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Resumo 

O presente trabalho tem como principal objetivo o desenvolvimento e a implementação de uma 

metodologia Lean Design ao processo de desenvolvimento de moldes de injeção, por forma a reduzir 

o tempo de projeto do molde e eliminar retrocessos nas fases de design.  

Numa fase inicial é retratada a origem do Lean Design, e como o conceito se adaptou e foi aplicado 

à indústria da construção.  

Foram aplicadas técnicas Lean, como 5w, workshops, mapas A3 e 5w-2h, por forma a caracterizar 

o estado atual da empresa e definir os pontos base da metodologia. Assegurando sempre que os 

desenvolvimentos seguem os conceitos de Lean Design.  

Desenvolveram-se cinco ferramentas de apoio que à metodologia. Contudo serão abordadas em 

maior detalhe as duas ferramentas informáticas, a Base de dados e Modelo de Custo – Orçamento 

para moldes. Estas têm um papel fundamental para o suave funcionamento da metodologia e têm ação 

imediata no cumprimento dos objetivos.  

Após a implementação e o acompanhamento da metodologia, os resultados obtidos recaem na 

diminuição do tempo despendido na pesquisa de informação como também no tempo de 

desenvolvimento do molde.  
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Abstract 

The main objective of the present work is the development and implementation of a Lean Design 

methodology in the process development of a mould injection tool, in order to reduce mould design time 

and eliminate the design phase loops. 

The origin of Lean Design is detailed and how the concept was applied in the construction industry.  

Lean techniques such as 5w, workshops, A3 maps and 5w-2h were applied so as to characterize 

the current state of the company and to define the base points of the methodology, while ensuring that 

any developments follow the concepts of Lean Design.  

Five methodology support tools were developed. From these, the software tools (database and 

cost model) will be explored in detail. These have a crucial role in ensuring a smooth functioning of the 

methodology and have an immediate effect towards the accomplishment of the objectives. 

After the implementation and monitoring of the methodology, the obtained results consist of time 

reduction spent on searching information as well as mould development.  
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1. Introdução 

O conceito Lean design, ganhou popularidade quando foi apresentado como metodologia para rápido 

desenvolvimento de modelos automóveis da Toyota. Desde então que se tem explorado as 

potencialidades de reduzir desperdícios nas áreas de desenvolvimento e engenharia. 

O sector dos moldes tem crescido de ano para ano, e especialmente em Portugal. Investimentos em 

Lean Manufacturing, no chão de fábrica, são práticas comum na indústria. Contudo ainda existe um 

elevado ceticismo à capacidade que estes métodos têm em melhorar processos. Porém a 

competitividade neste sector tem aumentado, devido a novos concorrentes que surgem em países de 

mão-de-obra mais baixa e às exigências dos clientes em obter-se moldes de alta qualidade e mais 

rápidos. Os processos de design de molde e engenharia de produto, são apontados como potenciais 

áreas para a redução de lead time na entrega do molde ao cliente. 

O desafio do presente trabalho, consiste no desenvolvimento e implementação de uma metodologia 

Lean design ao projeto de moldes entre duas empresas. 

Os capítulos da dissertação abordam os seguintes temas: 

Capítulo 2 – Lean Design: Apresenta o conceito e as metodologias existentes. E em que sectores 

estão a ser aplicadas. 

Capítulo 3 - Motivação, Enquadramento e Objetivos: Neste capítulo é retratado o estado inicial das 

empresas, os requisitos e como foi pensada a abordagem ao desenvolvimento da metodologia; 

Capítulo 4 - Do Presente para a metodologia: Serão descritas as ações que levaram à escolha das 

bases da metodologia e como estas se relacionam com o Lean design; 

Capítulo 5 – Metodologia OLI & OLI Moldes: É feito o resumo de todo o processo desenvolvido até 

ao momento. E são apresentadas as ferramentas de suporte da metodologia.  

Capítulo 6 – Modelo de Custo e Base de Dados: O Modelo de Custo e a Base de Dados, são as 

ferramentas que tiveram mais atenção e desenvolvimento em todo o processo e por isso estão num 

capítulo à parte. 

No fim, seguem-se três capítulos: Lições Aprendidas, Conclusões e Trabalho Futuro. Estes 

encerram a dissertação, fazendo um apanhado do que se se aprendeu com a implementação da 

metodologia, o que se conclui relativamente aos processos implementados e são feitas propostas de 

melhoria à metodologia. 
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2. Lean Design 

Em 1990 “The Machine That Changed the World” apresentou o Lean como a causa da supremacia do 

Sistema de Produção da Toyota no fabrico de automóveis face às companhias ocidentais. Este modelo 

de pensamento foca-se na redução de desperdícios, procura pela máxima qualidade e aumento da 

eficiência, prezando sempre a criação de valor para o consumidor [1].  

Nas últimas décadas as técnicas Lean ficaram maioritariamente associadas a processos que envolvem 

a produção, contudo, e devido ao crescimento da competitividade nas mais variadas indústrias, a 

procura pela eficiência tem-se virado para montante do chão de fábrica, em atividades como o design, 

engenharia e desenvolvimento de produto [2].  

O conceito Lean Design (LD) foi introduzido no capítulo “The Techniques of Lean Design” em “The 

Machine that changed the world”, e consiste na aplicação de princípios de Lean Production em áreas 

de engenharia, design e gestão de processos com o objetivo de reduzir desperdícios em atividades 

sem valor acrescentado.  

O design de produto consiste no encadeamento de várias iterações (ou etapas) de desenho que se 

desenrolam até que o produto cumpra a função para qual está destinado ou até que o cliente aprove o 

design. Estas etapas podem depender de uma só pessoa ou de uma equipa responsável pelo 

desenvolvimento do produto. 

O desperdício em design ocorre quando uma iteração do processo não acrescenta valor para o cliente, 

gerando trabalho desnecessário, quando existe tempo de espera entre fases de design ou quando 

erros no design se propagam até ao chão de fábrica, ou até ao produto final [3]. Todos os desperdícios 

eventualmente se traduzem em custos, ou tempo, levando a atrasos na entrega de projetos e a desvios 

no orçamento. Na figura 2.1 é apresentado o impacto relativo a custos devido a alterações ao design. 

Repare-se que numa fase de design estas alterações não trazem tanto impacto como numa fase 

posterior. 

 

Figura 2.1 – Impacto das alterações de design 

(Adaptado de [4]). 
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2.1. Aplicação do Lean Design  

A meados dos anos oitenta, Womack, Jones e Roos orientaram uma investigação entre um fabricante 

automóvel com filosofias Lean (a Toyota), e outros fabricantes europeus e americanos que não 

partilhavam a mesma filosofia. Devido às diferenças entre os dois tipos de empresas, deste estudo 

surgem quatro bases que os autores afirmam como essenciais para que uma empresa desenvolva 

produto de uma forma Lean. As quatro bases são as seguintes: A liderança, o trabalho em equipa, a 

comunicação e o desenvolvimento em simultâneo. 

• Liderança: O dever de um líder Lean é orientar uma equipa com o objetivo de apresentar um 

produto. O líder deve ter domínio nas áreas que o projeto envolve de modo a poder encaminhar 

a equipa em todas as fases. Nas empresas ocidentais o líder desempenha mais uma função 

de coordenador do que propriamente de líder e limita-se a garantir o cumprimento de prazos e 

alterações ao produto vindas da administração. Mesmo sendo estas viradas para o benefício 

do cliente, o produto sai descaracterizado e o trabalho de coordenador acaba por ser 

desmotivante. 

• Trabalho de Equipa: Uma equipa na Toyota é constituída pelo líder de equipa e elementos das 

áreas de avaliação de marcado, produção, transmissão, entre outros. A este grupo é atribuído 

um projeto que se mantém até ao fim do seu desenvolvimento, enquanto os elementos 

desempenham tarefas nos seus próprios departamentos. Ao líder são atribuídos vários projetos 

que são desenvolvidos pela mesma equipa, com o propósito de melhorar relacionamento entre 

membro e evoluir nos métodos de trabalho. O contraste com as empresas ocidentais surge no 

facto destas equipas serem constituídas por elementos que têm alta rotatividade, perdendo a 

ligação com o líder de equipa e perdendo também a forma de trabalhar já desenvolvida entre 

os membros. 

• Comunicação: Esta característica incide na resolução de problemas durante as etapas de 

design. Na Toyota os autores verificaram que no início a equipa envolvida é bastante maior que 

no fim, tudo com o propósito de se discutir todos os aspetos que se referem aos diferentes 

departamentos, levando a que os responsáveis dos departamentos assinem acordos sobre o 

que devem alterar para satisfazerem os requisitos. Desta forma potencia-se a diminuição da 

propagação de erros para fases posteriores. As empresas ocidentais falhavam na resolução 

de problemas devido ao confronto entre colaboradores, que está implícito nesta ação. Outro 

aspeto referido é que as equipas começam com poucos elementos e aumentam à medida que 

se avança nas etapas de design, consequentemente, novos inputs são dados por 

departamentos que anteriormente não estavam presentes levando ao adiamento dos prazos.  

• Desenvolvimento Simultâneo ou Engenharia Concorrente: A última caraterística do Lean design 

é apresentada com um exemplo do desenvolvimento de uma ferramenta/molde de 

estampagem da Toyota. O principal objetivo é encurtar o tempo de ciclo que vai desde o projeto 

da ferramenta à produção. O projeto da ferramenta divide-se entre trabalho individual do 

responsável da peça e da ferramenta e interações entre os dois intervenientes. Estas 

interações proporcionam a definição de materiais da ferramenta como também aceleram o 
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processo de desenvolvimento da peça e ferramenta. Por este método os autores afirmam que 

a Toyota conseguia desenvolver uma ferramenta de estampagem num ano. Outras empresas 

onde a filosofia Lean não é aplicada, aguardam pelo design final da peça e só depois é que 

iniciam o desenvolvimento da ferramenta. Estas empresas demoram por vezes o dobro do 

tempo despendido pela Toyota neste processo. 

Estas características do LD suportam o fato da Toyota, a meados dos anos oitenta, ter produzido 

veículos com metade do esforço laboral por projeto, menos horas de engenharia por cada carro novo 

e com menos tempo para mercado, entre outras melhorias [1]. 

Contudo a implementação do LD não deve ser feita como uma simples aplicação de melhorias num 

sector, mas sim como uma filosofia que toda empresa deve implementar. Karlsson e Åhlström alertam 

que o LD não é uma tarefa acessível. Envolve treinar pessoas, adaptar os métodos de trabalho e 

garantir que as melhorias implementadas são cumpridas. Processos que duram vários meses ou até 

mesmo anos. A execução parcial das mesmas pode trazer consequências não desejadas, como 

despesas não estimadas e incumprimento de prazos  [2]. Como tal antes de se iniciar um projeto de 

melhoria em Lean design é necessário traçar e definir uma metodologia.  

  

2.1.1. Metodologias de Lean Design 

Neste trabalho é considerado como uma metodologia um processo lógico de conceção e aplicação de 

métodos com base no conhecimento e prossupostos, com a finalidade de alcançar um objetivo [5]. 

Quando aplicado a LD, consiste na utilização de lógicas Lean e conhecimentos científicos, por forma a 

desenvolver métodos que garantam o cumprimento de objetivos.  

As metodologias em Lean Design com contributos relevantes são reduzidas e estão ligadas aos 

sectores da construção civil, de software e serviços informáticos e ao sector da aeronáutica e 

aeroespacial [6]. No entanto há evidências de vários métodos de design de produto que têm por base 

filosofias Lean. Contudo não passam de métodos, no sentido em que se focam somente na resolução 

de um problema em específico e não detêm um pensamento lógico por trás, conferido a uma 

metodologia.  Porém estes métodos devem ser considerados como um possível complemento de uma 

nova metodologia, tornando-a mais robusta e acordando com a proposta de Karlsson e Åhlström [2]. 

Em que a implementação do Lean Design deve abranger vários sectores do design e não se focar num 

só.  

Como cada empresa é diferente da próxima e por isso, uma metodologia que seja aplicada a uma 

empresa A não terá o mesmo efeito na empresa B, ou porque os objetivos são diferentes, ou porque 

trabalham de formas diferentes, ou em último caso, as pessoas são diferentes e a metodologia depende 

dessas pessoas. Contudo a idealização, a lógica e os métodos da metodologia da empresa A podem 

ser adaptados à empresa B, se assim fizer sentido, ou seja, se cumprir os objetivos.  
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De seguida será apresentada uma metodologia implementada numa empresa de construção civil e um 

método de melhoria de processos apoiado nas bases do LD já apresentadas.  

 

Metodologia Lean Design aplicada a uma empresa de construção civil 

Freire e Alarcón propõem que uma metodologia de Lean design seja baseada em quatro etapas, como 

se ilustra na figura 2.1.1. A construção da metodologia começa pelo reconhecimento dos processos 

evolventes, passando à criação e implementação de métodos, o controlo desses métodos e de seguida, 

a normalização dos processos introduzidos. A metodologia apresentada, teve duração de um ano, 

desde a execução da primeira etapa à quarta etapa e envolveu quatro projetos de um escritório de 

engenharia civil [7].  

 

Figura 2.1.1 - Estados de uma metodologia de Lean Design  

(Adaptado de [7]) 

. 

Diagnóstico e avaliação 

A aplicação eficaz de uma metodologia de LD depende das características intrínsecas da empresa e 

dos processos de fabrico utilizados. Só assim é que se detém o verdadeiro conhecimento dos 

problemas e dificuldades existentes. Como tal o primeiro estado – Diagnóstico e avaliação – tem o 

objetivo de reter esse conhecimento. O tempo que o diagnóstico deve tomar não é definido, mas é 

fundamental obter-se uma visão transversal de todos os processos em toda a sua extensão. Por isso 

a primeira etapa é o diagnóstico e avaliação da empresa. Sugere-se as seguintes tarefas: Key 

Performance Indicator (KPI – Indicadora chave de desempenho), Entrevistas e Mapeamento de fluxo 

de valor. 

• KPIs: Os KPIs são medidas quantificáveis que permitem avaliar o sucesso ou o revés de um 

fator ou processo. No que se refere à engenharia, saber a qualidade do design (número de 

vezes que o design foi alterado), número de entregas de desenhos a tempo ou o número de 
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projetos passados à primeira (sem serem rejeitados para re-design) são medidas que ajudam 

a tornar visíveis fatores importantes na avaliação de processos. Contudo, uma análise crítica a 

estes números é essencial pois podem ter sido obtidos de formas pouco rigorosas, levando a 

uma interpretação errada sobre as causas [8]; 

• Entrevistas: Método muito eficaz para se perceber onde é que estão os problemas, surgindo 

por vezes ideias de como os abordar. A entrevista clarifica resultados provenientes dos 

indicadores de desempenho ou de outros acontecimentos pontuais que estão sob avaliação. 

Acima de tudo é um bom processo para se conhecer as dificuldades que cada colaborador 

sente no seu posto de trabalho; 

• Mapeamento de fluxo de valor: É uma ferramenta Lean muito utilizada em processos ligado à 

produção e chão de fábrica, mas em engenharia é útil para caracterizar de uma forma visual a 

corrente de informação e processos da área de projeto. Sendo visível para todos os 

colaboradores o tempo associado a cada etapa e aos respetivos prazos de entrega. 

Neste estado começam a ser visíveis os desperdícios e ações sem valor acrescentado. 

Implementação de Métodos 

Na segundo etapa é definido o método de trabalho sobre o qual o departamento de design se vai 

governar seguindo lógias Lean. Sobre as conclusões retiradas da etapa anterior, Freire e Alarcón 

propõem para esta etapa sete ferramentas de melhoria: Coordenação Interativa, Intranet, Checklists a 

priori e posteriori do design, Funções de qualidade, mapeamento de fluxo de valor e treino. Estas 

ferramentas têm foco em a 5 áreas da empresa: Cliente, Administração, Projeto, Recursos e Informação 

(CAPRI). Na tabela 2.1 é feita a ligação entre as ferramentas e as áreas da empresa [7]. 

De seguida apresenta-se as sete ferramentas:  

1. Coordenação Interativa refere-se ao desenvolvimento entre diferentes áreas no design. 

Aproveitando as capacidades dos programas computacionais é possível que um grupo de 

trabalho desenvolva as suas tarefas no mesmo desenho, proporcionando a redução de erros 

relacionados com versões desatualizadas de ficheiros; 

2. A intranet pode ser vista como uma base de dados ou gestor documental em que toda a 

informação da empresa está alocada num só sítio e disponível para colaboradores designados. 

É importante que esta base de dados esteja sempre atualizada, uma vez que, para além das 

reuniões, documentos e e-mails, a passagem de informação dentro de uma empresa dá-se 

pelos registos que ficam deixados em servidor; 

3. & 4.  A terceira e quarta ferramenta são materiais de apoio à gestão do projeto e à sua 

progressão, no sentido em que garantem o compromisso à realização das tarefas e o 

cumprimento de requisitos de design, através de verificação dos mesmos. O registo das 

checklists é uma prova em caso de falha de requisitos; 

5. Sob forma de garantir que o design que se está a desenvolver vai de acordo com as 

necessidades do cliente, é essencial recorrer a métodos de verificação de qualidade sobre o 

ponto de vista do cliente ou fornecedor; 
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6.  O processo de mapear o fluxo de valor é direcionado para a melhoria da cadeia de informação. 

A cada etapa a informação tem que fluir entre cada elemento e departamento sem que nada 

se perca e que mais informação seja criada; 

7. As ferramentas definidas envolvem na sua integra a ação humana. Como tal este recurso deve 

ser treinado para executar as tarefas dos processos de design. Por ser o recurso mais valioso 

da empresa, se não é aproveitado na totalidade das suas capacidades a empresa não beneficia 

da metodologia que está a ser implementada. Outro ponto positivo do treino é o feedback às 

ferramentas propostas. 

  

Tabela 2.1.1 - Ferramentas de melhoria (Adaptado de [7]) 

 Área de melhoria 

Ferramentas de Melhoria C A P R I 

1. Coordenação Interativa   SIM SIM SIM 

2. Intranet     SIM 

3. Checklist a priori do design   SIM   

4. Checklists à posteriori design  SIM SIM   

5. Implantação da Função da 
Qualidade - IFQ 

 SIM    

6. Mapeamento de fluxo de valor SIM   SIM SIM 

7. Treino    SIM  

Nota: CAPRI – C=Cliente, A=Administração, P=Projeto, R= Recursos e I= Informação 

 

 

Os autores deste método fazem um reparo sobre outros agentes que ajudam ao sucesso da 

implementação da metodologia, como: equipas multidisciplinares para facilitar as decisões e ajudar à 

construção de novas soluções; integração de equipas em fases de design preliminar como forma de 

provocar avanços no design devido a discussão com fornecedores ou colegas de equipa.  

 

Controlo 

Todas as metodologias Lean implicam uma mudança, tanto em métodos de trabalho como por vezes 

de disposição de fábrica, mas todas as metodologias obrigam a uma mudança de pensamento, ou 

filosofia. Esta é sem dúvida a mudança mais difícil e é pela qual que muitas metodologias ao fim de 

alguns meses de implementação sucumbem às exigências e novidades do método. O controlo é 

essencial para garantir que os processos são estabelecidos em todas as equipas que fazem parte dos 

gabinetes de engenharia. Para além do controlo dos processos, também se deve assegurar que os 

KPIs estão a ser registados e se o padrão que tomam vai de acordo com o que os colaboradores estão 
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a desempenhar. Revendo a figura 2.1.1, o controlo é também um meio para corrigir as ferramentas da 

etapa anterior (implementação de métodos). 

 

Normalização 

Estando todo o processo a decorrer sem defeitos, é tornado permanente o método de trabalho de 

suporte ao design e as ferramentas que o apoiam. Decreta-se normas aos processos e todos os 

integrantes são responsáveis por executar as tarefas como definidas. Na figura 2.1.1, na quarta etapa 

há uma referência à melhoria contínua, presente em qualquer metodologia Lean, a melhoria continua 

é revisão aos processos implementados. Esta pode ocorrer todos os dias através de novas sugestões 

por parte dos elementos da empresa ou quando a empresa decidir que necessita de executar uma 

revisão à metodologia.   

As ferramentas trouxeram à empresa um aumento da produtividade em 31%, conseguiram diminuir os 

erros em 44%, o tempo de espera em processos reduziu 53% e as atividades de valor não acrescentado 

decesceram31%. Estes números suportam a que a metodologia foi bem-sucedida e que é um exemplo 

a estudar para a implementação de LD em outros projetos de engenharia. 

Porém, há dois aspetos que esta metodologia não abordou em detalhe e que são sugeridos como áreas 

a melhorar no conceito de Lean design. Esses dois pontos são a liderança e a engenharia concorrente. 

Quanto à liderança, por ser um ponto que se foca numa só pessoa é difícil atribuir-se um método que 

ajude o líder a desempenhar um papel mais ativo, como foi explicado na introdução do conceito. Porém 

formações que desenvolvam capacidades da pessoa, como coaching, são uma opção. Quanto à 

engenharia concorrente, pode-se criar uma relação entre esta e a lógica da ferramenta de coordenação 

interativa (a primeira ferramenta da metodologia de Freire e Alarcón),  

Contudo e para dar a conhecer aquilo que seria um método focado na engenharia concorrente será 

apresentado o Set-Based Design, uma prática de design bastante usada em desenvolvimento de 

produto. 

Set-based desgin 

O set-based Design (SBD) é um método de gerir processos de desenvolvimento de produto baseado 

na geração de alternativas. O oposto, point-based design (PBD), é a prática comum na maioria das 

empresas, e consiste em optar por um design o mais cedo possível de modo a avançar o processo de 

desenvolvimento da peça. Um dos pontos fracos do PBD é que toma como válida as considerações 

iniciais em todo o processo de design, como consequência deste prossuposto, qualquer alteração que 

surja implicará grandes alterações ao desenho atual. 

A Toyota perante a necessidade de criar modelos mais rápido que a concorrência, desenvolveu o SBD. 

Este método defende que a criação de alternativas num processo de design facilita a tomada de decisão 

e evita ciclos iterativos dentro de etapas de design. Com este processo a Toyota desenvolvia várias 

alternativas de um componente e à medida que este adquiria material, dimensões e outros parâmetros, 
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eram avaliados os designs que respeitavam os parâmetros e era selecionado um de entre as opções 

[3]. 

Um exemplo prático de SBD de aplicação à indústria de moldes será apresentado de seguida. 

Set-Based Design no desenvolvimento de moldes de injeção de plástico    

O método proposto por Becker e Wits, tem por base o SBD aliado com Just-In-Time decision making 

(JIT-DM). O JIT-DM consiste na tomada de uma decisão baseada na informação disponível no dado 

momento. Sobre estas duas bases, Becker desenvolveu uma ferramenta de auxílio de síntese 

computacional – Computer Aided Synthesis (CAS) – que gera várias alternativas de design recorrendo 

a algoritmos e parâmetros definidos pelos engenheiros [9].  

A necessidade de criar este método deveu-se ao facto de que no processo de desenvolvimento de 

moldes de injeção de plástico, há uma etapa crítica que é a definição das linhas de água para 

arrefecimento do molde e respetiva peça. Por isso a definição das linhas de água é crucial para o 

sucesso de um molde. Contudo depende de quase todos os parâmetros do molde, isto é, se o material 

da peça muda ou se as dimensões se alteram é necessário alterar as linhas de água. Como também 

na introdução de componentes móveis no molde obriga à revisão das linhas de água pois podem 

necessitar de arrefecimento ou podem interferir na passagem dos canais.  

O CAS gera várias alternativas de linhas de água no molde, proporcionando aos projetistas dos moldes, 

ou engenheiros, mais opções de escolha de design e mais informação no momento de decidirem qual 

a melhor opção. 

A figura 2.1.2 compara o processo de realizar um design e itera-lo até que eventualmente se cumpram 

os requisitos, semelhante ao point-based design (a e b) com o processo de gerar uma série de 

alternativas através de CAS (c) [9]. 

 

Figura 2.1.2 - Modelo tradicional V.S. Set-Based Design (Adaptado de [7]) 

  

Este método era auxiliado por um software que gerava alternativas de modo a apoiar os engenheiros, 

no entanto quando este tipo de ferramentas não está disponível a criação de alternativas consome 

tempo aos engenheiros que podem sentir o seu esforço e talento a ser desperdiçado a gerar desenhos 

que no futuro serão “descartados”, sendo esta a desvantagem do SBD. Prendem-se também a questão 

de quantas alternativas são necessárias para preencher as opções que são desconhecidas e quais as 
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que se mantêm e quais as que se rejeitam. Ballard sugere traçar um mapa de opções de design onde 

cada projetista é livre de criar alternativas desde que se mantenham dentro dos limites do “mapa” [3]. 

A seção seguinte apresenta a situação atual do LD na indústria de moldes em Portugal. 

2.2. Lean Design na Indústria dos Moldes 

A indústria dos moldes em Portugal ganhou mais importância nas últimas décadas, mantendo um 

crescimento positivo nos últimos anos para a economia portuguesa, uma vez que se tem expandido 

devido à qualidade e preços competitivos, empregando em 2017 cerca de 10100 pessoas, mais 7.5% 

que 2016 e com um aumento de produção de 6% relativo a esse mesmo ano (Fonte Jornal Económico). 

 A maioria destas entidades são pequenas médias empresas (PMEs), com fortes componentes técnicas 

e vasto conhecimento, devido aos anos acumulados de atividade no sector. A indústria dos moldes nas 

duas últimas décadas tem sofrido alterações devido às inovações tecnológicas, em que todas as 

empresas dispõem de máquinas ferramenta de comando numérico computadorizado e sistemas 

CAD/CAM. Na figura 2.2 encontra-se o paradigma atual das PMEs do sector dos moldes, proposto por 

Henriques, Peças e Cunha. Destacado no centro, encontra-se o campo tradicional onde qualquer 

empresa de moldes domina os seus processos. Seguindo para esquerda no ciclo de vida do molde, 

deparamo-nos com a área de desenvolvimento e conceção do molde e à direita do domínio tradicional, 

o restante processo que encerram o ciclo do molde. Os autores sugerem que para aumento da 

competitividade da empresa, estas devem virar-se para os processos presentes nas novas vantagens 

competitivas assinalado na figura abaixo  [10].   

 

Figura 2.2 - Ciclo de vida do molde (Adaptado de [10]) 

 

Nos últimos anos, as necessidades dos consumidores por mais e novos produtos, levou a que a 

produção de moldes se desse em menos tempo para satisfazer os pedidos do mercado. As empresas 
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de moldes reagiram e atingiram uma redução de 30% a 50% no desenvolvimento e produção do molde, 

muito associado à otimização de processos de produção. Todavia, o mercado continua a exigir moldes 

rápidos, mais baratos e com excelentes acabamentos [11]. 

 Costa et al.  num projeto efetuado com 7 empresas de moldes, apontam as filosofias Lean como o 

caminho para cumprir a demanda do mercado. Esta proposta tem por base aquilo que as metodologias 

Lean pretendem eliminar, e o caminho de valor da produção do molde. Os tipos de desperdícios 

presentes nas cadeias de valor da produção de moldes enquadram-se nos princípios do Lean. Porém 

alguns fabricantes encontram-se cético ao uso ferramentas Lean por associar estas com produções de 

altas séries, característica que não se assemelha ao fabrico dos moldes, já que cada molde é único. 

No entanto as melhorias Lean afetam diretamente o tempo de fabrico e custos da empresa, estes dois 

fatores são essenciais para uma empresa continuar competitiva, com isto pode-se dizer que o lean não 

deve ser rejeitado na indústria de moldes mas sim adaptado a cada empresa [11]. 

A indústria dos moldes está sobre uma grande pressão exterior para entregar ferramentas de injeção 

mais depressa, mas e a adesão aos processos de melhoria apresenta as suas oposições. É clara a 

necessidade de intervenção nestas empresas, de modo a possibilitar o continuo crescimento da 

indústria de moldes e em especial das empresas nacionais que de ano para ano reforçam a sua posição 

na economia portuguesa.   
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3. Motivação, Enquadramento e Objetivos  

Duas PMEs que pertencem ao mesmo grupo, pretendem reduzir o tempo de desenvolvimento de 

moldes de injeção de plástico. As empresas identificaram que durante as fases de design de moldes 

ocorriam, entre outras, elevadas iterações aos designs e alguns re-trabalhos a moldes pós fase de 

design, levando ao alargamento dos prazos de entrega dos moldes. Devido ao investimento realizado 

em novas instalações, este grupo pretende nos próximos anos aumentar a produção de moldes e como 

tal pretende eliminar estes desperdícios. Para levar a cabo o cumprimento dos requisitos impostos pela 

direção, foi contratada a empresa Erising (Efficiencyrising, Lda) especialista em Lean Manufacturing, 

Six Sigma e Kaizen, que trabalhou juntamente com o autor em quase todo o processo. Os problemas 

presentes nas fases de desenvolvimento, refletem a necessidade de implementar melhorias que por 

sua vez, se enquadram numa metodologia de LD.  

Portanto os objetivos da dissertação são: 

• Aplicar uma metodologia de LD a uma empresa de moldes; 

• Desenvolver ferramentas de apoio ao design. 

• Cumprir os requisitos impostos pela direção OLI e OLI Moldes. 

 

Relembrando a metodologia apresentada por Freire e Alarcón no capitulo anterior, foi mostrado que em 

termos macro, esta metodologia vai de acordo com os conceitos de LD apresentados por Womack, 

Jones e Roos, e o método de SDB, aliado à ferramenta de Becker para acelerar o processo de design 

de moldes, também se enquadra com as filosofias de Lean design. No que respeita à indústria dos 

moldes não existe uma metodologia de LD associada e como tal este trabalho vem potenciar a 

implementação de uma metodologia em LD neste sector baseando-se no conceito de LD, na 

metodologia de Javier & Alarcón e em métodos Lean como o SBD, entre outros, como ilustra a figura 

3.1. 

 

 

Figura 3.1 - Potencial da Metodologia OLI Moldes 
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De seguida será apresentado com maior detalhe o estado em que se encontravam as empresas, como 

também os passos executados no desenvolvimento da metodologia. 

3.1. Estado atual OLI Moldes 

O grupo localiza-se em Aveiro, Portugal, é constituído pela empresa mãe, responsável pelo 

desenvolvimento, injeção e montagem das peças ocorrem na OLI-Sistemas Sanitários S.A (OLI). E pela 

empresa recém-adquirida, OLI Moldes, responsável pelo design e a produção dos moldes de injeção. 

A OLI-Sistemas Sanitários S.A (OLI) é a maior produtora de sistemas sanitários da Europa do Sul, 

estando presente em mais de 80 países nos cinco continentes. Nesta empresa é feito todo o 

desenvolvimento de produto, a injeção, montagem e posteriormente a exportação.  

Desde 1991 que a MoldAveiro colabora com a OLI para o design e fabrico de moldes para a injeção de 

plástico, tendo produzido até hoje mais de 1200 moldes. Recentemente a OLI adquiriu a MoldAverio e 

sobre novas instalações criou a OLI Moldes. 

A proximidade física e institucional entre a OLI e a OLI Moldes, fez com que o processo de 

desenvolvimento de moldes se desse por interações das duas empresas. A figura 3.2 ilustra o fluxo do 

processo de desenvolvimento de um molde aquando a chegada da Erising e do autor à empresa. O 

processo inicia-se pela definição do tipo de projeto, se o projeto consiste na alteração de um molde, 

que já produz uma dada peça, ou se o projeto consiste em desenvolver um molde novo de raiz. Sendo 

que a segunda via é a mais comum durante um ano de produção.  

Relativamente à construção de um molde novo, este divide-se em várias fases, em que uma está a 

cargo da OLI, outras que são da competência da OLI Moldes e outras ligam os dois gabinetes de 

projeto. O gabinete de projeto de moldes da OLI Moldes é constituído por 5 projetistas, enquanto o 

departamento de desenvolvimento da OLI é composto por pessoal de diferentes áreas, como 

marketing, gestão de projetos, engenharia e desenvolvimento de produto, que em conjunto se 

aproximam das três dezenas de colaboradores. 

De seguida serão descritas as fases do processo, dando especial atenção às fases de interação entre 

as duas empresas: PEI – Pré-Evento Integrador; FMEA – Análise de Modos de Falhas e Efeitos; EIF – 

Evento Integrador Final; PPM – Projeto Preliminar de Molde. 

• Pré-Evento Integrador (PEI): reunia um projetista da peça e um projetista de moldes, com o 

objetivo de apresentar as funções da peça, o material e como esta se liga aos restantes 

componentes que fazem parte da mesma montagem. Discutia-se a possível posição da peça 

no molde e a extração da mesma.  

•  FMEA de Injeção (FMEA): participavam seis membros da OLI, representado a engenharia do 

produto, o design da peça, a injeção, manutenção de molde, industrialização e gestão de 

projetos. A OLI Moldes era representada por um único membro. Eram abordadas as 

disposições das peças nos moldes e possíveis falhas no fecho, injeção e abertura do molde.  
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• Evento Integrador Final (EIF): voltava a reunir os mesmos membros que o PEI e desta reunião 

saia um design de peça final com todas as alterações que seriam propostas nos eventos 

passados. 

• Orçamento Final: No caso de o molde ter sofrido alterações que se refletissem no valor inicial 

orçamentado. A OLI Moldes realizava um novo orçamento que era debatido com os 

responsáveis de projeto da OLI. 

• Engenharia de Produto: Após a aprovação do orçamento, o projetista de molde realizava um 

desenho computacional e um desenho 2D, que apresentasse todos os elementos chave. 

Normalmente 20% a 40% daquilo que é o design final.  

• O Projeto Preliminar de molde (PPM): consistia na apresentação dos desenhos 2D do molde 

ao responsável de injeção, manutenção, engenharia e Industrialização. Que davam a 

aprovação ou chumbo do design. Se o molde for aprovado, a OLI Moldes realizava a compra 

dos aços da estrutura e cavidades do molde. 

• Conclusão do projeto do molde: Após a aprovação eram acabados todos os detalhes do molde, 

e realizavam-se as listas de materiais e componentes do molde. 

• Apresentação do molde à produção: Internamente a OLI Moldes apresentava aos restantes 

engenheiros de produção e técnicos de moldes, o funcionamento do molde e as considerações 

que tiveram no desenvolvimento deste. São discutidos pormenores e o molde é enviado para 

a produção.  

 

 

Figura 3.2 – Fases do processo - Fluxo do desenvolvimento de um molde e peça. 
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No decorrer da dissertação, sempre que se refira fases do processo, está-se a aludir a peças novas e 

às fases que articulam entre as duas empresas (a laranja na figura 3.2). 

 

A administração solicitou, que fosse criado uma metodologia que tornasse o processo de 

desenvolvimento de moldes mais ágil. Para além disso, a mesma apontou alguns problemas ao 

processo em curso: 

• Tempo de realização de obra (TRO) excede o esperado; 

• Elevados retrocessos no processo (retrabalho). 

Outros problemas foram observados pelo autor e a Erising, como a não realização das fases de 

interação PEI e EIF. A alteração de requisitos de molde durante as fases do processo tinha várias 

origens: Podia ser por alteração da geometria da peça que implica diretamente a definição do molde, 

esta alteração por vezes tinha impacto positivo no decorrer do design do molde, outras vezes tinha 

impacto negativo. Requisitos do molde alteravam-se se existisse uma mudança da máquina de injeção 

que afeta a estrutura do molde, ou simplesmente porque se assumiram certas características para o 

molde que não são aceites pelo cliente OLI. Por fim outras alterações podiam surgir pela administração 

que impunha uma mudança no molde. Perante os pontos indicados é clara a necessidade de melhoria. 

O desafio da dissertação começou pela definição de uma abordagem. A Erising construiu a metodologia 

e o autor ajudou no desenvolvimento e construção de ferramentas. A Figura 3.3. ilustra a abordagem 

usada no projeto e as quatro etapas que serão apresentadas de seguida..   

 

 

Figura 3.3 – Esquema da abordagem ao projeto. 
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A primeira etapa consistiu na definição dos intervenientes da metodologia duas empresas, presente na 

tabela 3.1. E no reconhecimento do processo de desenvolvimento das peças e dos respetivos moldes 

(apresentado na figura 3.2).  

 

Tabela 3.1 Membros Intervenientes na Metodologia 

Empresa Participantes - Departamento 

OLI 

1 - Responsável de 
Desenvolvimento de Produto (RDP) 

1 - Gestor de moldes e ferramentas 

3 - Projetista de peça 

1 - Gestor de Projetos 

OLI Moldes 4 - Projetista de Molde 

 

Os membros da direção da OLI e OLI Moldes, mais os respetivos gestores, estavam envolvidos na 

coordenação do projeto. Eram informados de todo o processo através de reuniões com a Erising e o 

autor. 

Na segunda etapa, mediante de dinâmicas de grupo, foram identificados temas de carácter 

problemático e através da aplicação de 5W ( five whys - ferramenta de gestão utilizada para resolução 

e definição de problemas), avaliou-se a origem desses temas, que se dividiram em quatro pontos: 

• Componentes Standard;  

• Engenharia Standard;  

• Tipologia do Molde; 

• Fases do processo. 

Na Terceira etapa, estratégias de resolução de problemas baseadas no sistema de produção da Toyota 

e em técnicas de melhoria continua, foram desenvolvidas sobre forma de sessões (workshops), 

conduzidos pela Erising e assistidos pelo autor. Estes workshops tinham então como objetivo o 

preenchimento de mapas A3, a fim de se aprofundar as situações problemáticas e as barreiras dos 

quatro pontos de análise, gerando para cada um, um método ideal/utópico de abordagem ao tema.  

A quarta e última etapa, foi a definição da metodologia LD, englobando todos os requisitos, 

necessidades e soluções encontradas nas etapas anteriores. A Erising foi responsável pela construção 

da nova metodologia e criação de documentos de apoio. O autor também ajudou nessas tarefas e 

desenvolveu duas ferramentas informáticas: um modelo de custo de orçamentação de moldes e uma 

base de dados, sempre tendo em vista o Lean Design. Também garantiu que as lógias e os princípios 

da metodologia estavam a ser cumpridos, auxiliando os participantes e reportando à Erising novas 

sugestões de melhoria.  
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O projeto teve a duração de 5 meses, tendo o autor estagiado nos últimos três meses na OLI Moldes 

acompanhando diariamente as últimas duas etapas do projeto. A Erising marcava presença 

quinzenalmente e atribuía tarefas semanais aos colaboradores das duas empresas, que em caso de 

dúvida ou necessidade de apoio consultavam o autor. Assim que a metodologia ficou implementada a 

Erising continuou por mais quatro meses a dar apoio aos intervenientes e a garantir que todas as 

ferramentas estavam a ser usadas segundo o método acordado. 
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4. Do presente para a metodologia 

O presente capítulo irá abordar o desenvolvimento dos métodos, tendo por base os quatro pontos de 

análise da metodologia, identificados na segunda etapa, e recorrendo a técnicas Lean, desenvolvidas 

pela Erisng e assistidos pelo autor 

Na segunda etapa, os problemas que surgiram do reconhecimento e observação das empresas, deram 

origem a quatro pontos de análise: Componentes Standard, Engenharia Standard, Tipologia de Molde 

e Fases do Processo.  A seleção destes quatro pontos foi feita devido à relação que existe entre a 

função dos pontos de análise, com as bases do conceito do Lean Design. A figura 4.1, apresenta ao 

centro as quatro bases do conceito LD e nos anéis exteriores, estão os pontos de análise do método 

que se relacionam com o LD da seguinte forma: 

• Componentes Standard e Engenharia Standard: Estão relacionados com o desenvolvimento 

em simultâneo e aproveitamento de designs já realizados. Abrange diferentes departamentos 

da empresa pelo que a comunicação é um elemento crucial da garantia do método. 

• Tipologia de molde: Envolve decisões da administração e da capacidade de a equipa 

desenvolver um molde segundo as diretrizes impostas.  

• Fases do projeto: Este tema toca em todas as bases do LD, já que a natureza dos seus 

problemas se reflete na orientação do projeto, no trabalho desenvolvido por elementos com 

diferentes características, e na passagem de informação continua do início ao fim das fases. 

 

 

Figura 4.1 – Ligação da metodologia ao Lean Design 
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Sobre estes quatro pontos de análise se vai desenvolver a metodologia LD. A terceira etapa, que será 

descrita de seguida, aprofunda os problemas e as causas das quatro áreas de foco da metodologia.    

4.1. Mapa A3 

A terceira etapa começou por dividir os participantes em quatro grupos, um por cada tema da 

metodologia. A Erising realizou a distribuição para que em cada grupo existisse os principais 

intervenientes do tema. Como por exemplo, na engenharia standard, os projetistas de molde e peça, o 

gestor de molde e o gestor de projeto, têm o conhecimento e habilidade de avaliar os problemas do 

tema e as causas em toda a sua extensão, isto é, o tema influência diferentes áreas do desenvolvimento 

do produto. Devido ao número de participantes, houve elementos que pertenciam a dois grupos 

distintos, este detalhe mostrou-se benéfico devido à transição de opiniões, enriquecendo a discussão 

desde a primeira tarefa. Os grupos de trabalho ficaram os seguintes: 

 

Tabela 4.1 - Grupos de trabalho 

Tema 1 – Componentes Standard  Tema 3 – Tipologia de Molde 

2 – Projetista de peça  2 – Projetista de peça 

2 – Projetista de molde  2 – Projetista de molde 

   

Tema 2 – Engenharia Standard  Tema 4 – Fases do projeto 

1 – Gestor de moldes e ferramentas  1 - Administração OLI Moldes 

1 – Gestor de projetos  1 – Resp. Desvl. De Produto 

1 – Projetista de peça  2 – Projetista de moles 

2 – Projetista de molde  1 – Gestor de projetos 

 

Depois da distribuição dos grupos, o primeiro desafio, consistiu no preenchimento de um mapa A3 por 

casa tema, inspirados em 5W-2H (five whys – 1 H (how? and how much?)), estratégia de resolução de 

problemas, muito usada em aplicações de melhoria continua. O mapa foi desenvolvido em conjunto 

pela Erising e pelo autor, tendo este dado contributos e participado na toda a sessão. 

Os participantes tinham que preencher os seguintes campos segundo a ordem: Contexto; Situação 

Atual; Qual o Problema?; Objetivos; Porquê? Porquê? Porquê?; Abordagem; Equipa; Metodologia 

Preliminar; Fase de projeto; Necessidades; Grupo de Registo e Restrições ao método.   

Os grupos reuniram-se e preencheram os campos dos mapas. Posteriormente realizou-se uma reunião 

por cada grupo mais o autor e a Erising. Os participantes apresentaram o seu raciocínio em volta do 

tema, e eram interpelados com questões e outras sugestões que enriquecessem o preenchimento dos 

mapas. De seguida, foi a vez de apresentarem os mapas aos restantes participantes que no final 

também discutiam o tema. O exercício seguinte iniciava pela rotação dos grupos para um outro tema. 
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E sobre o mapa já preenchido, acrescentaram sugestões complementares e críticas ao conteúdo de 

cada campo.  

Na figura 4.2, estão duas fotografias tiradas no workshop. No topo encontra-se um grupo a apresentar 

o mapa A3 aos restantes elementos. Em baixo está um mapa com as sugestões complementares nos 

papeis cor-de-laranja. Em anexo encontra-se o mapa A3 com os 12 campos e as respetivas diretrizes. 

 

 
Figura 4.2 - Sessão de Workshop (topo) - Mapa A3 após exercício de grupos (baixo) 

 

Nesta secção serão analisados os campos dos mapas mais relevantes para o desenvolvimento da 

metodologia. Começando pela descrição dos problemas, apresentação das utopias e restrições. No fim 

de cada tema, será apresentada uma súmula de aspetos que os participantes identificaram como 
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cruciais para integrarem na metodologia e ainda requisitos essenciais de funcionamento da mesma. 

Os requisitos gerais da metodologia foram definidos pela administração e serão apresentados no fim.   

 

Tema 1 – Componentes Standard 

Componente standard é o nome usado entre as duas empresas, que se refere a componentes internos 

do molde, normalmente componentes que efetuam movimentos com o abrir e fechar do molde. Estes 

componentes são comprados a fornecedores especializados. 

Atualmente são usados componentes standard nas estruturas do molde, nomeadamente em guias e 

extratores, contudo, os componentes standard para movimentos (os de maior custo), não são tão 

amplamente usados.  

No desenvolvimento do tema também foram apontados outros problemas: 

• O design da peça não é orientado a pensar em componentes standard; 

• Opta-se por soluções já conhecidas, não avaliando o impacto do componente standard, tanto 

em custo como em tempo de produção; 

• Aumento do tempo de realização de obra do molde. 

As consequências destes problemas refletem-se sobretudo no atraso da entrega dos moldes. Este 

atraso, advém das alterações dos componentes a meio de fases de design, submetendo os projetistas 

a alterações nas geometrias do molde. Para além disso, quando os componentes standard não são 

comprados a fornecedores especializado, o fabrico dos mesmos é feito dentro da OLI Moldes. 

Normalmente este processo tem custos maiores para a empresa que não são contabilizados nas fases 

de design.  

Da leitura do mapa relativo ao presente tema, retira-se o método ideal de resolução dos problemas: 

• Fazer uma biblioteca de componentes standard aprovados e possíveis de utilizar; 

• Criar um repositório de informação relativa à aplicação dos componentes; 

• Especificar no caderno de encargos todos os componentes possíveis de serem utilizados; 

• Criar um documento com as aplicações “tipo” por família de produto. 

As restrições ao método são os requisitos da peça e o design do projetista da peça. Os componentes 

standard não pode inviabilizar nem o propósito da peça nem a criatividade do projetista em desenvolver 

novas soluções.  

Ao rodar os elementos de equipa, surgiram sugestões de melhoria, como a incorporação da 

manutenção dos moldes (realizada pela OLI) no uso dos componentes standard, com o propósito de 

dar inputs sobre os componentes que estão a ser usados (figura 4.3). 
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Figura 4.3 - Tema 1 - Componentes Standard - Proposta e comentários 

 

A tabela 4.2 apresenta o um resumo dos problemas e as respetivas causas.  

Tabela 4.2 – Componentes Standard: Problemas - Causas 

Tema Problemas Causas 

Componentes Standard 

O design da peça não é orienta a 

pensar em componentes standard 

Opta-se por soluções já 

conhecidas, não avaliando o 

impacto do componente standard. 

Aumento do tempo de realização 

de obra do molde 

Falta de informação sobre 

relações Molde-Peça e Molde-

Componente standard 

Necessidade de comparação do 

custo dos componentes standard 

produzidos v.s. encomendados 

 

Concluindo este quadro. Sobre a informação recolhida, tanto dos problemas como das soluções 

propostas. A metodologia deve cumprir os seguintes requisitos: 

• A maximização da sua utilização (entre os lados macho e fêmea do molde): O uso de 

componentes standard afeta diretamente o custo do molde e o tempo de realização do mesmo.   
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• Uma perceção homogénea da sua utilização: É necessário que todos os intervenientes do 

desenvolvimento e produção do molde estejam cientes do impacto do uso dos componentes, 

e como estes podem facilitar o design e a manutenção do molde. 

• O registo histórico da sua utilização: Se um componente standard obrigar à paragem de 

funcionamento de um molde, é necessário que as causas dessa paragem cheguem aos 

gabinetes de projeto, de modo a considerarem o uso do componente para um próximo molde. 

Nos requisitos mostra-se presente o Lean Design, através de métodos ligados à comunicação e 

liderança, devido à necessidade de passar informação entre gabinetes de projeto até à manutenção. E 

da necessidade de haver uma pessoa que alerte ao uso dos componentes e garanta o máximo da sua 

utilização. 

 

Tema 2 – Engenharia Standard 

A falta de aproveitamento de desenhos de moldes já realizados e da integração dessa engenharia na 

criação de moldes novos levou à decisão de incorporar este tema como um dos pontos da metodologia. 

No grupo OLI, os diferentes modelos de sistemas sanitários, partilham peças com geometrias e funções 

semelhantes. No nome Engenharia Standard, a engenharia refere-se ao aproveitamento dos 

desenhos/engenharia de peças semelhantes, e o standard, ao uso dessa informação para o 

desenvolvimento de moldes novos.  

Porém, a empresa não tem aplicado a engenharia standard ao desenvolvimento dos moldes e aponta 

os seguintes problemas: 

• Falta de uma base de dados organizada; 

• Constantes alterações de requisitos ou decisões tomadas tardiamente; 

• Nem sempre ocorre uma pesquisa por alternativas de design. 

• Dificuldade na passagem de informação das fases entre as empresas.  

Estes problemas influenciam o atraso da entrega dos moldes, como também, a consolidação de 

informação relativa a moldes já existentes.  

O método proposto pelos colaboradores consistia: 

• Na identificação de peças possíveis de introduzir em moldes já existentes (normalizar); 

• Base de dados que relacione molde e peça; 

• Centralização da informação proveniente das fases de desenvolvimento do molde; 

• Ficha de caracterização do molde. 

As restrições ao método são:  

• Evolução das peças, pode inviabilizar o uso de moldes existentes; 

• O uso dos moldes depende da pressão de injeção da máquina e do modelo; 
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• A tipologia do molde pode não coincidir com a tipologia da peça. 

Em resumo deste tema, os problemas e as causas estão apresentadas na tabela 4.3:    

 

Tabela 4.3 – Engenharia Standard: Problemas - Causas 

Tema Problemas Causas 

Engenharia Standard 

Alteração de requisitos e 

indecisões 

Dificuldade na passagem de 

informação das fases entre as 

empresas  

Falta de uma base de dados 

organizada 

Progresso do projeto depende da 

informação 

Acesso à informação depende de 

uma só pessoa 

Informação de desenvolvimentos 

anteriores dispersa 

 

Os requisitos que a nova metodologia deve assegurar são: 

• Aproveitamento de desenvolvimentos anteriores: O registo da informação do molde e peça 

deve estar ao alcance dos projetistas da OLI e OLI Moldes. 

• Incorporar os desenvolvimentos anteriores no design da peça e no design do molde: Deve 

haver uma preocupação em introduzir engenharia já criada ou moldes já produzidos em novos 

produtos. 

À semelhança do tema anterior, os requisitos impostos à metodologia, focam-se mais na comunicação 

e na engenharia concorrente, no sentido em que se perspetiva o avanço em conjunto da peça e molde 

com engenharia. 

 

Tema 3 – Tipologia de Molde 

A tipologia de molde é a definição que as empresas usam para caracterizar um molde genérico 

consoante a série de produção: Alta, média, baixa produção e molde protótipo.  

As constantes alterações de tipologias de molde durante as fases de projeto e a noção distinta em que 

consiste cada uma. Afetam os requerimentos iniciais de projeto de molde, especialmente a escolha de 

componentes, aços e consequentemente o custo do molde. Compreende-se a escolha do tema, por 

este ser a base do desenvolvimento de qualquer molde e por afetar processos posteriores.  

Os problemas apontados à situação atual, foram: 

• A tipologia do molde não reflete a diferença da engenharia entre moldes; 



26 
 

• Moldes começam por ser de baixa produção e devido a imposições acabam com características 

de um molde de média produção. 

A alteração à tipologia de molde resultava no retrabalho dos projetistas que tinham, entre outras coisas, 

de alterar os movimentos móveis já desenhados para outros de maior custo, despendendo mais tempo 

em projeto. Estas derrapagens de tempo influenciam diretamente o orçamento do molde já aprovado. 

Como implementação de método, os grupos de trabalho sugeriram: 

• Definição de uma nova tipologia de molde, molde piloto (figura 4.4); 

• Criar novo sector injeção para moldes do tipo protótipo e piloto; 

• Redefinição do número de ciclos pro tipologia de molde (nº de peças injetadas); 

O molde piloto, é um molde que está entre o molde protótipo (molde em alumínio, para produção de 

pequenas séries e que não é usado), e o molde de baixa produção, na figura 4.4 estão as características 

que o grupo idealizou para um molde deste tipo:  

 

Figura 4.4 - Molde Piloto 

 

As restrições ao método incidem nas características do molde piloto, que requer uma máquina própria, 

pois não está adaptado aos processos de SMED que existem em todas as máquinas da fábrica OLI. 
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Na tabela 4.4, observa-se os problemas do tema e as causas dos mesmos: 

 

Tabela 4.4 - Tipologia de Molde: Problemas - Causas 

Tema Problemas Causas 

Tipologia de Molde 

Tipologia de molde não reflete a 

diferença de engenharia entre os 

moles 

Exigências de produção rápida de 

peças 

Indefinição dos tipos de moldes 

existentes 

Necessidade de produção rápida 

de moldes 

 

Os requisitos impostos pela tipologia de molde são: 

• Garantir uma definição clara das características do molde desde o início do projeto 

• Minimizar a ocorrência de re-design do molde:  

Referente ao Lean Design, este tema está bastante focado na melhoria da liderança/administração e 

comunicação. A escolha pelo tipo de molde é resultado das necessidades do mercado, e cabe à 

administração definir o número de peças que deseja de um produto. Os projetistas de moldes e peça, 

também têm de ser capazes de comunicar quando as características iniciais variem com o que está a 

ser solicitado. 

 

Tema 4 – Fases de Processo 

As fases de processo, revelaram desde a etapa de reconhecimento da empresa que necessitavam de 

intervenção. O processo de desenvolvimento do molde não era cumprido na integra (o PEI e o EIF não 

eram realizados). As decisões tomadas eram revertidas com frequência. E as fases iniciavam com 

requisitos mal definidos. 

Estando o desenvolvimento do molde inteiramente dependente da sequência das fases. O estado atual 

em que se encontrava o processo levou à criação do quarto e último tema da metodologia - fases de 

projeto. 

Dos mapas surgiram outros problemas como: 

• A pontualidade nos eventos (PEI; FMEA; EIF; PPM); 

• Falta de preparação prévia para os mesmos eventos; 

• A informação transmitida aos intervenientes não é preparada para as reuniões.  

O retrabalho é surge como consequência dos três pontos apontados acima.  

O desenvolvimento da utopia do método recai nos seguintes aspetos: 
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• Passagem de informação de forma clara entre as duas empresas; 

• Os documentos provenientes das fases devem estar acessíveis a todos os envolvidos no 

projeto; 

• O processo de desenvolvimento de moldes deve manter o mesmo número de fases de 

interação OLI com OLI Moldes; 

• A participação da OLI Moldes deve vir desde o início do processo; 

Este mapa foi o muito importante para o desenrolar da metodologia, e para a Erising e o autor. A primeira 

equipa, a que preencheu o mapa, reforçou a importância de melhorar a metodologia já existente, 

constituída pelas quatro fases enunciadas acima (PEI, FMEA, EIF e PPM). Na tarefa das sugestões 

complementares, a segunda equipa apresenta uma metodologia que descarta a intervenção da OLI 

Moldes no início da metodologia e que essa intervenção só deve ocorrer a meio do processo (figura 

4.5). As diferentes opiniões revelaram que havia membros da metodologia que não estavam de acordo 

com a metodologia e as filosofias Lean que a sustentam. Face a isso a Erising reuniu com o autor e 

acordaram que se devia fazer uma reunião entre os participantes da metodologia de modo a gerar 

debate sobre as fases do projeto. No fim, todo o grupo estava de acordo com as utopias traçadas. 

 

 

Figura 4.5 - Tema 4 - Fases do Processo, proposta de novo método 

 

As restrições ao método realçam a adaptação necessária do processo, aquando as mudanças do 

mercado. Portanto, as restrições ao método no que toca às fases do processo são: 

• Casos urgentes ultrapassam fases; 

• Alterações na peça com o molde em processo de design; 
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• Alterações de requisitos a meio do processo; 

Em suma, na tabela 4.5, apresenta-se os problemas e causas das fases do processo 

Tabela 4.5 - Fases do Processo: Problemas - Causas 

Tema Problemas Causas 

Fases do Processo 

Falta de cumprimento dos 

horários das reuniões e reuniões 

muito demoradas 

A informação emitida não é usada 

para a preparação para as 

reuniões 

Requisito dos moldes mal 

definido 

Existência de iterações de design 

que não acrescentam valor 

Falta de preparação 

Desequilíbrio de equipas 

Desatualização de documentos 

Falta de documento de suporte 

para a OLI Moldes 

 

Os requisitos que às fases do processo são: 

• O cumprimento dos procedimentos e o vínculo das decisões: O compromisso e a confiança 

entre os projetistas de molde e peça, são essenciais para uma metodologia fluida; 

• Que todas as fases do processo são realizadas:  As fases do processo, apresentadas na figura 

3.2, têm de ser cumpridas e deve-se respeitar os objetivos das fases é recolher informação e 

iterar design, se estes não são cumpridos, o processo já não será eficaz; 

• Que todos os documentos resultantes das fases (checklists, etc.) são preenchidos de forma 

consistente e informada: As evidências da realização das reuniões e da informação recolhida, 

possibilita o desenvolvimento simultâneo de peça e molde;  

• O envolvimento da OLI Moldes desde o início do processo: Quanto mais informação estiver 

disponível no início do design, mais assertivas serão as decisões tomadas pelos intervenientes. 

As fases do processo, atinge as quatro bases do LD. Esta requer melhorias na comunicação entre os 

departamentos. Na liderança através da atribuição de requisitos iniciais e no controlo dos documentos 

associados. No trabalho de equipa em todo o processo e no comprometimento à realização de tarefas. 

E por último na engenharia concorrente, atentando ao desenvolvimento paralelo da peça e molde que 

surge desde a primeira fase.  

Os quatro temas escolhidos como base do desenvolvimento da metodologia de LD, foram definidos 

seguindo lógicas Lean, como five whys, workshops, mapas A3 e procurando em todo o processo, as 

experiências dos diferentes elementos que mais interagem com a metodologia. Idealizaram-se quatro 

métodos de abordagem aos temas, procurando ligar os requisitos aos conceitos de Lean Design.  

A definição dos métodos e das ferramentas de suporte podem ser agora definidas sobre estas bases, 

garantindo assim, que também estas, seguem as filosofias de Lean Design. 
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5. Metodologia OLI & OLI Moldes  

O presente capítulo, encerra a construção da metodologia Lean Design OLI & OLI Moldes.  

O desenvolvimento da nova metodologia, começou pelo reconhecimento das necessidades de 

intervenção, e a relação das mesmas com as bases do LD. A essas áreas chamaram-se de temas. 

Sobre os temas desenvolveram-se os métodos ideais/utopias, apresentados no capítulo 4. Neste 

capítulo serão apresentadas as ferramentas desenvolvidas de suporte aos métodos e que garantem os 

requisitos impostos. Estando os requisitos cumpridos, pode-se afirmar que a metodologia foi cumprida 

e que tem por base filosofias Lean, aplicadas ao desenvolvimento de produto. A figura 5.1 ilustra todo 

o processo envolvido na criação de uma metodologia LD.  

 

 

Figura 5.1 – Metodologia Lean Design OLI & OLI Moldes 

 

De seguida serão apresentadas as ferramentas da metodologia e serão descritas as fases do processo. 
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Tipologia de Molde 

O início de qualquer projeto de novos componentes tem lugar na direção de projeto OLI, começando 

por definir o produto e respetivas quantidades de fabrico. As ferramentas da tipologia de molde, 

consistem em dois documentos, um administrativo e um operacional. O documento administrativo, 

auxilia a direção na escolha do molde a fabricar. Enquanto o operacional contém caraterísticas 

específicas do molde. 

A conceção dos documentos teve início em workshops com a direção da OLI e OLI Moldes, conduzidos 

pela Erising e apoiados pelo autor. Nestas atividades, estabeleceu-se que os ficheiros deviam conter: 

• Uma definição detalhada dos tipos de moldes existentes na fábrica: Atribuição da série do 

aço do molde e respetivo tratamento às diferentes tipologias (alta, média e baixa produção). 

Como também o tipo de material que injetam e número de series anuais. 

• Definição detalhada de moldes protótipo e piloto: Tal como no ponto anterior, os moldes 

protótipo e piloto, devem conter características relativas ao material de que são constituídos, 

e o número de injeções que realizam; 

• Definição clara dos tempos de realização da obra (TRO) e tempos de realização de projeto 

(TRP): O TRO consiste no período de tempo entre a aprovação do orçamento do molde a 

entregue à OLI produção. O TRP é o período de tempo entre a primeira fase do processo 

(PEI) até à aprovação do orçamento. 

• Definição do intervalo de valores monetários para cada tipo de molde 

Estes quatro pontos, vão de acordo aos requisitos apresentados, garantindo que as decisões do tipo 

de molde a produzir, são realizadas com mais informação e mais cedo, minimizando o retrabalhado 

que existiria no caso de se alterar o tipo de molde. 

O documento administrativo contém breves detalhes sobre os moldes, como a produção anual, o tempo 

esperado de desenvolvimento de projeto, o tempo de fabrico para um tipo de molde e o respetivo 

intervalo de orçamento. Permitindo assim à direção definir o molde de acordo com os prazos de fabrico 

e entrega ao cliente, pode-se dar o caso de ser urgente a produção de um dado componente, e que o 

fabrico de um molde de média ou alta produção não pode ser requisitado pois irá falhar o prazo do 

cliente. (Figura 5.2) 

Enquanto que o documento operacional é complementar ao documento administrativo, aprofundando 

para os vários tipos de molde quais os aços das zonas das cavidades e movimentos, se é esperado 

que o molde injete diferentes peças de uma só vez (designado por molde família), ou se é feita a injeção 

da mesma peça várias vezes (injeção múltipla). Outra consequência deste documento foi a atualização 

do caderno de encargos OLI-OLI Moldes. (Figura 5.2) 
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Figura 5.2 - Visão geral dos documentos da Tipologia de molde 

O lean design está presente no documento, através de melhorias na liderança e comunicação da 

empresa. Estes documentos focam-se na decisão de requisitos em etapas iniciais de projeto e 

garantem que a referência a uma tipologia de molde se mantenha entra as duas empresas, 

proporcionando um melhor entendimento.   

 

 

Fases de processo 

A lógica de realização das fases de processo, baseia-se na metodologia Single Minute Exchange of 

Die (SMED), amplamente usada nos vários sectores da indústria, normalmente relacionada com a troca 

de ferramentas de prensas e moldes. Este método visa o aprimoramento das atividades externas, que 

podem ser realizadas antes da troca da ferramenta (preparação) e atividades internas, que são 

realizadas durante a troca da ferramenta. A mesma lógica foi aplicada no desenvolvimento das fases 

da metodologia, todas têm uma etapa de preparação, entrada e saída, tanto de informação como 

documentos e tarefas (figura 5.3). 

Em relação à fase FMEA (Análise de Modos de Falhas e Efeitos), alterou-se o nome para Análise de 

Injeção (AI), porque o processo, que até à data era realizado, não encaixava num FMEA, onde 

tradicionalmente é avaliado um conceito e se atribui uma pontuação conforme o cumprimento dos 

objetivos impostos 
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Figura 5.3 - Lógica SMED nas fases dos processos 

 

Ao implementar-se uma lógica SMED, consegue-se garantir que há preparação dos trabalhos, que a 

distribuição de tarefas é realizada uniformemente, não havendo elementos sobrecarregados. Estas 

fases de processo só avançam para a próxima quando os documentos preenchidos se encontram no 

sistema informático, Windchill, só assim existe a possibilidade de se agendar uma nova reunião com 

todos os intervenientes. Desta forma criou-se um Poka-Yoke, no sentido em que se evita a propagação 

de erros no design. Os documentos criados de suporte para as fases de processo foram: 

• PEI/EIF – Checklists 

• AI – Checklist 

• Ficha Característica de Molde 

Checklists 

O desenvolvimento das checklists foi feito com os designers de peça e projetistas de moldes, que 

indicaram os campos essenciais para as checklists. O autor quando acompanhou o processo de 

desenvolvimento do molde e assistiu às reuniões entre estes dois intervenientes, com eles foi reunindo 

os pontos que mais eram debatidos por forma a estes também estarem na checklists de modo a 

proporcionar meios para acelerar a sua discussão ou para que essa discussão se foco nos pontos que 

são cruciais àquela fase.   

Os participantes são convidados a assinar cada checklist com a finalidade de os comprometer 

formalmente à obrigação de executar uma tarefa, incentivando a comunicação entre os dois lados. Um 

processo semelhante desenvolvido pela Toyota foi apresentado no capítulo dois. 

Relativamente à Análise de Injeção, o desenvolvimento da checklist foi feito pelo responsável de 

ferramentas de molde da OLI, responsável de manutenção de moldes e pelo projetista de moldes da 

OLI Moldes. O desenvolvimento desta ficha foi também acompanhado pelo autor e pela Erising. 

Em anexo encontram-se as checklists do PEI, EIF e AI. 
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Como suporte ao AI, e como resultado dos mapas A3, foram criados painéis com layouts de estruturas 

de moldes. Estas estruturas são as que se usam nas máquinas de injeção da OLI. Os layouts têm como 

objetivo auxiliar a visualização da posição dos componentes e peças no molde. Como se pode ver na 

figura 14 está uma fotográfica de um teste executado pelo autor com os membros da OLI e OLI Moldes 

durante uma AI. Estas fotografias dos layouts seguiam para o sistema informático Windchill como 

evidencia do que se tinha acordado no AI, evitando que existam alterações ao projeto do molde. 

 

 

Figura 4 - Teste de Layout 

 

Ficha Característica do Molde 

A Ficha Característica do Molde, foi criada com o propósito de incorporar os detalhes relevantes do 

desenvolvimento do molde, começando pelo material e progredindo até ao tipo de movimentos 

mecânicos. É um bilhete de identidade do molde que é desenvolvido durante as etapas de projeto e 

auxilia o projetista do molde na fase de design, tendo ele toda a informação que necessita num ficheiro. 

Este processo tornou mais simples a obtenção de informação e paragens no desenvolvimento do 

molde, evitando chamadas e e-mails desnecessários. 

Em anexo encontra-se em duas partes a Ficha Característica do Molde. 
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O processo de desenvolvimento de moldes resume-se a: 

• Tipologia de Molde: Designação de um molde tipo pela OLI e realização de um orçamento 

preliminar da OLI Moldes 

• PEI: Apresentação da peça ao projetista. Reunião entre o projetista da peça e o projetista do 

molde. Realiza-se o preenchimento da checklist “dos eventos integradores”. 

• AI: A OLI Moldes consulta a base de dados dos componentes standard e prepara uma proposta 

de disposição das peças no molde e zonas de movimentos mecânicos. De seguida apresenta 

o conceito a uma equipa multidisciplinar da OLI Moldes, e são discutidos os pontos marcados 

na checklist do AI. Quando o evento acaba, o gestor de moldes e ferramentas, juntamente com 

o projetista do molde preenchem a ficha característica do molde. 

• EIF: Antes de se iniciar EIF, os projetistas devem consultar a base de dados de modo a 

avaliarem a possibilidade de usar Engenharia Standard. Depois, o projetista da peça reúne-se 

com o projetista do molde. Comparam com o design atual ao do PEI, e verificam se todos os 

pontos aí acordados se encontram preenchidos. Alterações provenientes do AI também são 

consideradas. O projetista da peça depois do evento finaliza o CAD da peça e envia a versão 

final ao projetista do molde. 

• PPM: O projetista do molde, possui o CAD final da peça, a ficha característica do molde e as 

checklists dos eventos. Com esta informação realiza um desenho 3D e 2D preliminar do molde 

e apresenta-o à OLI. Em caso de aprovação inicia-se o processo de produção do molde. 

As técnicas lean presentes nas fases do projeto, voltam a realçar a ligação das ferramentas da 

metodologia ao Lean Design. O compromisso, é um dos fatores apresentados no LD como essencial 

ao desenvolvimento da engenharia concorrente, e nesta ferramenta, foi considerado do início ao fim do 

processo. 

 

Modelo de Custo e Base de Dados 

O Modelo de Custo e a Base de Dados são duas ferramentas informáticas, que foram desenvolvidas 

pelo autor durante a permanência na OLI Moldes. Ambas as ferramentas, no seu desenvolvimento, 

contaram com a participaram dos principais utilizadores, projetistas da OLI Moldes e o responsável de 

orçamentação de moldes.  

Os requisitos impostos à Base de dados são, a agregação da engenharia já desenvolvida num lugar, e 

a possibilidade de incorporar esses desenvolvimentos em moldes futuros. Em relação ao modelo de 

custo, foi imposto, que este modelo fosse mais rápido que o processo atual de orçamentação de 

moldes, que não fosse exaustivo e que pudesse ser usado por pessoas com pouca experiência no 

ramo dos moldes.   

Enquanto que os requisito da base de dados surgiram dos projetistas e intervenientes das fases do 

processo. Os requisitos do modelo de custo foram, na elevada maioria, por parte da direção. 
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O LD, está presente na base de dados, como o reaproveitamento de conhecimentos e na partilha de 

informação. Já que no processo atual, há paragens no design por existir falta de informação de um 

molde antigo. O modelo de custo, é uma ferramenta virada para a liderança e SBD, JIT-DM. O modelo 

está criado, de forma a ser rápido na comparação de dois tipos de moldes, assistindo o responsável de 

orçamento de moldes no valor apresentado. 

No capítulo seguinte serão apresentadas as ferramentas em maior detalhe e o conceito por detrás do 

desenvolvimento das mesmas. 
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6. Modelo de Custo e Base de Dados 

6.1. Modelo de Custo 

O elevado número de orçamentos emitidos, a duração na emissão dos orçamentos e a procura e 

análise de custos anteriormente apresentados são as principais causas do modelo de custo. 

Como tal a administração requisitou um modelo de custo que facilitasse este processo. 

A abordagem ao desenvolvimento desse modelo, começou por estudar a ferramenta atual de 

orçamento na OLI Moldes. O orçamento é efetuado por uma só pessoa e consiste no preenchimento 

de uma folha em Excel com quatro áreas: Atividades (todos os tempos que afetam a produção do 

molde), Aços, acessórios e subcontratações. Todo os campos são preenchidos manualmente e a 

precisam dos valores introduzidos depende da experiência de quem está a orçamentar. 

Posto isto, o autor procurou junto dos projetistas de moldes, quais as características que mais 

influenciam o custo final de um molde. Não houve uma resposta em concreto uma vez que isso depende 

da peça em causa e dos componentes necessários para a injetar. Perante este fato, foi realizado um 

exercício com os projetistas em que o objetivo era a definição da complexidade de se fabricar um dado 

molde. Foi proposto que o fizesse de 1 a 3, sendo o 3 um molde com uma complexidade mais elevada. 

Em anexo à dissertação encontra-se o fluxograma de caracterização da complexidade de um molde. 

A lógica da conceção do modelo de custo, está representada na figura 6.1. Baseia-se na experiência 

de quem está a orçamentar, complementando-a com o preenchimento de campos automáticos que 

dependem da complexidade do molde. Por último, possibilita a comparação a simples a outro molde. 

 

Figura 6.1 - Esquema do Modelo de Custo 
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O novo modelo foi desenvolvido em Excel e segue a estética do primeiro modelo, para que o 

responsável pelos orçamentos não sentisse desconforto no preenchimento de uma nova ferramenta. 

O preenchimento do modelo de custo começa por identificar a complexidade da peça, o material a 

injetar e a disposição das peças no molde (figura 6.2). Estando esses campos preenchidos o modelo 

atriubui automáticamente, tempos às actividades.  

 

Figura 6.2 - CM - Fase 01 

 

Os tempos automáticos das atividades, são tempos genéricos por complexidade de peça, que têm de 

ser sempre verificados por quem está a orçamentar. Todos os valores de euros/hora foram fornecidos 

pela empresa e são os mesmos que esta usava no orçamento dos moldes. 

Depois do preenchimento destes campos, é preciso preencher as características do molde (figura 6.3). 

Os campos a azul serão preenchidos automaticamente de acordo com a tipologia do molde, material e 

dimensão da peça. Com isto, o modelo garante que o caderno de encargos está a ser cumprido durante 

a orçamentação do molde. 
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Figura 6.3 - Caraterísticas do Molde 

Quando os campos estiverem preenchidos no fim da folha de calculo aparece o resumo da primeira 

alternativa traçada. O Modelo FASE0-2, tem como objetivo orçamentar uma alternativa ao molde da 

FASE0-1 e comparar os valores de cada um.  

 

 

Figura 6.4 - Comparação Fase0-1 Fase0-2 

A outra funcionalidade de apoio à decisão, reside na compra de componentes standard ou no fabrico 

em casa. Para auxiliar essa decisão foi construído um quadro que envolve os processos de fabrico de 

um componente standard na fábrica. O responsável deve prosseguir ao preenchimento da tabela 

atribuindo horas de maquinação. Neste último ponto, a experiência é importante para haja uma 

conclusão suportada. O responsável deve consultar o custo do componente, num catálogo online, e 

compará-lo com o custo obtido se todos os processos e materiais fossem considerados como uma 

despesa para a empresa. 
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O Modelo de custo dispõe de listas de valores de aços, componente standard e estruturas standard. 

Estas listas devem ser atualizadas ao longo do ano para que a estimativa seja o mais próxima da 

realidade possível. 

6.2. Base de Dados 

A ideia de uma base de dados é poder-se efetuar pesquisas segundo filtros e campos que relacionem 

diferentes entradas numa tabela. 

A abordagem ao desenvolvimento da base de dados começou pelo reconhecimento dos programas em 

uso na OLI e OLI Moldes. Ambas as empresas usam o PTC Creo para design 2D e 3D de peças e 

moldes. Como gestor documental, é utilizado o PTC Windchill. O autor fez um levantamento dos 

problemas existentes com os softwares. O Windchill foi alvo de maior discussão. Para a OLI Moldes 

este software era limitado e trazia problemas no carregamento de moldes no sistema. 

O autor teve oportunidade de reunir com os representantes do Windchill e numa breve reunião 

apresentou os requisitos (que à altura já tinham sido traçados), e discutiu-se a viabilidade de o Windchill 

incorporar novas funcionalidades. Desta reunião apreendeu-se que a implementação de 

funcionalidades no Windchill é dispendiosa e que pode não ir de acordo com o que se idealiza. Posto 

isto, a única ferramenta informática que permitia programação em código, e estava disponível em todos 

computadores, era o Excel.  

Ficou assim definido software e passo seguinte era a idealização de uma base de dados.   

Para o desenvolvimento do conceito, o autor preparou um workshop com os projetistas da OLI Moldes, 

e apresentou um esquema de conceito de Base de dados, o esquemático já contava com inputs dados 

Figura 6.5 - Apoio à decisão – Comprar componentes fora ou produzir 
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nas entrevistas e nos workshops com a Erisng e a OLI. A figura 6.1 ilustra o esquema final após 

discussão das entradas necessárias para caracterizar o molde, peça e componentes standard.  

 

Figura 6.6 - Esquema da Base de Dados 

Antes de se escolher os filtros de pesquisa da base de dados, foi necessário introduzir o conceito de 

matriz nome. O autor observou que em reuniões havia uma constante troca de nomes das peças, ao 

que a OLI chamava de alavancas, por exemplo, a OLI Moldes chamava de janelas. E foi preciso definir 

uma lista de nomes de peças que passariam a estar incluídos em todos os ficheiros de apoio à 

metodologia. Para chegar a essa lista o autor preparou uma mesa com peças de diferentes tamanhos 

e funções e começou-se a preencher a Matriz Nome (figura 6.7). 

 

Figura 6.7 - Exercício Matriz Nome 

Os filtros escolhidos foram: 

• Número do Molde (ou Molde ID) 

• Material Injetado 
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• Peça ID (Ref. OLI) 

• Nome OLI 

• Nome OLI Moldes (Matriz Nome) 

• Projetista do Molde 

Manteve-se o Nome OLI, para não forçar uma mudança rápida na nomenclatura do trabalho. 

De seguida foi desenvolvida a base de dados e colocou-se em rede para todos os projetistas poderem 

aceder. Ao abrir-se o ficheiro Excel, os utilizadores eram apresentados por 4 botões, como se pode 

observar na figura 6.8. Um botão era o programa em si, e os restantes eram para uso de código. Só 

dois projetistas é que estavam autorizados a alterar o código do programa. 

 

Figura 6.8 – Interface base de dados - Excel 

 

Selecionado o botão “programa” no Excel, os utilizadores eram apresentados a uma janela de interface 

do utilizador em Visual Basic for Applications (VBA). Esta divide-se em 3 separadores (figura 6.9): 

• Procurar / Editar / Eliminar; 

• Adicionar Molde; 

• Adicionar componente standard. 

 

Figura 6.9 - Janela de interface da base de dados 
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Na janela do Procurar / Editar / Eliminar, os utilizadores podem procurar o molde de acordo com os 

filtros colocados imediatamente abaixo dos separadores. O botão procurar molde realiza a pesquisa e 

mostra os resultados no campo abaixo. O utilizador dispõe de três botões (PDF Molde, Peça Creo 

Viewer, Molde Creo Viewer), que ao selecionar um molde, ou peça da lista (como se observa com a 

barra azul), consegue abrir os ficheiros CAD diretamente da base de dados. 

No caso de desejarem adicionar um molde novo, selecionando o segundo separador, aparecem 

campos em branco que correspondem às entradas do molde definidas inicialmente. O programa requer 

um número mínimo de campos preenchidos para aceitar a introdução do molde na base de dados. 

O terceiro separador faz a relação componente standard com molde e peça, presente na figura 6.10. 

 

 

Figura 6.10 - Janela interface do utilizador componente standard 

Nesta janela eram introduzidos os componentes standard como também era possível editar 

informações. Permitindo reportar a outros utilizadores se um dado componente deu problemas. 

A utilização idealizada para esta ferramenta, divide-se em dois aspetos: 

• Para consulta: Se o utilizador vai consultar moldes ou peças que já tenham sido produzidas, 

introduz os filtros na barra de pesquisa e pode consultar os respetivos ficheiros CAD  

• Para introdução de moldes ou componentes novos: O utilizador deve garantir que toda a 

informação que coloca na base de dados está certa e que os caminhos para as pastas nas 

redes estão corretos (estes caminhos permitem a abertura dos ficheiros através dos botões do 

primeiro separador. Se o caminho estive errado uma janela de erro é apresentada com a causa 

do erro. 

O benefício de uma base de dados é a procura rápida de informação segundo critério de pesquisa. Mas 

como tal é necessário alimentar a base de dados tanto, de moldes como dos componentes standard. 
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Se a base de dados não for alimentada a ferramenta perde o seu potencial efeito. 

Foi deixado um manual do utilizador para a base de dados na OLI e OLI Moldes. Que serve de guia 

para qualquer pessoa que nunca tenha interagido com a ferramenta. 
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7. Lições Aprendidas 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi importante acompanhar o desenvolvimento do mesmo molde 

do princípio ao fim, contudo, como esses processos são demorados o tempo de permanência na 

empresa foi reduzido. 

A obtenção de informação e o livre acesso a ficheiros também foi demorado, prejudicando os 

desenvolvimentos planeados pelo autor na empresa. 

Como foi alertado na pesquisa bibliográfica, a implementação de técnicas Lean a gabinetes de design 

teve dois lados, um de aceitação dos métodos e tarefas e outro de rejeição dos mesmos. É preciso 

insistência e acompanhamento na implementação dos métodos, como também na implementação de 

um pensamento Lean nos colaboradores. 

O dia-a-dia do autor na empresa revelou outros problemas que não tinham sido abordados nas etapas 

de reconhecimento. O que leva a ponderar se um prolongamento do estágio não traria mais vantagens 

para a metodologia. 

A nova metodologia consolidou o processo de desenvolvimento de moldes já existente. Trouxe 

alterações a diferentes níveis no processo, desde alterações organizacionais nos gabinetes de projeto, 

a alterações internas ao desenvolvimento de moldes.  

As reuniões das fases de projeto passaram a ser mais curtas e objetivas. Os projetistas da OLI e OLI 

Moldes, passaram o foco para o preenchimento das checklists e da ficha característica do molde. 

Tornando as reuniões mais produtivas e mais objetivas. 

A tipologia de molde trouxe um fator bastante positivo para as equipas de projeto, que foi o “saber dizer 

não”. Por haver um processo bem definido, e por este ter sido aprovado por todos colaboradores dos 

departamentos de design, estas pessoas mostraram-se mais pró-ativas na discussão dos requisitos do 

molde forçando cumprimento da metodologia. 

O departamento de projeto da OLI Moldes, foi o mais afetado pelas modificações à metodologia. 

Passou a ter mais responsabilidades no método, e foi necessário apoiar essa restruturação com suporte 

da liderança, através de Kaizen Diários. O autor assistiu a uma mudança positiva do comportamento 

destes projetistas, que passaram a preparar as tarefas em antemão, dando o exemplo para os restantes 

intervenientes do método. 
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8. Conclusão 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma metodologia em Lean Design, aplicada ao projeto de 

moldes de injeção de plástico. A metodologia envolvia duas empresas do mesmo grupo, a empresa 

fornecedora de moldes, OLI Moldes, e a empresa de desenvolvimento de produto, a OLI. 

Perante necessidades de aumentar a produção de moldes e redução de retrabalho no projeto de 

moldes, as empresas contrataram, a Erising, consultora industrial especializada em técnicas Lean, que 

juntamente com o autor da dissertação, desenvolveram uma abordagem ao projeto. 

A abordagem dividiu-se em quatro etapas. O reconhecimento das empresas, a identificação dos pontos 

de análise, o desenvolvimento de utopias e por fim, a definição da metodologia. Apoiada por técnicas 

Lean, e recorrendo a workshops com grupos multidisciplinares. Definiu-se uma metodologia de 

desenvolvimento de moldes, assente em conceitos de LD. Constituída por 4 eventos de interação entre 

as duas empresas: O PEI, o AI, o EIF, e o PPM. E uma pré-interação, onde se dá o orçamento do 

molde.  

Por forma a apoiar a metodologia foram criadas ferramentas de suporte ao processo. Como as 

checklists, a Ficha Característica do molde, a base de dados e o modelo de custo. 

As checklists e a Ficha de Caracterização, asseguram uma comunicação fluída entre as fases de 

processo e o compromisso entre os elementos, face à imposição de alterações. 

A base de dados e o modelo de custo, são ferramentas informáticas desenvolvidas pelo autor. A base 

de dados relaciona-se com o LD na partilha de informação e no desenvolvimento simultâneo. 

Permitindo aos projetistas aceder a design de moldes já fabricados e a não terem de “inventar a roda” 

sempre que se começam o desenho de um molde. 

O modelo de custo relaciona-se com o LD, no sentido em que reduz o tempo orçamentação, através 

de campos com preenchimento automático e apoia o responsável de orçamento a decidir que tipologia 

de molde é a mais indicada ou se dentro dessa tipologia existe mais alguma alternativa. 

A implementação da metodologia foi acompanhada pelo autor e pela Erising. Que garantiam que todos 

os processos estavam a ser desempenhado corretamente e era que a melhorada proposta pelos 

intervenientes era implementada logo de seguida. 

Sendo um projeto de melhoria continua, um grande desafio é a mudança de hábitos e mentalidades 

face a um novo método. Eventualmente estes obstáculos deixaram de existir, e a metodologia encontra-

se em uso na empresa. Verificaram-se melhorias a nível de redução de tempo nas reuniões e na 

procura pela informação (através da base de dados). A troca de informação decorre sem impasses, 

coisa que não se verifica na metodologia anterior.  
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9. Trabalho futuro 

 

O trabalho futuro desta metodologia prende-se por continuar o treino dos métodos e processos, e 

normalizar até ao ponto em que os elementos sentem que a metodologia está a cumprir os requisitos. 

Deve-se ter em conta a melhoria continua na metodologia através ações de revisão aos métodos e às 

bases da metodologia. Pode-se dar o caso de haver outro tipo de necessidades a explorar. 

Assim que a metodologia esteja implementada deve-se fazer uma análise quantitativa às melhorias 

através de Indicadores de Desempenho Chave (KPIs) ligados ao design de produto e ao custo. 

A extensão da base de dados, à área de manutenção dos moldes e à área de ensaio de moldes, vai 

envolver todos os intervenientes do ciclo de vida do molde. Conseguindo introduzir essa informação 

em rede, vai ajudar ao desenvolvimento de melhores moldes com menos problemas e maior qualidade. 

Uma amplificação ao método seria a aplicação de Lean Design para X, onde X pode ser, manufatura, 

montagem ou redução de custo. Através destes métodos estar-se-ia a prevenir problemas no fabrico a 

partir de fases de design. 
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11. Anexos 

11.1. Anexo I – Mapa A3 parte 1 
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Parte II 
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11.2. Checklists PEI 
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11.3. Checklists EIF 
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11.4. Checklists AI 
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11.5. Ficha Característica de Molde – Parte I 
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11.6. Ficha Característica de Molde – Parte II 
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11.7. Fluxograma Complexidade de peça 

 


