações de espaço. Sendo o processo igual de projeto 

para projeto, opta-se por escolher o projeto mais produzido no passado mês de Abril, Tabela 8. 

Sugerido pela Tabela 8, o projeto Door Trim será então considerado para a realização do VSM. A Figura 

12 apresenta o VSM atual para o caso do projeto selecionado, afigurando este uma representação dos 

restantes projetos da família. Relembrar que no Anexo 11, Figura A16 encontra-se o significado da 

simbologia VSM. 

 

 

 

 

 

	

 

 Malas Mokka Door trim F15 Puxadores 

Ok (%) 36% 58% 66% 64% 

Polimento (%) 52% 40% 17% 14% 

Despolimento (%) 12% 2% 17% 22% 

Figura	12	-	Value	Stream	Mapping	Atual 
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No VSM atual caracterizam-se os fluxos de informação e de materiais, onde no primeiro é identificável 

um fluxo simplista e com origem nos pedidos dos clientes, enquanto que, no fluxo de materiais 

encontra-se um sistema com inventário ainda que seja visível em parte do processo a promoção de um 

fluxo contínuo.  

O Lead time para cada inventário entre operações é calculado através do rácio presente na formulação 

4.2.1 (Rother & Shook, 1998).  

 B(",	$&'(	('	&4C(4$á-&+ =
DEFGHIJFJK	KL	IGMKGHáNIO

PKJIJOQ	JIáNIOQ	JO	RSIKGHK
     (4.2.1) 

Analisando a Figura 12, o inventário é o desperdício mais visível, no entanto, é importante relembrar 

que parte do processo representado inclui diversas atividades de retrabalho as quais processam 

quantidades imprevisíveis, imprevisibilidade que dificulta a geração de um fluxo contínuo, que 

consequentemente gera desperdícios. As quantidades em inventário utilizadas no cálculo do rácio 

suprarreferido baseia-se na contabilização efetuada num dia representativo do mês de Abril.  

As diversas fontes de desperdício visíveis no fluxo atual encontram-se essencialmente presentes nas 

atividades precedentes à pintura, como aliás é possível constatar pela comparação da percentagem de 

value add de ambas as parcelas, Tabela 10. 

 

 

A baixa percentagem de value add no período pós pintura impõem a realização de uma análise mais 

detalha das atividades presentes nesta parcela do fluxo. O intuito desta análise será a identificação de 

outros desperdícios e problemas que atualmente são colmatados e camuflados com os pontos 

intermédios de inventário.  

4.3 Análise	detalhada	das	atividades		

Tendo-se numa abordagem anterior analisado o fluxo de valor atual, é possível numa perspetiva mais 

focalizada, analisar o subprocesso de seleção e de polimento, constituídos pelo conjunto de atividades 

expostas no VSM e classificadas como críticas, Figura 13. Procurar-se-á tratar, em seguida, cada um 

dos subprocessos e respetivas atividades, focando na identificação de desperdícios.	 

Tabela	8	-	Calculo	da	percentagem	de	value	add	

Figura	13	-	Relação	processo-atividade	presente	no	VSM 

VA Tempo	total %VA
Carga	+	Pintura 63 63 100%
Descarga	+	Inspeção	+	
Triagem	+	Polimento

237 6340 4%
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A necessidade de examinar detalhadamente todos os referidos subprocessos e consecutivamente 

identificar os desperdícios neles presentes, incute a utilização de ferramentas como fluxogramas, 

5Why’s e spaghetti diagrams para caracterizar a situação atual e consecutivamente evidenciar 

possíveis fontes de desperdício. Esta análise mais detalhada visa a complementaridade do VSM (Value 

Stream Mapping) elaborado e exposto anteriormente, apresentando-se como uma análise profunda de 

parte do processo produtivo. Ainda será possível visualizar mais facilmente as melhorias obtidas com 

a solução proposta, através de uma comparação direta entre os subprocessos antes e depois das 

alterações. 

A abordagem aos diversos subprocessos segue uma ordem lógica e segundo a sequência seguida 

pelo produto após a pintura. 

Subprocesso	de	seleção	

Na região assinalada na Figura 9 com o número 1, são executadas um conjunto de atividades, estas 

as constituintes do subprocesso de seleção. Este conjunto de atividades visa a remoção das peças do 

bastidor e respetivo extravio para o devido destino, este dependente do estado da peça.  

O subprocesso de seleção é caracterizado por 2 atividades: descarga e inspeção. Na Tabela 11 consta 

uma sumarização dos desperdícios e oportunidades de melhoria identificadas, após uma observação 

crítica de cada atividade.  

Tabela	9	-	Relação	atividade,	desperdício	e	oportunidade	de	melhoria	no	subprocesso	de	seleção	
	

ATIVIDADES DESPERDÍCIO(S) OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

Descarga Tempos de espera Alteração da região de colocação do produto 

Inspeção  Movimentações desnecessárias Alteração do layout com fim à aproximação das embalagens 

 

Dada a importância associada ao subprocesso de seleção, a sua realização sofre ligeiras adaptações 

consoante o projeto, realizando-se este da forma mais célere possível a partir das condições de 

trabalho oferecidas. O subprocesso de seleção é realizado de duas formas distintas.  

A primeira consiste na realização interrupta das atividades de descarga e inspeção, onde cada 

operador desempenha sequêncialmente as 2 operações. Concluídas as 2 operações, no conjunto das 

peças de um mesmo projeto, procedesse à etiquetagem de todas as peças consideradas como produto 

acabado, ou seja, pronto para expedição. Nesta primeira forma de atuar enquadram-se os projetos de 

maior dimensão. 

A segunda é destinada aos projetos de menor dimensão onde o rácio entre o número de peças e o 

tempo disponível é mais elevado não sendo então possível efetuar o processo de seleção do modo 

anterior. Assim para projetos com menor dimensão recorre-se a uma separação das 2 atividades. É 

então executada por uma ou duas pessoas, dependendo do projeto, a atividade de descarga, onde se 

opta por remover as peças do bastidor e a colocação destas na mesa de trabalho mais próxima.   
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Na região oposta da mesa onde anteriormente foram colocadas as peças encontram-se entre 2 a 4 

operadores, dependendo do projeto, a efetuarem a atividade de inspeção. No ato de inspeção ao serem 

classificadas como NOK as peças são imediatamente arrumadas nas respetivas caixas. As restantes 

peças, encontrando-se OK, são colocadas novamente na mesa numa disposição diferente por forma a 

acumular um conjunto de mais ou menos 3 peças na mesma condição. Acumulado o número referido 

de peças OK, procede-se à etiquetagem de todas as peças, caso necessário, e posterior arrumação.  

Neste caso executada isoladamente, a atividade de descarga, apresenta em projetos específicos 

alguns constrangimentos. As peças descarregadas e colocadas na mesa próxima chegam a uma 

cadência superior, da cadência a que são retiradas pelos operadores da atividade de inspeção, assim 

quando a mesa atinge o ponto de saturação, registam-se quebras no ritmo de trabalho dos operadores 

da descarga. Estas quebras de ritmo, levam a operadores em espera, motivo pelo qual se aponta o 

desperdício “tempo de espera” a esta atividade. 

 

As movimentações realizadas no decorrer de cada subprocesso de seleção, são em seguida 

analisadas e registas com ajuda da ferramenta spaghetti diagram.  

Recorrendo à Figura 14, mais precisamente ao spaghetti diagram elaborado para as peças de estatura 

maior, evidencia-se a razão do desperdício atribuído à atividade de inspeção. As repetitivas 

movimentações da zona de descarga até à embalagem apresentam-se como uma fonte de desperdício 

relevante, uma vez que os movimentos expostos são sucessivamente efetuados por cada peça. Referir 

que dos 3 pares de movimentações registados na Figura 14, apenas é executado um deles por peça, 

correspondendo cada par a um destino diferente e onde as respetivas cores seguem o esquema lógico 

da empresa. Não apresentando outros desperdícios relevantes, esta forma de efetuar o subprocesso 

de seleção impõe um estudo de alteração de layout. 

Figura	14	-	Spaghetti	diagram	subprocesso	de	seleção	das	
peças	de	grande	dimensão 

Figura	15	-	Spaghetti	diagram	subprocesso	de	seleção	das	
peças	menores 
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No caso das peças de menor estatura, Figura 15, o subprocesso de seleção já não apresenta 

movimentações tão excessivas como no caso anterior, salientando que aqui o número de peças por 

intervalo de tempo é superior, pelo que ainda menores, são efetuadas com uma frequência superior. 

As movimentações executadas por cada operador, evidenciadas no spaghetti diagram, 

corresponderam na parte à direita da mesa apenas a um dos três pares de movimentações. A 

movimentação a executar dependerá, como já referido, do estado da peça, correspondendo as 

movimentações de cada cor a um estado diferente e equivalente à classificação aplicada na empresa. 

Subprocesso	de	polimento		

Realizada a inspeção e apresentando as peças defeitos superficiais, estas são transportadas, nas 

respetivas embalagens, para a região de armazenamento em redor da área de trabalho número 2, 

Figura 9, isto no caso das peças de menor dimensão. Já no caso das peças maiores, e como referido 

anteriormente, estas são armazenadas e retrabalhadas na região 1. 

Em ambas as áreas de trabalho é executado, de forma análoga, o subprocesso de polimento, o qual é 

constituído por duas atividades: a Triagem e o Polimento.  

Não apresentando diferenças destacáveis de projeto para projeto é no cycle time, nas quantidades a 

retrabalhar e na dimensão da peça que se encontra alguma diferença, ainda que o subprocesso seja 

igual para todos os casos. Procurando analisar ao detalhe ambas as atividades que constituem o 

subprocesso, é realizado para cada atividade um fluxograma das diferentes etapas da atividade de 

triagem e de polimento, correspondendo estes, respetivamente à Figura 16 e Figura 17.  

  

 

 

 

Os fluxogramas elaborados para ambas as atividades, triagem e polimento, demonstram atividades 

estruturadas, evidenciando-se como possíveis fontes de melhoria, a redução das movimentações 

efetuadas. No caso da atividade de triagem cerca de 33% das etapas são movimentações, enquanto 

que no polimento estas contêm uma expressão de 29% do total de etapas. Com o objetivo de identificar 

movimentos redundantes é elaborado um spaghetti diagram, Figura 18 e Figura 19, onde se regista 

todas as movimentações inerentes às atividades triagem e polimento. 

1º

Seleção de uma peça 

2º

Deslocação até à 
mesa de trabalho

3º

Identificação de falhas 
na peça

4º 

Lixar os defeitos

5º

Registo da peça 
trabalhada

6º
Colocação na 

respetiva embalagem

1º 

Seleção de uma peça

2º

Deslocação até à mesa 
de trabalho 

3º

Colocação de massa 
de polimento 

4º
Aplicação da máquina 
sobre as regiões com 

massa

5º 

Limpeza de residuos 
de massa na peça

6º

Registo da peça 
trabalhada

7º
Colocação na respetiva 

embalagem

Figura	17	-	Fluxograma	da	atividade	de	triagem 

Figura	16	-	Fluxograma	da	atividade	de	polimento	
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Nas Figura 18 e Figura 19 é visível que cada peça tem associadas variadas movimentações, que 

cumulativamente, acarretam impacto no tempo de operação e onde a sua eliminação pode originar 

retornos temporais e monetários expressivos. Percetível ainda no spaghetti diagram é a falta de 

igualdade no processo de polimento pelo facto de cada operador encontrar-se a diferentes distâncias 

do ponto de colheita e de arrumação das peças.  

A Tabela 10 resume as conclusões retiradas da análise anterior e que serão consideradas numa futura 

análise quantitativa incidente sobre os desperdícios identificados. 

Tabela	10	-	Relação	atividade,	desperdício	e	oportunidade	de	melhoria	no	subprocesso	de	seleção	

 

 

 

 

No ato de criação do fluxograma da atividade de triagem, Figura 16, ao observar a atividade durante 

um longo período de tempo, sobressai as avultadas quantidades de produto colocado para despolir, 

após ter sido executada a triagem. Verifica-se que após a triagem grande parte das peças, 

independentemente do projeto, seguem para o despolimento ao invés do polimento que deveria ser o 

seu destino. Ainda que uma triagem errada possa levar à danificação da peça, impossibilitando o 

polimento desta, as quantidades observadas são demasiado avultadas para corresponderem 

unicamente a este incidente. Procurando identificar a causa ou as causas raiz deste fenómeno, recorre-

se à aplicação da ferramenta 5 Why’s, com resultado prático apresentado na Tabela 13. 

	 	

ATIVIDADES DESPERDÍCIO(S) OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

Triagem Movimentações desnecessárias 

Redefinição de layouts ou restruturação das atividades 

Polimento Movimentações desnecessárias 

Figura	18	-	Spaghetti	Diagram	
subprocesso	de	polimento	região	1	

Figura	19	-	Spaghetti	Diagram	subprocesso	de	polimento	região	2	
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Tabela	11	-	5	Why's	aplicada	na	obtenção	das	causas	raiz	

Questão Resposta 

Quantidades elevadas de 

produto para despolir 
 

Porquê? (why?) 
Porque há defeitos com um elevado grau de profundidade que não 

permite a recuperação das peças através do polimento; 

Porque vem estas peças  

para o polimento? 

Porque a inspeção é por vezes mal executada e o produto que 

deveria ir diretamente para despolir, acaba por passar ainda pelo 

polimento; 

Porquê? 
Falta de conhecimento dos operadores e/ou defeitos duvidosos, 

que tornam difícil o ato de distinção; 

Porquê? 

Os operadores desconhecem a atividade de triagem, logo têm 

menos sensibilidade perante os defeitos, tomando assim decisões 

erradas. Também, por vezes, só após lixar é que se tem completa 

certeza de qual o destino da peça; 

Solução 

Impor que qualquer operador domine minimamente atividade de 

triagem e a sua realização no seguimento da atividade de 

inspeção; 

 

A ferramenta 5Why’s permitiu assim identificar um possível caso de sobreprocessamento que será 

analisado em detalhe na abordagem quantitativa seguinte. A abordagem quantitativa seguinte analisará 

os desperdícios identificados em cada um dos subprocessos, evidenciando a sua existência e impacto. 

4.4 Análise	quantitativa		

A análise quantitativa em seguida apresentada, baseia-se em simulações realizadas no Gemba ou em 

metodologias de mensuração para avaliar o impacto dos identificados desperdícios, expondo a 

necessidade da sua eliminação. O software de simulação utilizado em alguns dos casos, é o Simul8 

versão 23.0. 

4.4.1 Simulação	da	atividade	de	descarga	

Optando numa primeira análise por observar a atividade de descarga, os existentes tempos de espera 

são detalhadamente examinados.  

Na simulação criada são testados quatro cenários, que se diferenciam unicamente pela quantidade de 

operadores atribuídos a cada atividade. Através da alteração do número de recursos alocados a cada 

uma das atividades espera-se conseguir visualizar os tempos de espera presentes na realidade. Os 

quatro cenários encontram-se divididos em dois grupos, o atual e o hipotético. O grupo Atual, constitui 

as duas variantes observadas na realidade, ainda que a mais habitual seja a representada pelo cenário 

A2. O grupo sobrante, grupo Hipotético, apresenta duas alternativas hipotéticas à realização das 

operações. Os quatros cenários analisados e a suas respetivas características estão presentes na 

Figura 20.  



	 51	

 

 

 

 

 

 

Com o intuito de perceber a representatividade dos observados, momentos de espera, opta-se por uma 

visualização contínua de um projeto critico neste aspeto, sendo Door trim o projeto selecionado. 

Atualmente, a atividade de descarga começa por ser realizada a um ritmo calmo e sem qualquer 

constrangimento, até que a zona de colocação das peças atinge a capacidade máxima. Atingida a 

capacidade máxima a descarga começa a ser feita a um ritmo inconstante que alterna entre momentos 

de espera e momentos de carga. Os momentos de espera presentes pelo facto de não existir espaço 

disponível para a colocação de produto. 

Com as distribuições normais representativas dos cycle times de cada atividade, é então possível 

recorrer a um software de simulação para obter uma imagem, do impacto criado pelas restrições de 

espaço.  

No software Simul8 recorre-se a um conjunto de 4 objetos, duas atividades, e a duas filas de espera, 

para criar um cenário realista, Figura 21. Na simulação, assim como na realidade, as peças chegam à 

região de descarga e aqui ficam a aguardar que sejam descarregadas pelos operadores. A 

permanência neste estado, não deverá superar os 120 segundos destinados a esta operação, tendo-

se controlado este parâmetro pelo tempo médio e máximo que as peças permanecem na primeira fila. 

Executada a atividade de descarga, as peças são novamente colocadas numa outra fila de espera, 

sendo esta representativa da mesa de trabalho existente na realidade. Tendo a referida mesa de 

trabalho uma capacidade máxima, também a sua representação apresenta igual limitação. 

Analisados nos critérios, tempo de espera das peças e taxa de utilização/ocupação dos operadores, a 

Tabela 14 expõem, os resultados obtidos para cada um dos cenários.   

 A) Atual A1) 1 Operador na atividade de descarga e 3 operadores na 
inspeção; 

  A2) 2 Operadores na atividade de descarga e 3 operadores na 
inspeção; Situação mais habitual; 

Cenário   

 P) Hipotético H1) 1 Operador na atividade de descarga e 4 operadores na 
inspeção; 

  H2) 2 Operadores na atividade de descarga e 4 operadores na 
inspeção; 

Figura	20	-	Cenários	e	respetivas	características	

Figura	21	-	Representação	da	simulação	executada	sobre	as	atividades,	descarga	e	inspeção	



	 52	

Tabela	12	-	Resultados	obtidos	na	simulação	dos	4	cenários	

	

Focando inicialmente nos cenários da atualidade é possível constatar, para o A2, que o tempo médio 

despendido por cada peça no bastidor, após a chegada deste à região, é cerca de 113 segundos, 

contra os 137,5 segundos do cenário A1, ficando o cenário A1 acima dos desejados 120 segundos. 

Igualmente longe do desejado, encontra-se o tempo máximo despendido por uma peça no bastidor, 

com nenhum dos casos a apresentar um valor próximo do desejável. O facto de os valores, médio e 

máximo do cenário A2, encontrarem-se mais próximos dos 120 segundos é a razão que leva à 

predominância deste cenário na unidade fabril, aplicando-se o cenário A1 apenas quando o número de 

operadores disponíveis não permite a aplicação do cenário A2. 

O entrave provocado pela falta de espaço para colocação de produto, sobressai nas taxas de ocupação 

dos operadores da descarga, onde em nenhum dos casos se supera os 81%, indicando que o motivo 

associado ao tempo de espera das peças não se relaciona com os recursos humanos da descarga, 

mas aos fatores que impedem estes de realizar a atividade ao ritmo pedido. 

A falta de espaço verificada na área de trabalho entre a descarga e inspeção não se deve somente à 

capacidade da mesa, mas principalmente a um défice de operadores na atividade de inspeção que 

contribui para uma discrepância acentuada entre a taxa de chegada de peças e a taxa de saída das 

mesmas.  

Nos cenários hipotéticos é então alocado um recurso extra à atividade de inspeção permitindo assim 

minimizar a discrepância anteriormente referida. Os resultados obtidos demonstram uma melhoria em 

todos os parâmetros, destacando aqui o cenário H1, que deste modo passa a cumprir em termos 

médios os 120 segundos por bastidor, e onde o valor máximo apresenta um desvio de cerca de 77 

segundos em relação ao ritmo desejado. Neste cenário a operação de descarga é assim realizada 

dentro das restrições temporais, por via de um melhor aproveitamento dos recursos humanos 

disponíveis, tendo-se para esta situação registado a taxa de utilização dos recursos mais elevada, 

cerca de 93%. 

Comparando os cenários A2 e H1, respetivamente, o caso mais comum no atual ambiente fabril e o 

hipotético mais favorável, conclui-se que é possível realizar a atividade de descarga de uma forma mais 

eficiente e eficaz do que a atual, com a alocação de um dos elementos da descarga à atividade de 

inspeção. Esta alteração permite a realização da atividade de descarga dentro dos parâmetros 

temporais, em média 14 segundos mais rápido que o atual, conseguidos pelo aumento de 52% na taxa 

de utilização dos recursos presentes na descarga, passando esta atividade a ser executada a um ritmo 

constante e logo sem desperdícios significativos.   

A1 A2 H1 H2
1 2 1 2

81% 41% 93% 49%
137,5 113,1 98,3 29,9
377,7 389,3 197,54 65
3 3 4 4
80 80 23,7 67,7

Número	de	operadores	na	inspeção
Número	máximo	de	items	na	fila	para	a	inspeção

Tempo	máximo	na	fila	para	a	descarga	(seg.)

%	utilização	dos	operadores	da	descarga
Tempo	médio	na	fila	para	a	descarga	(seg.)

Número	de	operadores	na	descarga
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Importante referir que para proceder a esta alteração, o espaço de colocação das peças tem de ser 

alterado para passar a suportar 4 operadores em simultâneo na atividade de inspeção. 

As conclusões retiradas para o projeto Door trim são extensíveis aos restantes projetos que apresentam 

a restrição referida, exibindo a restruturação desta área claros benefícios operacionais.   

De salientar, a importância de realizar a operação de descarga de uma forma eficaz, por via das 

quebras produtivas que pode provocar na atividade de pintura. Uma vez que a atividade de pintura 

funciona segundo um sistema de circuito fechado, os atrasos na descarga podem implicar paragens ao 

longo do circuito nomeadamente na atividade de pintura. 

4.4.2 Registo	de	movimentações		

Após a análise incidente sobre os tempos de espera na atividade de descarga, segue-se uma análise 

sobre as movimentações realizadas no decorrer de cada atividade. As movimentações evidenciadas 

em cada spaghetti diagram presente no capítulo 4.3, referentes a cada uma das atividades em análise, 

são alvo de medição através da metodologia MTM. 

A medição das deslocações envolvidas em cada uma das atividades é feita através de uma observação 

atenciosa das mesmas, onde se procura contabilizar os metros percorridos por cada operador no 

decorrer da operação. A medição e registo do número de metros permitem com a recorrência à 

metodologia MTM saber qual o tempo envolvido em cada uma das movimentações. Apresentados na 

Tabela 15 encontram-se os dados recolhidos para cada operação e a respetiva conversão em 

segundos.  

Representativos dos diferentes modos de operar e identificados como projetos relevantes pela 

sequência de atividades seguida e as quantidades produzidas, os 4 projetos anteriormente escolhidos 

são o alvo desta análise. 

 

 

Tabela	13	-	Avaliação	do	impacto	das	movimentações 

Inspecção Triagem Polimento
distância	(m) 3 4 4
tempo	(seg.) 2,7 3,6 3,6
Cycle	time	(seg.) 13 49 190
%	tempo	do	cycle	time 21% 7% 2%
distância	(m) 3 5 10
tempo	(seg.) 2,7 4,5 9
Cycle	time	(seg.) 29 56 447
%	tempo	do	cycle	time 9% 8% 2%
distância	(m) 3 4 4
tempo	(seg.) 2,7 3,6 3,6
Cycle	time	(seg.) 12 31 60
%	tempo	do	cycle	time 23% 12% 6%
distância	(m) 16 4 12
tempo	(seg.) 14,4 3,6 10,8
Cycle	time	(seg.) 39 39 135
%	tempo	do	cycle	time 37% 9% 8%

Puxadores

F15

Door	trim

Atividades

Malas
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No registo das deslocações, é relevante referir que para o caso do projeto malas, os diversos 

operadores a desempenhar a atividade de polimento, encontram-se a distâncias diferentes dos pontos 

de recolha e alocação dos produtos, pelo que, cada um desempenhará distâncias distintas. Com foco 

na captação do impacto das deslocações no cycle time, são analisadas as movimentações realizadas 

pelo operador com a identificação 2G na Figura 19, uma vez que os valores de cycle time registados 

foram sempre medidos sobre este operador e que este representa um dos casos mais otimistas, ou 

seja, o caso em que as deslocações são mais curtas. 

Por fim, destacar uma outra consideração tomada no registo das movimentações associadas ao ato de 

inspeção das peças de maior dimensão, aqui representadas pelo projeto F15. Como demonstra o 

spaghetti diagram realizado para a atividade em questão, Figura 14, são realizadas deslocações 

diferentes por destino da peça. Uma vez que o registo do cycle time, para a atividade de inspeção 

engloba registos segundo os 3 estados possíveis e numa proporção idêntica ao histórico de distribuição 

das peças por estado, o valor médio da deslocação é calculado através de uma média ponderada das 

deslocações registadas por destino. 

O registo de movimentações efetuado, evidenciou a proporção e consequentemente o impacto das 

movimentações realizadas do decorrer de cada atividade. Estas movimentação representam uma 

proporção variável do cycle time entre os 2% e os 37%, como demonstra a Tabela 15. Destacar por 

fim, que apesar de o peso das movimentações ser superior na atividade de inspeção, geralmente é na 

atividade de polimento que são realizadas as movimentações mais longas, ainda que não expressivas 

no longo cycle time desta atividade. 

O desenvolvimento futuro de soluções deverá ter estas movimentações em consideração, com principal 

enfoque nas movimentações associadas à inspeção, podendo a mitigação destas representar retornos 

monetários e temporais interessantes. 

4.4.3 Simulação	da	combinação	das	atividades	de	inspeção	e	triagem	

Identificado como uma possível melhoria processual, a realização simultânea das atividades de 

inspeção e triagem é analisada através da realização de testes em ambiente fabril. Estes testes 

realizados sobre um grupo de projetos, baseiam-se em simulações de pequena escala, representativas 

da situação idealizada. Procurando focar estes testes nos projetos globalmente mais demorosos, 

elabora-se uma análise de Pareto, Figura 22, procurando identificar os cerca de 20% dos projetos que 

contabilizam mais ou menos 80% do tempo total dispensado na atividade de triagem.  
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A Figura 22, permite facilmente identificar os projetos Malas, F15 e Door trim, cerca de 30% do total de 

projetos que sofrem triagem, como responsáveis de quase 80% do tempo total dispensado nesta 

atividade. A seleção destes 3 projetos foi ainda sustentada por uma análise análoga realizada para 

outros dois meses. 

Para os projetos selecionados realiza-se em ambiente regular de trabalho e em paralelo com o normal 

funcionamento da atividade de descarga e inspeção os referidos testes com uma duração mínima igual 

à recolha de pelo menos 50 valores de Cycle Time.  

Durante o período de teste os operadores alocados à experiência recolhem as peças e procedem à 

realização de uma inspeção visual, procurando identificar defeitos nas peças. Ao não ser identificada 

qualquer falha, a peça é colocada na respetiva caixa, caso seja detetada alguma imperfeição, e sendo 

a mesma profunda, a peça, é então colocada na embalagem de produto a despolir. Por fim, 

apresentando a peça imperfeições que representam dúvida sobre o seu verdadeiro destino ou sendo 

o destino, evidentemente o polimento, realiza-se a atividade de triagem de imediato, procurando 

eliminar qualquer dúvida e/ou preparando a peça para a atividade de polimento.  

Durante a realização do teste, efetua-se uma constante medição e registo do tempo decorrido entre 

peças sucessivas e a respetiva anotação do tipo de atividade realizada, distinguindo entre unicamente 

inspeção visual e inspeção visual seguida de triagem, ou seja, entre a já denominada inspeção e 

triagem. A distinção entre as duas variantes permite a comparação com a situação atual. 
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Figura	22	-	Pareto	sobre	tempo	despendido	na	atividade	de	triagem	no	mês	de	Abril	
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A Tabela 16, que apresenta os cycle times de cada atividade segundo o modo de operação atual e o 

proposto, torna clara a inexistência de diferenças significativas neste parâmetro. Não se encontrando 

o principal beneficio na redução dos cycle times de cada atividade, é numa visão mais generalista que 

se consegue visualizar os argumentos de sustento à alteração. Presente na secção mais à direita da 

Tabela 16 encontra-se uma comparação sobre as necessidades temporais à execução das atividades 

de inspeção e/ou triagem, ao conjunto de peças que formula um bastidor, do respetivo projeto. 

 

 

 

As diferenças temporais, já mais expressivas no conjunto peças que constituem um bastidor, 

representam uma redução percentual que varia dos 21% aos 38%, dependendo dos projetos, ver 

Tabela 16.  

Não sendo, os cycle times, o fator influenciador das reduções apresentadas, é visível, no ato da 

realização dos testes, que a solução proposta evita a dupla realização da inspeção visual, ou seja, a 

realização inicial da inspeção visual na atividade de triagem, dispensa assim a realização antecedente 

da atividade de inspeção.	 

 

 

 

Avaliando, numa perspetiva mensal, o impacto gerável por esta alteração, alcança-se para o caso do 

passado mês de Abril um retorno espectável perto dos 2000€. A análise feita ao mês de Abril, presente 

na Tabela 17, contém apenas os projetos até agora considerados. Sendo as quantidades produzidas 

tendencialmente constantes de mês para mês, e os projetos analisados cerca de 80% do tempo 

ocupado na atividade de triagem, é expectável que o retorno mensal global seja pouco superior ao 

apresentado e ainda invariável consoante o mês, considerando o portefólio atual de projetos.  

Serve as abordagens quantitativas, apresentadas anteriormente, para visualizar o impacto de cada um 

dos desperdícios presentes no atual sistema produtivo. Através da abordagem seguida foi possível 

constatar que os atuais recursos humanos, em parte do seu horário de trabalho, não estão a atribuir 

valor ao produto.  

  

Cycle	time	atual	(seg.) Cycle	time	teste	(seg.) Cycle	time	atual	(seg.) Cycle	time	teste	(seg.) atual	(seg.) teste	(seg.)
Malas 29 34 56 54 672 528 21%
F15 39 38 39 37 429 340 21%
Door	trim 13 13 49 31 1379 852 38%
Puxadores 12 9 31 33 666 504 24%

Necessidade	temporal	por	bastiador
Redução	(%)Projetos

Atividade	de	inspeção Atividade	de	triagem

Tabela	14	-	Comparação	temporal	entre	a	realização	separada	e	conjunta	das	atividades	de	inspeção	e	triagem 

Tabela	15	-	Estimativa	do	retorno	associado	à	alternativa 
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4.5 Conclusão	do	capítulo		

Dividido em três momentos essenciais, o presente capitulo, procurou numa primeira fase apresentar 

detalhadamente a situação atual da linha 8. 

Apresentando a situação atual alguma estabilidade e estrutura, em parte garantida pela aplicação 

continua da metodologia 5S em complemento a uma gestão visual, é possível com recorrência a 

informação estratégica proveniente da base de dados da empresa, proceder, num segundo momento, 

à definição e análise de parte relevante da atividade desenvolvida nesta linha. 

Surgindo então num segundo momento uma análise numérica sobre as quantidades produzidas e as 

diversas sequências seguidas, é selecionada a família de projetos suscetível de submissão à sequência 

mais morosa, como o alvo primordial, no arranque do processo contínuo de transformação, e 

igualmente, definida como o alvo deste projeto. Definida a sequência alvo esta é caracterizada através 

de um mapeamento do fluxo valor, sucedendo-se uma análise mais detalhada de cada um dos 

subprocessos presentes na sequência, nomeadamente o processo de seleção e processo de 

polimento. Ambas as caracterizações e análises incidentes sobre a sequência produtiva, estimularam 

a aparição de diversos desperdícios, fundamentalmente presentes em dois subprocessos, os referidos 

subprocessos de seleção e polimento.  

Vislumbrados no subprocesso de seleção desperdícios como tempos de espera e movimentações 

desnecessárias, é estudado o impacto destes nas atividades a que surgem associados. O estudo, 

incidente sobre os tempos de espera, revelou uma estrutura incapaz de fornecer as condições 

desejadas à realização das atividades de descarga e inspeção no ritmo desejado.  

A realização constante de movimentações desnecessárias não é algo exclusivo do processo de 

seleção, surgindo como o desperdício mais visível no processo de polimento. A utilização da 

metodologia MTM,  na medição da duração de cada movimentação, revelou, que parte do cycle time é 

composto por movimentações, sendo que estas representam 2% a 37% do cycle time, dependendo 

das atividades. No entanto, é nas atividades pertencentes ao processo de seleção onde grande parte 

do tempo de operação é despendido em movimentações. 

Por fim, a existência de sobreprocessamento, resultado de uma separação física das atividades de 

inspeção e triagem é avaliado através da realização de diversas simulações, onde, os resultados 

obtidos, demonstraram existir um benefício temporal variável entre os 21% e os 38% por bastidor. 
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5 Estudo	de	alternativas	

Identificados e caracterizados os diversos desperdícios, é caracterizada uma proposta de melhoria 

processual. Inicia-se o presente capítulo pela definição do novo fluxo de valor, através da ferramenta 

VSM, seguindo-se o estudo de elementos chave a considerar no desenvolvido das soluções. Estes 

estudos focar-se-ão em mitigar ou eliminar os desperdícios presentes nas atividades e ainda nas 

características que garantem o fluxo proposto. São por fim apresentadas as duas soluções 

encontradas. 

5.1 VSM	Futuro	

Executados os primeiros passos no mapeamento do fluxo de valor, segue-se a fase mais relevante de 

todo o processo, o desenvolvimento do VSM futuro. Tendo como ponto de partida o VSM atual e os 

desperdícios identificados nas atividades nele presente, é desenvolvido o novo fluxo de valor. 

A obtenção de um fluxo contínuo, assim como a capacidade de produzir segundo o takt time, são 

fatores desejáveis num fluxo de valor Lean, fomentando a mitigação ou eliminação do pior dos 

desperdícios, Overprodution.  

Na definição do novo fluxo de valor é considerado como fundamental a redução do tempo dispensado 

em cada um dos estágios e a eliminação dos diversos desperdícios, como forma de reduzir o lead time, 

uma vez que não é possível eliminar, de momento, nenhuma das referidas atividades NNVA, apenas 

é possível mitigar o impacto destas. 

Com uma extinção dos inventários intermédios e a criação de ligações entre atividades subsequentes 

pela introdução da política First In First Out (FIFO), passando a existir um único ritmo, o qual é definido 

pelo pacemaker, neste caso a atividade shipping. A introdução de uma política FIFO entre atividades 

juntamente com a definição de limites máximos para estas mesmas regiões promove a geração de um 

fluxo contínuo e minimização do desperdício overproduction.  

O novo fluxo, definido na base daquelas que são as necessidades atuais da empresa, é exposto no 

VSM futuro, Figura 23. No sentido de obter um fluxo contínuo, é sugerida a criação de células de 

trabalho que permitam a realização sequencial da atividade de inspeção e triagem. 

Considerada como o pacemaker do processo, a atividade shipping, recebe os pedidos de clientes e 

procede à sua supressão através das quantidades de produto acabado presentes no supermercado. 

Uma vez que o processo é alvo de uma elevada incerteza é impossível produzir diretamente para 

expedição, e por isso, optou-se por produzir para o referido supermercado, que suprimirá grande parte 

dos pedidos, amortizando a referenciada instabilidade processual. 
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Consumidas as quantidades presentes no supermercado, capazes de suportar o número de pedidos 

diários, é através do sistema Kanban que é acionada a produção, com o objetivo de reabastecer o 

supermercado ou de suprimir a procura, caso esta não tenha sido já suprimida. Os Kanbans enviados 

do supermercado para a atividade de carga acionam a produção de peças em blocos iguais ao número 

de peças por bastidor, neste caso 42 peças, evitando que se pintem bastidores incompletos. A atividade 

de carga recolhe a matéria-prima de um outro supermercado, criado no sentido de evitar que 

contratempos no abastecimento do produto, forcem paragens na produção. Este supermercado conta 

com matéria-prima suficiente para dois dias normais de fabrico. Aqui e à semelhança do supermercado 

do produto acabado, quando atingido o ponto de reabastecimento do supermercado, é enviado um 

Kanban para o departamento de planeamento, procedendo este à encomenda da matéria-prima. 

O resultado final expressa assim um processo conectado, onde o foco foi conseguir criar um fluxo o 

mais próximo possível do contínuo. A impossibilidade de gerar um fluxo contínuo ao longo de todo o 

processo impulsionou a incorporação de supermercados como alternativa. Não sendo possível a 

criação de um fluxo contínuo em todo o processo, é no entanto, a estruturas de supermercado e a 

introdução de sistema Kanban juntamente com designação de uma atividade pacemaker que permitem 

o funcionamento segundo um sistema pull. O funcionamento segundo um sistema pull é algo exigível 

na aproximação a uma abordagem JIT, produzindo o mais próximo possível do ritmo do mercado e 

segundo os pedidos deste. Este modo de operar, exige naturalmente um processo reativo, não sendo 

então permitido elevados desperdícios temporais. Neste sentido, juntamente com as alterações 

necessárias à obtenção dos fluxos definidos, procurar-se-á mitigar as fontes de desperdício 

anteriormente identificadas. 

Por fim, alcançar os fluxos de informação e de materiais enfatizados requer a realização de algumas 

alterações e melhorias processuais, especificadas no VSM futuro através dos eventos Kaizen.   

Figura	23	-	VSM	Futuro 
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De uma forma descritiva os diversos eventos Kaizen visam:  

• Redefinir a equipa de polimento de modo a garantir o lead time entre esta atividade e a 

precedente inferior ou igual, a 1 dia; 

• Redução ou eliminação da distância física existente entre as atividades, especialmente entre 

inspeção e triagem, através da realocação das mesmas ou através da criação de um 

transportador entre atividades; 

5.2 Projetos	de	alteração	

O intuito de cada um dos seguintes projetos é a obtenção das características base das futuras soluções. 

Estas características são definidas com base nas necessidades do novo fluxo e de forma a mitigar os 

desperdícios identificados. 

5.2.1 Projeto	alocação	do	produto	descarregado	

De modo a garantir as condições desejadas à realização eficiente da atividade descarga, e assim 

eliminar os tempos de espera anteriormente identificados, é necessário criar um espaço com 

disponibilidade constante para a colocação de peças e com capacidade para alocar todos os 

operadores necessários à atividade de inspeção. 

Neste sentido é possível encontrar duas alternativas: 

a) Uma solução passaria pelo aumento do atual espaço, que sendo já generoso, o seu aumento 

contribuiria para deslocações excessivas e consecutivamente um aumento do tempo de 

descarga.  

b) A introdução de um transportador, o qual permitiria mover as peças da região junto à descarga 

até aos operadores alocados à inspeção. A criação de uma região de armazenamento 

dinâmica, como é o caso do transportador, permite a obtenção das condições desejadas à 

atividade de descarga, assim como aumentar o espaço de armazenamento temporário sem a 

necessidade de realizar movimentações desnecessárias. 

5.2.2 Projeto	supressão	do	sobreprocessamento		

Os resultados obtidos nos testes efetuados sobre a execução simultânea das atividades de inspeção 

e triagem, mostraram ser benéfico a acomodação num mesmo momento e local ambas as atividades. 

As duas atividades onde se verificou existir algum sobreprocessamento, surgem no novo fluxo, Figura 

23, acopladas com o intuito de serem realizadas de forma contínua, eliminando o desperdício 

atualmente presente.  

A realização simultânea da atividade de inspeção e triagem, por uma questão de simplicidade será 

futuramente referida como a atividade IT. 
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Para que se defina o destino de cada peça a atividade de inspeção é realizada após a descarga, sendo 

a única solução a realização da triagem na região de descarga. A realização de ambas as atividades 

terá que ser feita ao ritmo da linha de pintura, a qual é regida pelo ritmo introduzido na atividade de 

carga.  

Em termos de ritmo, a linha opera atualmente segundo uma frequência média de 144 segundos, ou 

seja, a cada 144 segundos sai um bastidor com um número variável de peças. Com a capacidade de 

libertar um bastidor a cada 120 segundos, sendo esta a frequência à qual a empresa pretende operar, 

será com este ritmo que se planeará as capacidades de ambas as atividades. Este ritmo permitirá 

igualmente suprimir cada vez mais pedidos, os quais apresentam um volume superior à capacidade 

atual da linha. 

Sabendo o ritmo de linha, é chegado o momento de calcular as necessidades reais de mão-de-obra, 

da renovada atividade, IT, presente no novo fluxo.  

Como já referido o modo de operar varia consoante o projeto, dividindo-se em dois principais grupos, 

os projetos de peças de grande dimensão e os de pequena/média dimensão. A realização em contínuo 

da atividade de inspeção e triagem não terá um impacto significativo no modo de operar de cada grupo, 

assim, o cálculo e definição das necessidades de cada grupo terá de ser realizado de acordo com o 

modo de operar.  

Na abordagem incidente sobre as peças de menor dimensão é então considerado apenas o tempo 

exigido à execução da atividade de IT, o qual incorpora a colocação da peça no respetivo destino. Na 

Tabela 18, além dos valores de cycle time de cada atividade e do tempo total necessário por bastidor 

é possível ainda visualizar o número de operadores requeridos para realizar a atividade IT em cada um 

dos projetos.  

 

Sobre as peças de maior dimensão a análise temporal é vista entre a descarga de peças sucessivas, 

ou seja, os valores de cycle time da inspeção e da triagem incluem a descarga e arrumação das peças. 

Analogamente à Tabela 18, a Tabela 19, apresenta os requisitos de cada projeto para o caso dos 

projetos de dimensão superior. 

Peças/bastiador Peças	triadas	 Cycle	time	Insp. Cycle	time	Triagem Tempo	total	para	Insp.	+	Triar Pessoas	necessárias

(quantidade) (quantidade	média/bastiador) (segundos) (segundos) (segundos/bastidor) (quantidade)

Malas 12 6 34 54 528 4,4

Door	trim 42 17 13 31 852 7,1

Puxadores 40 6 9 33 504 4,2

Jag.Fender 8 8 19 93 744 6,2

Jag.Coupe 6 6 16 141 846 7,1

Jag.Conv 3 3 20 91 273 2,3

Projetos

Tabela	16	-	Número	de	recursos	por	projeto	(peças	de	menor	dimensão) 
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Tabela	17	-	Número	de	recursos	por	projeto	(projetos	de	peças	de	maior	dimensão)	

	
 

Em suma, através dos cálculos presentes na Tabela 18 e Tabela 19 conclui-se que em termos máximos 

é requerido 7 operadores para trabalhar as peças menores, contra os 3 operadores necessários na 

execução de peças de maior dimensão. Havendo flutuações, consoante o projeto, o número de 

operadores alocados a cada atividade deverá ser algo variável no tempo, sendo estes constantemente 

realocados. As exigências máximas em termos de número de recursos, são consideradas como 

requisitos no desenvolvimento futuro de soluções. 

5.2.3 Projeto	atividade	de	Polimento	

A realocação e restruturação da atividade de triagem deixa isolada a atividade de polimento, a qual 

continuaria a operar a um ritmo próprio, com consequências claras ao nível da produtividade e 

planeamento.  

O objetivo de criar um ritmo de produção único força a adaptação da estrutura de polimento, obrigando 

esta a funcionar o mais próximo da atividade antecedente, a atividade de triagem. Não sendo possível 

ou necessário realizar esta atividade ao mesmo ritmo da precedente, define-se como objetivo, a 

formulação de uma equipa de operadores capaz de suprimir as necessidades diárias de polimento, 

permitindo a obtenção de todo o produto final num período máximo de 1 dia. 

No ato de definição do número médio de operadores, é analisado numa perspetiva mensal e histórica, 

o tempo total necessário. Dos cálculos efetuados para variados meses, permitem a sinalização do mês 

de Março como um mês representativo.  

	

	

	

	

	

	

Peças/bastiador Peças	triadas	 Cycle	time	Insp. Cycle	time	Triagem Tempo	total	para	Insp.	+	Triar Pessoas	necessárias
(quantidade) (quantidade	média/bastiador) (segundos) (segundos) (segundos/bastidor) (quantidade)

F15 9 2 38 37 340 2,8
L550 9 1 29 40 272 2,3
F16 9 4 27 49 331 2,8

Projetos

Polidas Cycle	time	(seg.) Tempo	total	(seg./mês)
X72 25 132 3300
K95 8 156 1248
K67 497 139 69083
L538 124 142 17608
L494 228 159 36252
L550 310 182 56420
F15 2194 220 482680
F16 212 120 25440
Puxadores 1293 148 191364
Malas 7412 447 3313164
Door	trim 11991 192 2302272
Jag.Coupe 203 141 28623
Jag.Fender 371 366 135786
Jag.Conv 99 361 35739
Total	 24973 6698979
Necessidades	diárias	(média) 267959
Turno	(seg.) 25200
Nº	de	pessoas	(média) 11

Março

Tabela	18	-	Cálculo	do	número	médio	de	operadores	para	o	polimento		
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Considerando o número de dias de produção no mês de Março e em função do período produtivo de 7 

horas de cada operador, por dia de trabalho, visualiza-se, Tabela 20, uma necessidade média de 11 

operadores para retrabalhar todo a geração diária de produto para polir.  

Em conjugação com a definição de uma meta diária, é considerada a possibilidade de aproximar a 

atividade de polimento da região de descarga, minimizando o tempo despendido em movimentações, 

disponibilizando de forma mais célere o produto aos operadores do polimento. A movimentação de 

pessoas e produtos entre as duas regiões dificulta a obtenção de um fluxo contínuo. 

Por fim, pretende-se com a promoção de uma ligação entre polimento e triagem aplicar a política FIFO, 

eliminando a necessidade de planear a atividade de polimento, passando esta a seguir a sequência 

estabelecida na pintura.   

5.3 Proposta	de	Soluções		

Explorados em detalhe nos pontos anteriores, os diversos desperdícios e problemas identificados foram 

abordados segundo a perspetiva de restruturação.  

Em foco no ato de desenvolvimento de soluções de restruturação de layouts e operações considera-

se as seguintes características generalistas: 

1. Criação de uma estrutura de armazenamento intermédia colocada entre as atividades 

triagem e polimento; 

2. Criação de duas regiões operacionais, uma pensada para peças menores e a restante para 

peças maiores. 

Para a região das peças menores são ainda consideradas as seguintes características: 

3. Criação de uma região de armazenamento dinâmica, que garanta uma disponibilidade de 

espaço constante, para colocação do material descarregado; 

4. Criação de pelo menos 8 áreas de trabalho pensadas para a inspeção e/ou triagem do 

produto de menor dimensão; 

5. Criação de pelo menos 11 áreas de trabalho, junto da região de descarga para incorporar 

a atividade de polimento. 

Por fim, para as peças de maior dimensão considera-se: 

6. Criação de pelo menos 2 áreas de trabalho pensadas para a inspeção e triagem. 
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Com base nos pontos apresentados, é inicialmente efetuado um brainstorming, ao qual se segue um 

processo natural de maturação, que culmina na definição das alternativas à situação atual. Cada uma 

das alternativas é devidamente apresentada e avaliada de seguida. Tendo como foco primordial o 

processo estudado e caraterizado no VSM, no desenvolvimento de soluções é importante apreciar cada 

alternativa numa visão global, evitando a seleção de soluções conflituosas ou prejudiciais para os 

restantes processos ou projetos. A apresentação seguinte, de cada solução, segue a estrutura da 

Figura 24. 

 

5.3.1 Solução	

Peças menores - Versão A 

A supressão das características atribuídas ao caso das peças pequenas começa pela criação de uma 

região de armazenamento dinâmica, que garanta espaço disponível à colocação do material 

descarregado. A supressão desta condição só é possível através da colocação de um transportador ou 

estrutura semelhante que permita o escoamento constante do produto. Uma vez que não pode haver 

contacto direto entre peças, por via de este resultar em defeitos para a pintura, uma estrutura baseada 

em rolos e/ou gravitação não é uma possibilidade. A estrutura mais aconselhada será um transportador 

de tela motorizado, que permita o transporte das peças de forma estável. Sobre este transportador 

deverá ser imposta uma velocidade igual à da cadência de peças, por forma, a garantir que o espaço 

de Input do transportador está livre quando necessário.  

Após a atividade de descarga é executada a atividade IT a qual terá de recolher do transportador as 

peças, assim como atualmente recolhe da mesa de trabalho, que desempenha a função aqui atribuída 

ao transportador. As mesas de trabalho onde se realiza o trabalho de triagem e polimento, apresentam 

condições universais que permitem a adaptação rápida a uma das duas atividades, e oferecem a 

possibilidade de mobilização fácil. Assim considera-se o reaproveitamento das mesas de trabalho, 

através da colocação destas junto do transportador, permitindo a operacionalidade com um mínimo de 

movimentações.  

Cada mesa de trabalho tem dimensões e condições para absorver 4 operadores em simultâneo, 

exigindo a atividade 8 espaços de trabalho, isto reflete-se, em 2 mesas de trabalho.  

Solução

Caso	das	peças	menores

Versão	A

Versão	B

Caso	das	peças	maiores

Figura	24	–	Framework	da	proposta	de	soluções 
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Apresentando o processo alguma instabilidade, pode surgir a necessidade de incorporar uma mesa de 

trabalho extra para a realização destas atividades, sendo então o layout preparado para a absorção 

desta, ainda que a sua colocação não seja atualmente exigida. 

Avaliadas em 4.4.2, as movimentações demonstram corresponder entre 7% a 12% do cycle time da 

atividade de triagem, tendo por isso, sido criticamente analisadas no desenvolvimento da solução. 

Proporcionando-se como uma solução simples e eficiente, a disposição das mesas numa posição 

perpendicular ao transportador e colocadas em contato direto com este, é a hipótese que admite uma 

utilização mais eficiente de toda a mesa sem impor aos operadores movimentações excessivas. 

Com a recorrência ao já utilizado software livre, sketchup, é desenhado à escala o armazém com as 

ideias delineadas, procurando visualizar e confirmar a possibilidade de incorporação de cada uma 

destas alterações. 

Sobre as áreas de trabalho para os 11 operadores do polimento, coloca-se segundo a mesma 

orientação das mesas da triagem, as 3 mesas de trabalho necessárias, permitindo assim um fluxo 

direto entre triagem e polimento.  

Finalmente é desenvolvida uma solução de armazenamento entre triagem e polimento. A estrutura 

pensada, geralmente denominada de supermercado, foi desenhada à escala no software sketchup 

permitindo avaliar a sua viabilidade. Na Figura 25, o referido supermercado, que se estende ao longo 

da região ocupada pelas mesas de trabalho, permite não só o armazenamento, como a simplificação 

da movimentação de peças e caixas entre atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

A extensão do supermercado pela região das mesas determina uma dimensão mínima de 13 metros, 

a qual permite o contacto com todas as mesas da triagem e do polimento. Determinada a dimensão 

mínima é avaliada a capacidade de armazenar todo o produto à espera de polimento.  

  

Figura	25	-	Representação	3D	do	supermercado 
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Projetos
Nº	de	peças	

polidas/bastidor	
Cycle	time	
polimento	

X72 0 132
K95 0 156
K67 1 139
L538 8 142
L494 5 159
L550 1 182
F15 1 220
F16 2 120
Puxadores 3 148
Malas 4 447
Door	trim 9 192
Jag.Coupe 1 141
Jag.Fender 3 366
Jag.Conv 0 361

1098
0

Necessidade	temporal	
por	bastidor	(seg.)

0
0

139
1136
795
182
220
240
444
1788
1728
141

A avaliação das necessidades de armazenamento é feita através de simulação, reproduzindo-se nesta 

a produção consecutiva dos dois projetos mais exigentes para a atividade de polimento. A Tabela 21 

exibe as necessidades temporais de polimento por bastidor onde se destaca os projetos Malas e Door 

trim. 

 

 

 

 

 

 

 

A simulação consistiu na produção do projeto malas durante 44 min, ao qual se seguiu 44 min do projeto 

Door trim. A produção de cada projeto estendeu-se por um período de 44 min duração máxima 

registada. Extraído do simulador, a Figura 26, apresenta uma evolução da quantidade de peças em 

espera, sendo numa primeira fase apenas malas e numa segunda fase apenas Door trim, uma vez que 

o supermercado estabelece o retrabalhar das peças segundo a politica FIFO, e assim segundo a 

sequência de produção. 

 

 

 

 

 

 

Retirado da Figura 26, o valor máximo de 37 e 148 peças em inventário para malas e door trim, 

respetivamente, é executada uma comparação destes com a capacidade do supermercado, Tabela 22. 

Desta comparação, conclui-se que as dimensões apresentadas são suficientes para absorver a 

acumulação gerada durante períodos mais exigentes. A acumulação gerada é resultado da definição 

de um valor médio de operadores na atividade de polimento.  

 

 

Larg.	das	Caixas	(cm) Compr.	do	Supermercado	(cm) Quant.	Máxima	de	Caixas Quant.	Máxima	de	Peças
Malas 60 21 105
Door	Trim 40 32 256

Quantidade	Máxima	de	Peças	para	um	Supermercado	com	13	m	de	Comprimento

1300

Tabela	20	-	Capacidade	de	supermercado	com	13m	de	comprimento 

Figura	26	-	Evolução	temporal	do	número	de	peças	em	inventário	entre	a	atividade	de	triagem	e	a	de	polimento 

Tabela	19	-	Tempo	necessário	para	polir	as	peças	defeituosas	por	bastidor	



	 67	

Peças menores - Versão B 

A primeira solução encontrada consegue suprimir qualquer um dos requisitos impostos, no entanto, é 

possível encontrar uma alternativa igualmente viável, que contempla ligeiras diferenças. A alternativa 

encontrada, propõe a alteração da região de triagem com vista à redução das movimentações contidas 

nesta atividade.   

A aquisição de novos espaços de trabalho, estes mais reduzidos, individuais e colocados igualmente 

junto do primeiro transportador, permite um aproximar da estrutura de armazenamento impondo aos 

operadores, exclusivamente, uma simples rotação. 

Alcançada uma estruturada capaz de suprimir os requisitos das peças de pequena/média dimensão, 

resta o desenvolvimento da estrutura para as peças de maior dimensão.  

Peças maiores 

Nos projetos com peças de maior dimensão as operações são executadas de uma forma contínua, à 

exceção da atividade de polimento, pelo que não é necessário criar uma região de armazenamento 

entre a descarga e a inspeção, como no caso anterior. Neste caso é necessário garantir espaços de 

trabalho para a realização da triagem, polimento e adicionalmente uma área de armazenamento entre 

triagem e polimento. 

É requerido no máximo 3 operadores para a realização das 3 atividades, descarga, IT e arrumação, no 

entanto, como verificado no período de testes, o número de operadores a realizar a atividade de 

triagem, em simultâneo, nunca excedeu os dois operadores. Assim sendo, o número de espaços para 

a realização da atividade de triagem é de apenas 2. 

Contrariamente ao caso das peças de menor dimensão, onde numa mesa de trabalho era possível ter 

4 operadores em simultâneo, aqui, numa mesa trabalho apenas conseguem laborar dois operadores, 

devido às dimensões das peças. Pretendendo-se 2 áreas para triagem é assim exigida a incorporação 

de 1 mesa na região.  

Por fim, a atividade polimento exige a colocação de um/dois operadores a realizar esta atividade após 

o arranque da descarga, para que o retrabalhar das peças seja concluído num período temporal 

idêntico ao apresentado para as peças de menor dimensão.  

Colocada a zona do material OK, próxima da região de descarga, uma vez que este será a trajetória 

mais executada, é feita a incorporação das mesas de trabalho, as quais foram colocadas de modo a 

reduzir movimentações. 
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Figura	28	-	Spaghetti	diagram	para	a	Versão	B 

Visão global 

Consideradas todas as características anteriormente apresentadas, é atingida a solução Versão A e 

Versão B presentes na Figura 27 e Figura 28, respetivamente, e sobre as quais se apresenta o 

sphagetti diagram de cada atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontradas soluções satisfatórias no global dos projetos e atividades, estas, são alvo de uma análise 

comparativa, com o presente layout. As movimentações realizadas no decorrer das atividades são 

analisadas com recorrência às medidas provenientes da representação em ambiente de software e à 

metodologia MTM, encontrando-se os resultados expostos na Tabela 23 e Tabela 24. 

	

Figura	27	-	Spaghetti	diagram	para	a	Versão	A 
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Tabela	22	-	Resultados	da	metodologia	MTM	para	a	solução	Versão	B	

	

	

	

	

	

 

	

 

 

 

 

A Versão B em termos de organização não apresenta diferenças face à solução anterior, como é 

possível constatar pela Figura 28, representando esta alteração somente um benefício temporal na 

atividade de triagem das peças menores, como se destaca na Tabela 24. 

Nesta nova estrutura os operadores situados junto ao transportador recolhem e inspecionam a peça no 

local, deslocando-se à mesa mais próxima apenas quando é necessário triar. No produto destinado ao 

polimento serão os operadores, alocados à atividade IT, os responsáveis pela colocação na região de 

armazenamento, a criar, entre triagem e polimento. Estas condições permitem reduzir ou eliminar as 

deslocações realizadas no decorrer da atividade de inspeção. 

5.4 Conclusão	do	Capítulo		

O presente capítulo teve como objetivo a exploração e definição do novo fluxo de valor, tendo-se 

também apresentado estruturas alternativas à atual, que permitam a obtenção deste mesmo fluxo. 

Partindo dos objetivos definidos no VSM futuro, determinam-se as necessidades médias de mão-de-

obra na atividade de polimento, por forma a garantir o retrabalhar diário de todas peças, não restando 

assim qualquer peça por retrabalhar no arranque de cada dia. Os cálculos efetuados neste sentido 

revelaram um valor de 11 operários dedicados inteiramente à atividade de polimento, como o valor 

mais indicado.  

Numa última fase são abordadas as duas soluções que permite a obtenção do fluxo desejado, 

explorando-se ao detalhe o dimensionamento e orientação das diversas estruturas. Ainda no contexto 

de exploração de cada uma das soluções, são analisados os fluxos realizados no âmbito de cada 

atividade e avaliadas as alterações face ao correspondente na estrutura atual. 

Tabela	21	-	Resultados	da	metodologia	MTM	para	a	solução	Versão	A	
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6 Validação	das	Soluções		

A validação das soluções é feita através da comparação entre diversos cenários tendo-se recorrido ao 

software Simul8 versão 23.0.  

A situação atual e a proposta apresentam-se como situações totalmente distintas e onde a situação 

proposta visa, não só, mitigar os desperdícios identificados na situação atual, como, prover o processo 

de uma capacidade suficiente às necessidades atuais e futuras, algo que o processo atual não é capaz 

de oferecer.  

Neste sentido, o número de operadores exigido pela solução proposta supera a atuais existências deste 

recurso, colocando a situação atual e a proposta em desigualdade, o que numa abordagem 

comparativa pode induzir em inferências pouco justas. A criação de vários cenários foi então a solução 

encontrada para que se obtenha uma visão abrangente, tendo-se para este efeito criado 5 cenários 

presentes na Figura 29. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como a Figura 29 indica serão simulados 5 cenários distintos, dividindo-se estes em dois grupos, um 

primeiro, composto por três cenários representativos de diversas variantes da situação atual, e um 

segundo grupo, composto por dois cenários correspondentes às duas soluções apresentadas. Segue-

se uma descrição mais detalhada de cada um dos 5 cenários.   

Cenário A1 

O primeiro cenário caracteriza o atual processo em análise, sendo consideradas as atividades, 

momentos de espera e transportes registados em ambiente gemba. Neste cenário o número de 

recursos atribuído a cada atividade apresenta-se como o habitualmente utilizado no funcionamento do 

sistema produtivo. 

Cenário A2 

O presente processo contempla a execução da atividade de polimento, de forma fragmentada, onde 

num conjunto de 11 elementos atribuídos a esta atividade, é possível ver uma divisão da equipa em 

pequenos grupos. Encontra-se assim na realidade atual, grupos de operadores, a executar simultânea 

projetos diferentes. 

 A) Atual A1) Processo atual com o número de operadores por atividade 

igual ao constatado na realidade;   

  A2) Processo atual com o número de operadores na atividade de 

polimento igual em todos os projetos e igual ao presente nas 

propostas; 

  A3) Processo atual com o número total de operadores nas igual ao 

presente nas soluções propostas; 

Cenários   
 P) Proposto P1) Processo apresentado na solução proposta, Versão A; 

  P2) Processo apresentado na solução proposta, Versão B; 

Figura	29	-	Diversos	cenários	em	estudo	



	 71	

No cenário A2, explora-se a realocação dos recursos atuais para que os 11 operadores retrabalhem 

em simultâneo o mesmo projeto, operando segundo a sequência da pintura. Este cenário representa o 

processo atual com uma alocação diferente dos operadores da atividade do polimento.  

A única exceção a esta situação são os projetos de maior dimensão, em que lhes é atribuído uma 

equipa menor, pois estes projetos não exigem um número elevado de recursos.  

Cenário A3  

No cenário A3 coloca-se em condições idênticas, a situação atual e a proposta a fim de uma análise 

comparativa justa. Ao cenário A3 são atribuídos recursos às atividades mais críticas, colocando em 

igualdade o número global de operadores presentes na situação atual e nas alternativas em estudo. O 

processo mantém-se inalterado face à situação atual, apenas o número de recursos se altera.  

Cenário P1 e P2 

Os restantes dois cenários, P1 e P2, representam o processo proposto nas Figuras 27 e Figura 28, 

ambas com as características apresentadas em 5.3. 

6.1 Limitações	e	pressupostos		

No ato de representação, simulação e análise dos cenários anteriormente introduzidos, serão tomados 

os seguintes pressupostos: 

– Em qualquer simulação só se representa a parte do processo em estudo e por isso, 

atividades como a carga e a pintura não são incorporadas, pois a sua representação não 

acarretaria valor algum nesta abordagem comparativa; 

– O recurso de arranque do sistema introduz na região de descarga, em intervalos de 120 

segundos, o número de peças igual à capacidade do bastidor do projeto em simulação; 

– As atividades de inspeção e de triagem exibem diversos destinos possíveis, sendo o 

número de peças atribuído a cada destino em média igual à distribuição real das peças, 

por estes mesmos destinos; 

– Apenas os 4 principais projetos serão alvo de simulação, uma vez que estes representam 

cerca de 76% dos pedidos. Os resultados extraíveis das simulações realizadas para os 4 

projetos selecionados deverão ser suficientemente representativos para promover as 

modificações defendidas. É através do número de pedidos médio mensal que seleciona os 

4 projetos alvo, Tabela 8; 

– A atividade de transporte é realizada em batch variáveis que oscilam entre o mínimo de 

uma caixa preenchida e o máximo de uma palete completa. Naturalmente o volume de 

peças transportadas será diferente de projeto para projeto, ainda que o tempo médio 

envolvido na deslocação seja idêntico; 

– Os projetos F15 e Puxadores, partilham o mesmo valor entre diversos cenários, Tabelas 

26 e 27, porque nestes casos surge sobreposição de cenários. Ao estabelecer as 

condições de um cenário garantem-se as condições de um outro.  
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– As simulações realizadas refletirão as exigências diárias de cada projeto, permitindo 

perceber qual o envolvimento diário e admitindo uma extrapolação de resultados para uma 

base mensal e anual; 

– Os resultados obtidos para a métrica, tempo no sistema, advêm de um número variável de 

runs, número esse, que foi o mínimo necessário à obtenção de um nível de confiança de 

95%. 

– O impacto monetário de cada cenário é avaliado num período produtivo correspondente a 

um mês, o que no caso da Empresa C, equivale a uma média de 25 dias produtivos;  

– A conversão horas em unidades monetárias, euros, terá como base o valor de referência 

tabelado pela empresa, sendo este equivalente ao custo euro/hora incorrido pela empresa, 

com cada operador atribuído a este tipo de atividades; 

– Os cycles times de cada uma das atividades podem ser regidos por distribuições 

probabilísticas, tendo sido utilizado para as diversas operações a distribuição normal, uma 

vez que é recorrente o output dos processos manuais seguir uma distribuição normal 

(Groebner, Shannon, Fry, & Smith, 2010); 

– Os parâmetros utilizados nas diversas distribuições normais, mais especificamente média 

e desvio-padrão, são gerados a partir da amostra de cycle times recolhida, em ambiente 

operacional, para cada uma das atividades; 

O estudo seguinte apresenta ainda as seguintes limitações: 

– A limitação imposta pela linha de pintura, atualmente com uma capacidade inferior à 

necessária, impossibilita o estudo das alterações nas quantidades produzidas 

mensalmente; 

– Os resultados obtidos para as métricas duração das atividades e consequentemente custo 

de mão-de-obra são resultado de 10 runs por cenário, valor que permite atingir valores 

médios estáveis; 

6.2 Representações	

A reprodução em ambiente de simulador dos diversos cenários é garantida por quatros representações 

diferentes. São então duas destas, referentes à simulação das peças de maior dimensão, e as restantes 

duas, à simulação das peças de estatura menor. 

A necessidade de criar simulações diferentes, para peças de diferentes estaturas, encontra-se 

correlacionada com o modo como as atividades são executadas. A elaboração de estruturas de 

simulação específicas para cada cenário é algo dispensável, uma vez que, entre cenários de um 

mesmo grupo, as diferenças encontram-se apenas nos cycle times ou no número de recursos. 
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Para o caso das peças de estatura menor, a Figura 31, contempla um exemplar da simulação figurativa 

do cenário A1, A2 e A3. Nesta simulação são facilmente identificáveis todas as atividades presentes 

no VSM atual, as quais previamente abordadas. Complementarmente surge uma atividade denominada 

de “Transporte” que visa a incorporação da movimentação de embalagens ou paletes entre a região 1 

e a região 2, algo que no VSM se encontra incluído no tempo em inventário existente entre as 

atividades.  

Fora os recursos “atividade” encontram-se filas de espera que representam pontos de armazenamento 

momentâneos, enquanto se aguarda as condições necessárias à realização da atividade precedente. 

Numa abordagem breve, a simulação da Figura 31, inicia-se por um recurso que define a chegada dos 

componentes ao sistema, passando estes elementos a permanecer em espera até ao momento em 

que são recolhidos por um operador alocado à atividade de descarga. Realizada a descarga passam a 

aguardar a disponibilidade da atividade seguinte, repetindo-se sucessivamente esta ideologia, onde se 

alterna entre momentos de atividade e de espera, em similaridade com a realidade. No fim têm-se dois 

terminais, um que comporta todo o produto OK, este com um design idêntico a um sinal de confirmação, 

e um outro onde consta todo o produto NOK, o qual terá como destino o despolimento e que apresenta 

a aparência de uma fila de espera.  

Apresentada a simulação da situação atual, resta, a exposição da situação alusiva aos cenários P1 e 

P2, presente na Figura 30, esta partilha, parte das características expostas anteriormente, destacando 

como diferenças mais expressivas, a eliminação da atividade de transporte e a adição de uma atividade 

denominada seleção. 

A eliminação da atividade de transporte é demais percetível pelo facto de na solução apresentada ter-

se desmobilizado algumas atividades, desmobilizações que contribuíram para a eliminação deste 

transporte. Esta primeira alteração era algo evidente, no entanto, a inclusão da denominada atividade 

de seleção já carece de algum esclarecimento.  

  

Figura	31	-	Simulação	representativa	do	cenário	A1,	A2	e	A3	
para	as	peças	pequenas 

Figura	30	-	Simulação	representativa	do	cenário	P1	e	P2	para	
as	peças	pequenas 
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Na solução proposta um dos objetivos é eliminar o desperdício de sobreprocessamento existente pela 

realização das atividades de inspeção e triagem. É no caso em que as peças tenham que ser 

submetidas à triagem, dispensável a realização anterior de uma inspeção que carece de qualquer valor. 

A criação de uma atividade virtual, a anunciada seleção, com uma duração nula tem como intuito alocar 

cada peça à atividade devida, algo que na realidade será feito de forma natural pelos operadores. A 

realização desta seleção prévia, elimina assim, a possibilidade de após a inspeção a peça ser colocada 

para triar. 

Em paralelismo com as simulações anteriores, Figura 31 e Figura 30, as suas correspondentes para o 

caso dos projetos de estatura maior são algo semelhantes, Figura 32 e Figura 33. Uma das 

dissemelhanças existentes prende-se com a inexistência de uma atividade incumbida de realizar a 

descarga, algo que aqui aparece incutido nas atividades de inspeção e triagem, por via da realização 

em contínuo destas atividades. A segunda e última desigualdade, ligada à inexistência da atividade de 

transporte, pela relação de proximidade existente entre todas as atividades que dispensa qualquer tipo 

de transporte a vulto. 

6.3 Resultados	das	simulações		
A avaliação de cada cenário é realizada através de análise de métricas relevantes para um sistema 

produtivo. Para esta avaliação são consideradas duas métricas temporais e uma monetária, 

apresentadas de seguida. 

Tempo no sistema 

A métrica enunciada refere-se apenas às peças que alcançam a condição de OK e permite deste modo 

perceber, que tempo decorre desde que a peça é descarregada, até ao ponto, em que esta é colocada 

na região destinada às peças nesta condição. Para este valor contribui todas as peças que alcançam 

a condição de OK independentemente da sequência de atividades seguida. Para esta métrica será 

considerado o valor mínimo, médio e máximo. 

  

Figura	33	-	Simulação	representativa	do	cenário	P1	e	P2	
peças	maiores	

Figura	32	-	Simulação	representativa	do	cenário	A1,	A2	e	
A3	para	as	peças	maiores	
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Duração global de cada atividade 

Após a descarga das peças existem dois pontos onde se encontra produto acabado, sendo estes, após 

a atividade de inspeção e após a atividade de polimento. A duração global da atividade de inspeção é 

assim uma referência ao nível da obtenção de todo o produto acabado que não necessita de retrabalho. 

A duração da atividade de polimento mostra-se relevante para a compreensão da duração global de 

todo o processo posterior à pintura, ou seja, até se reunir todo o produto final pedido pelo cliente.   

Custo de mão-de-obra 

A análise presente na tabela contem custos nulos para algumas atividades, estes valores nulos surgem 

em atividades onde a mão-de-obra a esta atribuída é partilhada com uma das atividades adjacentes. 

Uma vez que os recursos são partilhados é à atividade mais demorosa que se atribui a totalidade dos 

custos incorridos com estes operadores. A segunda e última consideração é sobre a utilização dos 

recursos. Durante o período ativo de cada atividade existe momentos esporádicos em que, um ou mais 

operadores, podem encontrar-se parados devido à inexistência de trabalho, no entanto, o operador 

continua alocado a esta atividade, não deixando de estar em período laboral, e por isso contabilizado 

naturalmente como momento operacional e como um custo. 

6.3.1 Métrica	tempo	no	sistema		

Iniciasse a analise por uma métrica temporal relevante para qualquer processo produtivo, esta, o tempo 

médio dispensado por uma peça no sistema.  

Em complemento a esta métrica é possível aceder ainda ao tempo mínimo e máximo dispensado por 

uma peça no sistema. Os resultados obtidos para estas métricas, por cada projeto, estão presentes na 

Tabela 25.  

 

Entre as 3 métricas presentes na Tabela 25, é o tempo mínimo que apresenta uma menor variabilidade. 

O único projeto que sofre uma modificação significativa é o F15, com uma redução de quase 50% do 

cenário atual para o cenário proposto. Esta métrica não expressa grande simbolismos, podendo-se 

inferir que representa a duração associada ao percurso mais curto até à colocação de uma peça como 

OK, mais especificamente ao caso de uma peça que não sofreu qualquer retrabalho, apenas foi 

descarregada, inspecionada e arrumada.   

No caso das métricas tempo médio e tempo máximo no sistema, em todos os projetos analisados 

denota-se uma redução significativa entre cenários, com uma evolução positiva A1<A2<A3. A evolução, 

Tabela	23	-	Resultados	obtidos	para	as	métricas	tempo	mínimo,	médio	e	máximo	no	sistema	

A1	(Atual) A2 A3 P1 P2
Tempo	mínimo	no	sistema	(seg.)

Door	trim 18,57 18,57 18,06 18,54 16,57 0,2% 10,8% 0,2% 10,8% -2,7% 8,3%
Malas 20,73 20,73 20,73 20,82 19,37 -0,4% 6,6% -0,4% 6,6% -0,4% 6,6%
F15 18,94 18,94 18,94 9,72 9,72 48,7% 48,7% 48,7% 48,7% 48,7% 48,7%
Puxadores 12,93 12,93 12,93 11,38 10,6 12,0% 18,0% 12,0% 18,0% 12,0% 18,0%

Tempo	médio	no	sistema	(seg.)
Door	trim 4721,29 1517,33 726,58 487,93 441,01 89,7% 90,7% 67,8% 70,9% 32,8% 39,3%
Malas 4215,69 1670,25 1398,22 997,35 1007,76 76,3% 76,1% 40,3% 39,7% 28,7% 27,9%
F15 289,72 289,72 289,72 150,3 150,3 48,1% 48,1% 48,1% 48,1% 48,1% 48,1%
Puxadores 270,26 147,44 147,44 107,84 100,03 60,1% 63,0% 26,9% 32,2% 26,9% 32,2%

Tempo	máximo	no	sistema	(seg.)
Door	trim 27547,82 4829,51 3510,14 2715,25 2584,42 90,1% 90,6% 43,8% 46,5% 22,6% 26,4%
Malas 16350,92 5964,46 4873,75 3256,32 3514,34 80,1% 78,5% 45,4% 41,1% 33,2% 27,9%
F15 2485,89 2485,89 2485,89 1192,91 1192,91 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0%
Puxadores 3302,36 1085,8 1085,8 352,05 336,11 89,3% 89,8% 67,6% 69,0% 67,6% 69,0%

Redução	de	A3	
para	P2	(%)

Cenários Redução	de	A1	
para	P1	(%)

Redução	de	A1	
para	P2	(%)

Redução	de	A2	
para	P1	(%)

Redução	de	A2	
para	P2	(%)

Redução	de	A3	
para	P1	(%)
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algo previsível, deixa ainda o cenário A3 com uma prestação aquém de qualquer um dos cenários 

propostos, em ambas as métricas.  

Na métrica tempo médio, as diferenças entre o cenário A3 e o pior dos casos entre P1 e P2, variam 

entre os cerca de 40 segundos e os 6 minutos 30 segundos, enquanto que nos valores de tempo 

máximo a diferença já é mais considerável, esta, pelos menos de 12 minutos até a um máximo de 22 

minutos. As diferenças registadas são valores médios por peça, sendo então espetável que se tornem 

mais expressivos na produção dos volumes diariamente pedidos. 

6.3.2 Métrica	duração	global	de	cada	atividade	

A segunda métrica em análise mostra a duração global média de cada atividade, para cada cenário, 

com resultados presentes na Tabela 26. 

 

 

Os resultados obtidos para a atividade de inspeção apresentam pouco variabilidade entre cenários. O 

projeto Door trim é o único que apresenta uma diferença maior, cerca de 37 minutos na comparação 

entre o cenário P1, o pior entre os cenários propostos, e o cenário A1. No entanto, quando comparado 

para um mesmo projeto o cenário A3 e o P1, a diferença é reduzida e passa para cerca de 9 minutos. 

Concentrando-se as principais alterações na sequência de retrabalho, compara-se a duração da 

atividade de polimento para avaliar o impacto causado por estas alterações. A duração da atividade de 

polimento apresenta uma redução mínima de 57 segundos quando comparada com o cenário A3 e de 

1406 segundos, cerca de 23 minutos, quando comparada com o A1. 

Confrontando o pior dos cenários propostos com a situação A3, as reduções na duração da atividade 

do polimento variam, entre os diversos projetos, de uma situação evolutiva quase nula até um progresso 

de 23 minutos no melhor dos casos. Em comparação com o cenário A1 os valores disparam tendo-se 

como pior caso, uma redução a rondar os 23 minutos e em posição oposta uma diminuição ligeiramente 

superior às 7 horas.  

Concluindo, as soluções apresentadas conseguem oferecer o produto final pelo menos 23 minutos 

mais cedo face à situação atual, chegando no caso do Door trim às 7 horas.  

Tabela	24	-	Duração	global	de	cada	atividade	(segundos)	

A1 A2 A3 P1 P2
Door	trim

Descarga 4560 4560 4560 4560 4560 0 0 0 0 0 0
Inspeção 6769 6780 5117 4553 4524 2216 2244 2227 2255 564 592
Triagem 31968 8931 7585 4576 4544 27392 27424 4355 4387 3009 3041
Polimento 32318 9341 8003 6793 6841 25525 25477 2548 2500 1210 1162

Malas
Descarga 7680 7680 7680 7680 7680 0 0 0 0 0 0
Inspeção 7826 7826 7826 7822 7809 4 17 4 16 4 16
Triagem 23441 12891 11885 7869 7854 15572 15587 5022 5036 4016 4030
Polimento 23944 13412 12405 11159 11183 12784 12761 2252 2229 1246 1222

F15
Descarga	+	Inspeção 31 31 31 31 31 31
Triagem/Descarga	+	Triagem 1852 1852 1852 1852 1852 1852
Polimento 1406 1406 1406 1406 1406 1406

Puxadores
Descarga 1680 1680 1680 0 0 0 0 0 0
Inspeção 1819 1820 1813 -2 6 8 15 8 15
Triagem 4512 1832 1826 2680 2686 56 62 56 62
Polimento 4685 1975 1964 2711 2721 57 67 57 67

Diferença	de	A3	para	
P2

2031
1888
1828

Diferença	de	
A1	para	P1	

Diferença	de	A1	
para	P2	

Diferença	de	A2	
para	P1	

Diferença	de	A2	
para	P2	

Diferença	de	A3	
para	P1	

9207 7355
9543 8138

1680

7448 7417

Cenários
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P1 P2
nº	de	operad. Custo	(€) nº	de	operad. Custo	(€) nº	de	operad. Custo	(€) nº	de	operad. Custo	(€) nº	de	operad. Custo	(€)

Door	trim
Descarga 2 548,70	€											 2 548,70	€									 2 549 1 274,35	€											 1 274,35	€												 274,35 	€																									 274,35 	€																			
Inspeção 3 1	247,85	€							 3 1	247,85	€						 4 1239 0 - 	€																			 0 - 	€																			 1	247,85 	€																					 1	247,85 	€																
Triagem 0 - 	€																			 0 - 	€																	 0 0 7 1	920,45	€							 7 1	920,45	€								 (1	920,45)	€																				 (1	920,45)	€														
Polimento 3 5	947,20	€							 11 6	230,40	€						 13 6328 11 4	575,45	€							 11 4	575,45	€								 1	371,75 	€																					 1	371,75 	€																
Total 8 7	743,75	€							 16 8	026,95	€						 19 8	115,45	€							 19 6	770,25	€							 19 6	770,25	€								 973,50	€																									 973,50	€																				

Malas
Descarga 1 469,05	€											 1 469,05	€									 1 469,05	€										 1 469,05	€											 1 469,05	€												 - 	€																																	 - 	€																											
Inspeção 4 1	911,60	€							 4 1	911,60	€						 4 1	911,60	€							 0 - 	€																			 0 - 	€																			 1	911,60 	€																					 1	911,60 	€																
Triagem 0 - 	€																			 0 - 	€																	 0 - 	€																		 5 2	389,50	€							 5 2	389,50	€								 (2	389,50)	€																				 (2	389,50)	€														
Polimento 6 8	814,60	€							 11 9	053,55	€						 12 9	133,20	€							 11 7	495,95	€							 11 7	495,95	€								 1	318,65 	€																					 1	318,65 	€																
Total 11 11	195,25	€					 16 11	434,20	€			 17 11	513,85	€				 17 10	354,50	€					 17 10	354,50	€					 840,75	€																									 840,75	€																				

F15
Descarga	+	Inspeção 3 1	354,05	€							 3 1	354,05	€						 3 1	354,05	€							 3 1	354,05	€							 3 1	354,05	€								 - 	€																																	 - 	€																											
Triagem/Descarga	+	
Triagem

0 0 0
- 	€																																	 - 	€																											

Polimento 2 1	168,20	€							 2 1	168,20	€						 2 1	168,20	€							 2 991,20	€											 2 991,20	€												 177,00 	€																									 177,00 	€																			
Total 5 2	522,25	€							 5 2	522,25	€						 5 2	522,25	€							 5 2	345,25	€							 5 2	345,25	€								 177,00	€																									 177,00	€																				

Puxadores
Descarga 1 97,35	€														 1 97,35	€												 1 97,35	€													 1 97,35	€														 1 97,35	€														 - 	€																																	 - 	€																											
Inspeção 4 424,80	€											 4 424,80	€									 4 424,80	€										 0 0 0 - 	€																			 424,80 	€																									 424,80 	€																			
Triagem 0 - 	€																			 0 0 4 424,80	€											 4 424,80	€												 (424,80)	€																							 (424,80)	€																		
Polimento 2 566,40	€											 11 1	362,90	€						 11 1	362,90	€							 11 1	265,55	€							 11 1	265,55	€								 (699,15)	€																							 (699,15)	€																		
Total 7 1	088,55	€							 16 1	885,05	€						 16 1	885,05	€							 16 1	787,70	€							 16 1	787,70	€								 699,15	€-																									 699,15	€-																				

Total	dos	projetos 1	292,10	€																						 1	292,10	€																

Diferença	de	custos	
entre	A1	e	P2	(€)

Diferença	de	custos	
entre	A1	e	P1	(€)

A1	(atual) A2 A3

6.3.3 Métrica	custo	de	mão-de-obra	

A perspetiva abordada nas métricas anteriores tem como foco único, métricas temporais, e considera-

se relevante identificar quais os custos de produção associados a cada cenário, para que se perceba 

a que custo veem as diferentes melhorias temporais apresentadas, surgindo para isso, a métrica custo 

de mão-de-obra. 

A análise monetária realizada reuniu os diversos dados extraídos das simulações, procedendo-se com 

a ajuda destes, a uma atribuição de custos por atividade e consequentemente por cenário. Os 

resultados obtidos para a análise monetária, encontram-se presentes na Tabela 27. 

Tabela	25	-	Custos	de	mão-de-obra,	mensais,	por	projeto	e	por	atividade	

 

 

 

 

 

 

 

 

Os custos alcançados para cada cenário, presentes na Tabela 27, seguem uma tendência diferente 

daquela encontrada nas análises anteriores, tendo-se neste caso a seguinte ordenação decrescente 

de custos, para todos os projetos em estudo: 

Custos A3 > Custos A2 > Custos A1 

É agora evidente que as reduções temporais, nos cenários A2 e A3 face ao A1, são obtidas com um 

compromisso dos custos associados à mão-de-obra. Já as soluções encontradas, P1 e P2, são 

robustas, permitindo na maioria dos casos reduzir o tempo dispensado por cada peça no sistema e a 

duração global de cada atividade, sem implicar um aumento de custos, isto porque, estas soluções 

promovem a eliminação de desperdícios presentes no processo.  

Com diferenças quase nulas na duração global de cada atividade, ambos os cenários P1 e P2 

apresentam os mesmos custos mensais por operação. Não exibindo qualquer benefício face à solução 

P1, a solução P2, que apresentará custos de implementação superiores, é naturalmente descartada 

em favorecimento da alternativa P1, que passará a ser o foco nas análises seguintes. 
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Projetos €/mês
Door	trim 1	345,20	€		 	
Malas 1	159,35	€		 	
F15 177,00	€					 	
Puxadores 97,35	€							 	
Total 2	778,90	€		 	

Na métrica custos de mão-de-obra a solução P1 consegue, no conjunto dos 4 projetos, apresentar 

custos inferiores em 1292€/mês face à situação atual. Em contrariedade, no caso do projeto puxadores, 

os custos associados à solução apresentada são superiores em 699€ comparativamente à situação 

atual, resultado de uma discrepância de 9 operadores.  

A comparação feita entre o cenário atual e o proposto baseia-se na comparação de duas situações 

distintas em performance temporal, em prejuízo da solução proposta que oferece um ritmo produtivo 

completamente diferente. O cenário A3, que nas métricas temporais anteriores é o cenário mais 

próximo do proposto, acarreta custos superiores ao cenário atual e consequentemente um prejuízo 

superior quando comparado com a proposta P1.  

O referido caso A3, representaria um custo global mensal acrescido de 2778,90€, como é possível 

constatar pela Tabela 28. Ao optar-se pela proposta P1 ao invés de alocar mais recursos à situação 

atual, situação explorada por A3, obter-se-á um retorno anual de 30 567,90€, nos conjuntos dos 11 

meses de produtivos. 

 

 

 

A solução P1 com interesse operacional para o processo da empresa, implica, no entanto, um custo de 

implementação associado à aquisição do transportador e do supermercado. Este custo inicial trará um 

retorno anual, como mostrado, ligeiramente acima dos 30000€, isto considerando apenas as reduções 

com os custos de mão-de-obra, sendo espectável um retorno adicional proveniente da supressão dos 

custos com atrasos nas entregas, algo não considerado neste estudo.  

Validadas as soluções encontradas e simultaneamente apresentados os retornos temporais e 

monetárias associados, é por fim, efetuada uma análise sobre alguns dos indicadores vulgarmente 

utilizados em contextos semelhantes. São então revistas as alterações previsíveis para as métricas 

value add time e área ocupada. 

6.3.4 Métrica	value	add	time	

Na métrica value add time, igualmente presente em contexto de aplicação da metodologia Lean, é por 

vezes analisado o rácio value add pelo tempo total, como forma de obter uma visão do valor incorporado 

no global do processo. Esta métrica calculada normalmente em paralelo com a elaboração dos VSMs, 

no presente caso, será calculada com base em dados extraídos das já apresentadas simulações.  

A proporção do processo em estudo será, como até momento, incidente no período pós descarga e 

essencialmente na sequência de retrabalho. Com recorrência às simulações extraem-se os valores 

médios despedidos pelas peças para percorrer toda a sequência de atividades, sendo então estes 

valores confrontados com os respetivos value add time, numa análise presente na Tabela 29.  

Tabela	26	-	Diferença	de	custos	entre	A3	e	P1 
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Os resultados obtidos para ambos os parâmetros mostram uma evolução positiva, com um aumento 

médio global de 29% na percentagem de valor acrescentado, junto dos 4 projetos analisados. 

6.3.5 Métrica	área	ocupada	

Numa última avaliação é prevista com base nas medições realizadas e nas projeções efetuadas em 

software de modelação 3D, quais as alterações esperadas para o total de área ocupada pelas 

atividades. Neste âmbito obteve-se um total de 224 m
2
 para a solução encontrada, contra os atuais 278 

m
2
. 

6.4 Conclusões	do	capítulo		

A leitura do presente capítulo permite atestar as soluções encontradas como benéficas 

operacionalmente face à situação atual. 

A validação das soluções e a previsão dos benefícios associados, teve como fundamento um estudo 

de cenários realizado em ambiente de simulação informática, o qual permitiu uma representação e uma 

análise fiável.  

Incidente sobre os 4 projetos mais produzidos, a análise efetuada para as soluções apresentadas, 

exibiu uma redução temporal variável entre os 15% e os 79% no tempo total necessário à obtenção 

das quantidades desejadas. Estas reduções temporais são obtidas sem implicar um aumento de custos 

operacionais. 

Tendo ambas as propostas obtido nas métricas, tempo no sistema e duração global das atividades, 

resultados semelhantes e tendo ambas os mesmos custos operacionais, optou-se por descartar o 

cenário P2, correspondente à Versão B. É sugerido o cenário P1, correspondente à Versão A, Figura 

27, por apresentar custos de implementação inferiores e performances idênticas. 

As melhorias alcançadas, com a Versão A, pela eliminação de desperdícios com recorrência a uma 

restruturação do processo, permitem ainda, que a percentagem do value add time sofra um aumento 

de 29% no conjunto dos 4 projetos analisados. As alterações propostas pela Versão A são ainda 

capazes de fornecer os referidos benefícios numa área total, 19% menor que a atual. 

	  

Tabela	27	-	Tempo	total	e	value	add	associado	à	produção	de	cada	projeto	

VA	 Total	time	(média) %	value	add VA Total	time	(média) %	value	add
Door	trim 238,5 13872,1 2% 225,0 1280,3 18% 16%
Malas 543,0 8441,7 6% 503,0 1927,9 26% 20%
F15 295,0 1366,9 22% 264,0 616,8 43% 21%
Puxadores 193,0 2215,7 9% 185,0 263,9 70% 61%
Média 10% 39% 30%

PropostoAtual Diferença	
na	%VA
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7 Conclusão	

Na presente Tese de Dissertação foi possível observar um estudo de otimização de processos 

acompanhada de uma redefinição de layouts incidente sobre um conjunto de atividades realizadas na 

mais recente linha de pintura líquida da Empresa C. A Empresa C, uma referência na área da pintura, 

em especial, na pintura automóvel, conta com um crescimento consistente ao longo dos últimos anos 

e com perspetivas futuras de crescimento.  

Com a recorrência à metodologia Lean procurou-se otimizar todos os processos adjacentes à nova 

linha de pintura, provendo a empresa de um processo produtivo mais responsivo, com uma capacidade 

superior e custos associados inferiores. 

Seguindo a estrutura apresentada em 3.2.3.4, estrutura habitualmente associada à ferramenta VSM, é 

inicialmente recolhida toda a informação necessária à seleção de um âmbito de estudo, dentro do 

processo da linha 8. Selecionada a família de produtos mais complexa e com o processo mais 

demoroso são posteriormente selecionadas as duas sequências produtivas mais seguidas pelos 

produtos em estudo.  

O fluxo de valor atual caracterizado e analisado em detalhe através da ferramenta VSM é seguido por 

um revolver de todas as atividades nele presentes. A investigação pormenorizada de cada atividade 

com recorrência às ferramentas, fluxograma, spaghetti diagram e 5Why’s, desvendou diversos 

desperdícios e respetivas causas. Caracterizada a visão futura do fluxo, uma vez mais pela ferramenta 

VSM, e identificadas as alterações necessárias à obtenção de atividades com atribuição pura de valor, 

é então apresentado um conjunto de duas soluções capazes de gerar os objetivos definidos.  

As soluções encontradas, alvo de uma validação através de simulações, provaram oferecer resultados 

operacionais superiores, comparativamente a uma possível replicação da estrutura atual para 

satisfazer as necessidades atuais e futuras da Empresa C. A solução mais proveitosa segundo um 

rácio retorno/custo de implementação, garante uma redução do tempo necessário à produção diária de 

cada projeto variável entre os 15% e os 79% comparativamente com a situação atual. Esta redução 

temporal implica um aumento do número de operários, mas ainda assim 30 567,90€/ano menos 

custosa, em mão-de-obra, que uma situação atual idêntica em performance temporal. É então sugerido 

à empresa as alterações apresentadas na Versão A, como forma de obter uma performance superior 

com custos operacionais mais reduzidos. 

As reduções temporais registadas, obtidas sem incorrer em custos operacionais superiores, são uma 

realidade proveniente da eliminação dos diversos desperdícios presentes no processo atual. De facto, 

as alterações entre o atual e o proposto asseguram um aumento de 29% na percentagem de value add 

time. 

Conclusivamente, como sugerido pela literatura a metodologia Lean é capaz de fornecer resultados 

bastante positivos através de pequenas alterações ao processo atual, o simples facto de incorporar, 

cada vez mais valor, revela retornos satisfatórios a todos os níveis.  
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9 Anexos	
	
Anexo	1	–	Disposição	geográfica	de	cada	linha	de	pintura	
	

	
Figura	A	1	-	Imagem	Satélite	do	espaço	industrial	detido	pela	empresa	C	
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Anexo	2	–	Estrutura	transportadora	metálica		
	

	
	

Figura	A	2	–	Imagem	representativa	de	um	bastidor	

	
	
Anexo	3	–	Distribuições	temporais	dos	artigos	
	

	
	
	
	

focus on that company’s production system. Moreover, the choice to search only in the title of the article was because
‘lean’ tends to appear in a much larger number of studies if it is also sought in the body of the text, including several stud-
ies that do not fit in with the theme of this research. The literature review also included studies after the databases search,
as a way to enrich the discussions. This procedure is frequently used in systematic reviews (Nicolás and Toval 2009).

2.4 Data analysis

A database was created to store information on the selected studies with the following fields: title, journal, year, key
words, predominant research strategy, objectives, companies sector, countries, and main results. Information related to
all those fields used to be explicitly stated in the articles. The fields ‘objectives’ and ‘main results’ were the main basis
to group the studies into six research areas of LP implementation. It is worth noting that some studies were associated
with more than one area. After grouping the studies into research areas, additional fields were created in the database, in
order to obtain a more detailed characterisation of each research area. These additional fields correspond to the criteria
adopted for describing the studies, such as factors that facilitate LP implementation and results obtained by companies
that have used LP. All criteria are presented from Figures 2–8, in the Results Section of this article.

3. Results

3.1 Selected studies sample features

By searching the studies in the databases using the keywords and inclusion criteria mentioned in Section 2.2, 285
articles were identified. Then, by selecting the 70% best ranked, 200 studies remained. Eventually, the application of the
exclusion criteria resulted in 102 studies that composed the literature review. The largest number of studies was identi-
fied in the database Emerald@ because it draws on a larger number of journals which deal with the theme and adhere
to criterion (a). Table 1 shows the initial number of studies identified, excluded and selected.

The studies were published in 41 different international journals and the Appendix 1 shows the number of studies per
journal. Figure 1 shows the number of studies published per year from 1996 to 2012. It is worth noting that the studies
search was in the first quarter of 2012 and therefore the number of publications in 2012 was low compared to other years.

Table 2 shows the location of companies in which the empirical studies were conducted. The USA and the UK
accounted for almost half of the studies selected. Regarding emerging economies, the greatest number of research stud-
ies was conducted in India (8%) and there was only 3% in Brazil and 1% in China.

Table 3 shows the sectors in which the companies under study belong. The low percentage of studies in the sector
in which LP was originated (i.e. automotive industry, which accounted for 13% of the total) indicates its spread to other
sectors. Indeed, sectors that have production processes substantially different from automotive and other manufacturing
industries, such as construction, services and agriculture, account for about a quarter of all studies.

Figure 1. Number of studies per year from 1996 to 2012.

International Journal of Production Research 6665

Figura	A	3	-	Distribuição	temporal	dos	artigos	recolhidos	por Marodin	&	Saurin,	2013	
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beginning of the twenty-first century assuming that the research takes few years to
compile and publish. One of the reasons for this is the recession in market during
this time. The recession forced the organizations and researchers to come out with
solutions to decrease the production cost. LM was widely seen to cut cost through
waste reduction. Due to the high interest in the subject from early 1990, International
Journal of Operations & Production Management brought out a special edition on
lean production (Vol. 16, No. 2, 1996). These days, there are many international journals
on LM.

4.5 Distribution of papers by type of industry
Table V below shows the LM contribution in different industries complied as per ISIC
of all economic activities, Rev. 4.

It shows that the maximum numbers of publications are related to transportation
sector (automotive and aerospace industry). This sector has seen fierce competition
and almost stagnant demand in USA and European countries for almost a decade.
At the same time there has been an increase in demand from the emerging economies
like China and India. This forced almost all top industries in automotive sector to woo
these emerging markets. However, the customers in the emerging markets are very
sensitive to price and operative costs which made the automotive sector to look
forward to lean implementation to reduce cost. However, the LM implementation started
in automobile industry and soon its application was adopted by other industries
including textile, construction, service, food, medical, electrical and electronics, ceramic
industry, furniture, services, etc. LM has been adopted by all types of manufacturing
systems – product layout, process layout, and fixed layout; batch production and mass
productions; discrete production to continuous production. It has found applications
from manufacturing to service sector; mass production to high variety and small
volumes production; labor-intensive industries to technology intensive industries;
construction industry to assembly industry; medical health care to communication
industry. LM can be applied easily, but there is no single good solution to achieving
higher performance, and that the context of operations is of the utmost importance
(Lowe et al., 1997; Shah and Ward, 2003).

5. Critical analysis of the review
5.1 Application of lean in small and medium enterprises (SMEs)
SMEs play a tremendous role in manufacturing sector all over the world in term
of production volume and employment generation. Globalization and emerging
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Anexo	4	–	Resultados	da	análise	feita	às	publicações	posteriores	a	2012		
	

Figura	A	5	–	Contribuições	literárias	posteriores	a	2012,	para	cada	ferramenta,	técnica	e	metodologia	

Referências:	(4)	Tokola,	Niemi,	&	Kyrenius,	(2015);	(8)	P.	Taylor	et	al.,	(2013);	(9)	Savino	&	Mazza,	(2015);	(10)	Belekoukias	et	al.,	(2014);	(11)	Sundar	et	al.,	(2014);	(12)	Arunagiri	&	Gnanavelbabu,	
(2014a);	(13)	Arunagiri	&	Gnanavelbabu,	(2014b);	(18)	Haider	&	Mirza,	(2015);	(19)	Bertolini	M.,	(2013);	(20)	Yang	et	al.,	(2015);	(21)	Metternich,	Bechtloff,	&	Seifermann,	(2013);	(22)	Das	et	al.,	
(2014);	(23)	Sîrbu	&	Băișan,	(2014);	(24)	Van	der	Merwe,	Pieterse,	&	Lourens,	(2014);	(25)	Amin	&	Karim,	(2012);	(26)	Jezierski	&	Janerka,	(2013);	(27)	Jia,	Lu,	Wang,	&	Jia,	(2013);	(28)	Dal	et	al.,	
(2013);	(29)	A.	Taylor	et	al.,	(2013);	(30)	Lu	&	Yang,	(2015);	(31)	Sahwan,	Rahman,	&	Deros,	(2013);	(32)	Krishnan	&	Parveen,	(2013);	(33)	Bevilacqua	et	al.,	(2015);	(34)	Roslin,	Shamsuddin,	&	Dawal,	
(2014);	(35)	Deif	&	Elmaraghy,	(2014);	(36)	Azian,	Rahman,	Sharif,	&	Esa,	(2013);	(37)	Holtskog,	(2013);	(38)	Mettemich,	Böllhoff,	Seifeimami,	&	Beck,	(2013);	(39)	Powell,	Strandhagen,	Tommelein,	
Ballard,	&	Rossi,	(2014);	(40)	Schmidtke,	Heiser,	&	Hinrichsen,	 (2014);	(41)	Lyons,	Vidamour,	Jain,	&	Sutherland,	(2011);	(42)	Gunasekharan,	Elangovan,	&	Parthiban,	 (2014);	(43)	Bernegger	&	
Webster,	(2014);	(44)	Faieza	et	al.,	(2014);	(45)	Ganesan,	Prasad,	&	Suresh,	(2014);	(46)	Hong,	Visich,	Pinto,	&	Khumawala,	(2013);	(47)	Pedro	J	Martínez-Jurado	&	Moyano-Fuentes,	(2014);	(49)	
Ramnath	et	al.,	(2014);	(50)	Zhang	et	al.,	(2013);	(51)	Rathore,	(2015)	

	

Nº	artigo 5S VSM JIT TQM CM/layout
Kaizen/Continuous	

Improvement
Pareto Cont.Flow Standardization 5	Whys Poka-yoke SMED

Work	
Balance

Heijunka Takt	time Pacemaker OEE Supermarket
Spaghetti	
Diagram

Kanban Pull	system TPM

4
8 1 1 1 1 1 1 1
9 1
10 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1
13
18 1 1 1 1
19 1 1
20 1 1
21 1
22 1 1 1 1
23 1 1 1
24
25
26 1 1 1 1 1 1
27 1
28 1 1 	 1 1
29
30 1 1 1
31 1 1 1 1 1 1 1 1
32 1 1 1 1
33 1 1 1 1 1 1 1 1
34
35 1
36 1
37 1
38
39
40 1 1
41
42
43 1 1 1
44 1
45 1
46 1
47
49 1
50 1 1 1 1 1 1
51

Total 7 12 4 1 9 10 1 2 5 1 1 6 5 3 2 2 1 2 3 8 2 6

Elementos	Referênciados	
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Figura	A	7	-	Desperdícios	presentes	nas	diversas	referências	

	

Anexo	5	–	Impacto	dos	diversos	desperdícios	na	performance	industrial	

	

	
Figura	A	8	–	Ordenação	dos	diferentes	desperdícios,	segundo	o	seu	impacto	(Arunagiri	&	Gnanavelbabu	2014)	

	 	

8. 18. 19. 20. 22. 28. 30. 33. 44. 49. 50.
1.	Movimentações	desnecessárias 1 1 1 1 1 5 13,5%
2.	Defeitos 1 1 1 1 1 1 6 16,2%
3.	Tempos	de	Espera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 24,3%
4.	Transporte 1 1 1 1 1 5 13,5%
5.	Inventário 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 24,3%
6.	Sobreprocessamento 1 1 2,7%
7.	Sobreprodução	 1 1 2 5,4%

7 3 5 2 2 4 1 3 5 2 3 37 100%

De
sp
er
di
cio

s

Nº	do	artigo Percentagem	
do	totalTotal

Total	

2174   P. Arunagiri and A. Gnanavelbabu  /  Procedia Engineering   97  ( 2014 )  2167 – 2175 

Table 8. A ranking of the various waste based on weighted averages 

S.No Tools SD D N A SA Weighted 
average 

Ranking 

1 Transportation  Muda  1 1 2 3 84 1 .175 1  

2 Waiting time Muda  2  1  2  41  45  1.582  2  

3 Unnecessary Motion 
Muda  

2  1  5  37  46  1.626  3  

4  Inventory Muda  9  25  53  2  2  1.922  4  

5 Over processing Muda  8  11  38  18  16  2.263  5  

6 Over production Muda  10  25  22  14  20  2.582  6  

7 Defect Muda  25  14  16  12  24  2.604  7  

 

 

Figure: 1 No of respondents agrees for major waste in industries 

6. Conclusion 

This work mainly focuses on detection of major muda out of 7 types of muda occur in the production 
environment. Every organisation overcome a particular production problem due to particular lean waste. Calculation 
carried out to find the major waste using the weighted average method. The results suggest that three major waste 
out of seven waste are identified. Mathematical results are in support to this major waste and theoretical 
explanations are narrated for each waste and how this type of muda affects the industrial environment. The overall 
graph shown in above fig 1 states that how respondents strongly agree for these different forms of muda. The 
majority of the respondents states that three muda such as Transportation Muda, Waiting time Muda, Unnecessary 
Motion Muda are the major muda which affects the industrial production. Hence this work concludes that 
production managers and industrial experts need to monitor these three major muda systematically and necessary 
steps should be taken to eradicate these highlighted wastes. Elimination of these major waste considerably increases 
the production rate and in turn have a positive impact towards the productivity of the automobile industries. 
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Métricas	de	performance 8. 9. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 28. 30. 33. 40. 44. 45. 49. 50. Total

Changeover	time 1 1 1 3
Tempo	médio	dispensado	pelo	produto	em	inventário 1 1 2
Nº	médio	de	pedidos	com	produtos	danificados 1 1
Nº	médio	de	produtos	com	embalagens	danificadas 1 1
Tempo	dispensado	na	movimentação	de	produtos 1 1
Lead	time 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Nível	médio	de	WIP 1 1 1 1 1 1 6
Cycle	time 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Produtividade	(throughput) 1 1 1 1 4
Area	de	trabalho 1 1 2
Redução	de	custos 1 1
Atrasos 1 1
Tempo	médio	de	produção	 1 1
Taxa	de	qualidade	e	defeito 1 1
Service	level 	médio 1 1
Utilização	média	das	ferramentas/máquinas 1 1 2
Utilização	média	dos	operadores 1 1
Eficiência	da	célula	 1 1
Eficiência	do	balanceamento	de	linha 1 1
Percentagem	de	valor	acrescentado 1 1 1 1 1 1 1 7
Setup	time 1 1
Nº	de	trabalhadores	envolvidos 1 1 2
OEE	( overall	equipment	effectiveness ) 1 1
Batch	time 1 1
Process	time 1 1 2
%	de	defeitos 1 1 2
Inventário	de	produto	final 1 1
Eficiência	do	operador 1 1
Total 4 4 7 4 2 4 7 3 3 3 4 6 2 4 3 4 64
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Anexo	6	–	Relação	entre	estratégias	e	desperdícios	

	

	
Figura	A	9	–	Relação	entre	estratégias	e	desperdícios		(Amin	&	Karim	2012)	

		

	 	

In this study, important lean strategies along with their impact on different manufacturing wastes are identified
from an extensive literature review (Panizzolo 1998, Mejabi 2003, Shah and Ward 2003, Doolen and Hacker 2005,
Herron and Braiden 2006, Abdulmalek and Rajgopal 2007, Moore 2007, Shah and Ward 2007, Bayou and de
Korvin 2008). The most commonly used lean tools adopted in this paper are total quality management (TQM),
single minute exchange of dies (SMED), total productive maintenance (TPM), production smoothing, just in time
(JIT), 5 S, Kanban, standard work process, visual control, safety improvement programme, cellular manufacturing,
and information management system. Incorrect application of lean strategies results in a waste of an organisation’s
time and resources as well as reduced confidence by employees in lean techniques (Marvel and Standridge 2009). As
a result, applying the appropriate tool/s at the right time within the budget for the right type of company is very
important. Therefore, several lean techniques may need to be implemented in order to reduce a particular waste.
Hence, it is necessary to establish a proper relationship between the closely related lean strategies and manufacturing
wastes.

3.3 Establish relationship between lean strategies and manufacturing wastes

In this research, a correlation matrix has been developed between the selected lean strategies and identified
manufacturing wastes and provided in Table 2. This correlation matrix is used as initial decision support
methodology in this research. A general house of quality method is used for mapping the observed relationships
between the lean strategies and wastes. Three levels of correlations have been defined, such as high correlation
(rank 3), medium correlation (rank 2), and low correlation (rank 1). In the correlation matrix, the lean
strategies which have almost always an impact on a particular waste were ranked 3. Strategies which often and
sometimes have an impact on a particular waste were ranked 2 and ranked 1 respectively. Tools with very low,
zero or potentially negative direct impact on wastes are not mapped, i.e. the implied mapping is rank 0. The
ranking was assigned based on literature review. However, further empirical and analytical validation may be
needed to justify this part of the tool selection methodology. In addition, the mappings may potentially vary by
industry type.

As indicated in Table 2, the relationship between the lean strategies and selected wastes (setup time reduction) is
described by an example. All other relationships are not described due to the space limitations. Setup time waste is

Table 2. Correlation between lean strategies and manufacturing wastes.
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Standard work process 2 2 1 1 0 2 2 0 0 0
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Information flow management system 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
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 Thus, we see the following causal effects of Lean tools on Lean
mudas, based on on-site observations (Fig. 2).

Tools on the right side can be considered as “super” Lean tools.
They have a potentially beneficial influence on all Lean mudas
and are organizational strategic drivers. In addition, they are
equally beneficial to Green mudas. The Genba Walk, linked to
Value Stream Mapping, is the most powerful tool for associating
Lean and Green paradigms in production process, through the
objective of waste elimination. It allows visualizing flows of
production, highlighting opportunities for improvement and
clearly exposing waste. The setting up of key performance in-
dicators may influence behavior, encourage progress, help to
achieve organizational objectives and quantify wastes. All these

benefits are enhanced by visual management, especially the
share of common objectives. Standard Work is also a top tool,
aiming at systematically applying best practices. However, it
should be constantly challenged and this could make it difficult
to set up, especially for small and medium enterprises, which is
why we have not included it as a compulsory step towards Lean
and Green implementation.

5S is also a very important Lean tool, which is efficient both on
major Lean wastes and Green wastes. An interesting contribution
from Chiarini underlines the correlations between the imple-
mentation of five Lean tools and their consequences on environ-
mental performance (Chiarini, 2014). According to the author, 5S
helps to reduce mistakes during the rubbish sorting process, which
in turn also improves recycling and prevents potential hazardous
mistakes (solvents or chemical products). In addition, 5S can lead to
less repetitive strain injuries (RSI) and is therefore particularly
beneficial to the waste of poor health and safety.

Chiarini also underlines the benefits of VSM in identifying the
environmental impacts of production processes and cite TPM (i.e.
proactive and preventive maintenance) as a direct factor towards
environmental improvement, due to its ability to increase machine
life and reduce the potential negative effects of a non-optimized
functioning (e.g. emissions). However, like Standard Work, this
tool is not easily accessible to SMEs and can only be implemented
after a Lean and Greenmethodology has already been efficiently set
up.

As Dües et al. remind us (Dües et al., 2013), in some cases Lean
and Green practices are not perfectly compatible, especially in the
field of transport (e.g. short lead-times and frequent replenishment
versus the reduction of greenhouse gas emissions). However,
compromises can usually be found through the involvement of the

Table 1
Lean mudas and their associated green impacts.

Lean muda Associated green impacts

Overproduction - Unnecessary use of energy and raw materials, further safety troubles in case hazardous substances are involved,
potential increase of direct output emissions

Unnecessary inventory - Excessive power usage for heating/cooling/lighting…
- Potential extra material used and rubbish production due to added packaging and possible products deterioration

Transport - Energy usage in transports
- Generated emissions in the air
- Special risks in case of hazardous freight (spills…)

Unnecessary motion - Potential more space (energy) and packaging (materials) required for unnecessary motions
Defects - Waste of raw materials and energy

- Management of re-treatments (energy, disposal…)
Innapropriate processing - Unnecessary energy and raw materials needed, more rubbish and emissions created, potentially hazardous processes
Waiting - Spoiled energy and resources, potential material damages
Lost people potential - Lost potential for improvement

Fig. 1. Causal links between Lean and Green wastes

Fig. 2. Lean tools and their action on Lean mudas.

B. Verrier et al. / Journal of Cleaner Production 116 (2016) 150e156 153

Figura	A	10	–	Relação	entre	estratégias	e	desperdícios	(Verrier	et	al.,	2015)	
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Anexo	9	–	Informação	e	resultados	provenientes	de	Belekoukias	et	al.,	(2014)	

	

	
Figura	A	11-	Métodos	e	ferramentas	considerados	por	Belekoukias	et	al.,	(2014)	

	

	
Figura	A	12-	Resultados	obtidos	por	Belekoukias	et	al.,	(2014)	

	

Anexo	10	–	Problemas,	desperdícios	e	práticas	presentes	em	casos	de	estudo	

	

	
Figura	A	13-	Problemas	identificados	em	casos	de	estudo	posteriores	a	2012	

	

	

Problemas 8. 18. 19. 20. 22. 28. 30. 33. 44. 49. 50.
Lead	times	longos 1 1 1 1 1

Custos	elevados 1 1 1 1

Inventários/WIP	elevados	 1 1 1 1 1

Problemas	de	qualidade 1 1 1

Cumprimento	das	datas	de	entrega	(pontualidade) 1 1 1 1 1

Utilização	ineficiente	de	recursos 1 1 1

Falhas	na	determinação	da	capacidade 1

Produtividade	baixa 1 1 1

Baixa	flexibilidade	 1

Falta	de	capacidade
Baixa	percentagem	value	add	operations 1

Baixo	OEE 1

Tempo	de	changeover	elevado 1

Cycle	times	longos 1 1

Throughtput	baixo 1

Variabilidade	elevada	nos	tempos	de	ciclo 1

Referências:	(8)	P.	Taylor	et	al.,	(2013);	(18)	Haider	&	Mirza,	(2015);	(19)	Bertolini	M.,	(2013);	(20)	Yang	et	al.,	(2015);	(22)	
Das	et	al.,	(2014);	(28)	Dal	et	al.,	(2013);	(30)	Lu	&	Yang,	(2015);	(33)	Bevilacqua	et	al.,	(2015);	(44)	Faieza	et	al.,	(2014);	(49)	
Ramnath	et	al.,	(2014);	(50)	Zhang	et	al.,	(2013);		
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Figura	A	15-	Elementos	aplicados	nos	casos	de	estudo	posteriores	a	2012	

Referências:	(8)	P.	Taylor	et	al.,	(2013);	(18)	Haider	&	Mirza,	(2015);	(19)	Bertolini	M.,	(2013);	(20)	Yang	et	al.,	(2015);	(22)	Das	et	al.,	(2014);	(28)	Dal	et	al.,	(2013);	(30)	Lu	&	Yang,	(2015);	
(33)	Bevilacqua	et	al.,	(2015);	(44)	Faieza	et	al.,	(2014);	(49)	Ramnath	et	al.,	(2014);	(50)	Zhang	et	al.,	(2013);		

	

8. 18. 19. 20. 22. 28. 30. 33. 44. 49. 50.
1.	Movimentações	desnecessárias 1 1 1 1 1

2.	Defeitos 1 1 1 1 1 1

3.	Tempos	de	Espera 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.	Transporte 1 1 1 1 1

5.	Inventário 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.	Sobreprocessamento 1

7.	Sobreprodução	 1 1

De
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Nº	do	artigo

Figura	A	14-	Desperdícios	presentes	nos	casos	de	estudo	posteriores	a	2012	

Referências:	(8)	P.	Taylor	et	al.,	(2013);	(18)	Haider	&	Mirza,	(2015);	(19)	Bertolini	M.,	(2013);	(20)	Yang	et	al.,	(2015);	(22)	Das	et	al.,	(2014);	(28)	Dal	et	al.,	(2013);	(30)	Lu	&	Yang,	(2015);	
(33)	Bevilacqua	et	al.,	(2015);	(44)	Faieza	et	al.,	(2014);	(49)	Ramnath	et	al.,	(2014);	(50)	Zhang	et	al.,	(2013);		

	

5S VSM JIT TQM CM/layout Kaizen Pareto Cont.Flow Standardization 5	Whys Poka-yoke SMED Work	Balance Heijunka Takt	time Pacemaker OEE Supermarket Spaghetti Kanban Pull	system TPM

8 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1
19 1 1
20 1 1
22 1 1 1 1
28 1 1 	 1 1
30 1 1 1
33 1 1 1 1 1 1 1 1
44 1
49 1
50 1 1 1 1 1 1

Ar
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o	
nº

Elementos
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Anexo	11	–	Simbologia	utilizada	na	elaboração	de	um	VSM	
	

	
Figura	A	16	-		Simbologia	utilizada	em	VSM	(Wilson,	2009)	

	
Anexo	12	–	Tabela	MTM-UAS	
	

	
Figura	A	17	–	Tabela	MTM-UAS	

	 	

CLASSE MEIOS AUXILIARES Classe 1 2 3
( Pegar , Posicionar , Dispor ) Código T M U 2 3 4 5 6 7 8 9

Aproximado HA 25 45 65 5 10 15 20 25 30 35 40 45

HB 40 60 75 10 20 30 40 50 60 70 80 90

HC 50 70 85 15 30 45 60 75 90 105 120 135

20 40 60 80 100 120 140 160 180

25 50 75 100 125 150 175 200 225

30 60 90 120 150 180 210 240 270

35 70 105 140 175 210 245 280 315

PEGAR E POSICIONAR = 20 > 20         
= 50

> 50         
= 80 BA 10 25 40 40 80 120 160 200 240 280 320 360

Compostos BB 30 45 60 45 90 135 180 225 270 315 360 405

1 2 3 50 100 150 200 250 300 350 400 450

= 1 Kg PEGAR POSICIONAR CODIGO T M U Um movimento (1º movimento) ZA 5 15 20 55 110 165 220 275 330 385 440 495

Fácil AA 20 35 50 Sequencia de movimentos ZB 10 30 40 60 120 180 240 300 360 420 480 540

AB 30 45 60 Recolocar e um movimento ZC 30 45 55 65 130 195 260 325 390 455 520 585

AC 40 55 70 ZD 20 70 140 210 280 350 420 490 560 630

Dificil AD 20 45 60 75 150 225 300 375 450 525 600 675

30 55 70 MOVIMENTOS DO CORPO Codigo T M U 80 160 240 320 400 480 560 640 720

40 65 80 Andar / metro KA 25 85 170 255 340 425 510 595 680 765

Punhado 40 65 80 Inclinar-se; Agachar-se; Ajoelhar-se; Endireitar-se KB 60 90 180 270 360 450 540 630 720 810

25 45 55 Sentar-se e levantar-se KC 110 95 190 285 380 475 570 665 760 855

40 65 75 100 200 300 400 500 600 700 800 900

50 75 85 CONTROLO VISUAL VA 15 105 210 315 420 525 630 735 840 945

80 105 115 110 220 330 440 550 660 770 880 990

95 120 130 Mão direita 115 230 345 460 575 690 805 920 1035

120 145 160

Com controlo requerido e / ou 

peso

Sem controlo requerido e / ou 

peso 120 240 360 480 600 720 840 960 1080

125 250 375 500 625 750 875 1000 1125

> 6 mm Aproximado PA 10 20 25 130 260 390 520 650 780 910 1040 1170

> 1,5 = 6 Folgado PB 20 30 35 135 270 405 540 675 810 945 1080 1215

= 1,5 PC 30 40 45 140 280 420 560 700 840 980 1120 1260

PEGAR POSICIONAR 145 290 435 580 725 870 1015 1160 1305

Fácil Dificil Aproximado Folgado Justo 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350

G1A; G1B; G5 G4; G1C M-A; M-B; M-C P1 P2 155 310 465 620 775 930 1085 1240 1395

160 320 480 640 800 960 1120 1280 1440

Tabela de cálculoSISTEMA UNIVERSAL
DE ANÁLISE MTM UAS

UNIDADES DE TEMPO
POSICIONART M U Seg. Min. Horas Folgado

1 0,036 0,0006 0,00001 Justo (Pressão de encaixe)

1666,7 - 1 -

27,8 1 - -

Classe de 
distancia

ACCIONAR
(equipamentos)

Simples (Inclui 1º movimento)

(Inclui 1º movimento)

100000 - - 1

Aproximado
Folgado AE

Justo AF

CICLOS DE 
MOVIMENTOAproximado

Folgado
Justo PRENDER E SOLTAR (inclui mover)

Aproximado AG

> 1 = 8 Kg
Aproximado AH

Folgado AJ
Justo AK

MOVIMENTOS SIMULTÂNEOSJusto AN

M
ão

 e
sq

ue
rd

a Com controle e / ou peso 

( força )

> 8 = 22 Kg

Aproximado AL
Folgado AM

Com movimento residual (Classe 

de distancia)
Simultaneo

POSICIONAR 
ADICIONAL

Sem controlo requerido

Considerar ambos os movimentos das mãos mas considerar 

apenas o de maior tempo
Justo

 = Movimentos com controlo
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Anexo	13	–	Nomenclatura	
	

	
Figura	A	18	–	Esquema	informativo	sobre	nomenclatura	utilizada	

	
	

Subprocessos	
em	análiseAtividadeFase

Processo

Pintura

Carga

Pintura
Subprocesso	
de	Pintura

Descarga

Controlo Inspeção Subprocesso	de	
Seleção

Controlo	de	
qualidade

Retrabalho Triagem
Subprocesso	
de	Polimento

Polimento

Despolimento


