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RESUMO 

Atualmente, numa era caracterizada pela elevada competitividade entre as organizações, a criação de 

valor para estas, pressupõe uma adaptação às condições e exigências dos seus clientes. No 

seguimento desta tendência, que tem conduzido as empresas a apostarem no melhoramento dos seus 

fluxos de materiais e informação, o nível de serviço exigido pelos clientes consegue ser alcançado. 

Estes, representam os objetivos e propósitos, que levam uma organização, a solicitar os serviços de 

consultoria do Kaizen Institute Consulting Group, especialista na implementação de metodologias lean 

e da cultura de melhoria contínua, de modo a identificarem e eliminarem/reduzirem os seus 

desperdícios.  

 

Neste sentido, a organização cliente, Empresa X, líder no setor de fabricação de máquinas de café 

automáticas para uso doméstico, não consegue ter a flexibilidade desejada para responder ao seu 

cliente. Assim sendo, com o auxilio do Kaizen Institute, esta situação foi pormenorizadamente 

analisada, tendo sido identificadas as causas para o problema apresentado. Posteriormente elaborou-

se o planeamento de implementação das propostas de melhoria levantadas com a definição de três 

vetores simultâneos de atuação: a implementação de um sistema de planeamento Pull, o 

dimensionamento de produto intermédio e a implementação de um sistema de sustentabilidade nas 

equipas. 

 

Após ter concluído a implementação destas melhorias propostas, o Nível de Serviço aumentou 7,2% 

face ao seu valor inicial, a Cobertura de Stock diminuiu de 3 para 1 dia, o Tempo de Setup Médio 

reduziu 58% e o OEE médio das linhas aumentou 5% face ao respetivo baseline. A melhoria destes 

indicadores permitiu aumentar a produtividade das linhas em estudo, impactando diretamente os 

resultados da Empresa X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: lean, kaizen, ferramentas, flexibilidade, logística interna, fluxo logístico, 

sistema pull, armazém 

 

  



  

 
iv 

 

ABSTRACT 
 

Nowadays, we live in an era characterized by high competitiveness among organizations, where the 

creation of value implies a constant fit into the conditions and demands of their customers. Following 

this trend, which has led companies to focus on optimizing their material and information flows, the level 

of service required by customers can be achieved. These are the objectives and purposes that lead an 

organization to seek consultancy services from the Kaizen Institute Consulting Group, which specializes 

in the implementation of lean methodologies and the culture of continuous improvement, in order to 

identify and eliminate / reduce waste. 

In this sense, the client organization, Company X, a leader in the household automatic coffee machine 

manufacturing industry, does not have the flexibility to respond to its customer. Therefore, with the help 

of Kaizen Institute, the situation was analysed in detail and the root causes of the problem were identi-

fied. Subsequently, the implementation plan of the improvement initiatives composed by three simulta-

neous action vectors, the implementation of a Pull planning system, the intermediate product sizing and 

the implementation of a sustainability system within the teams was elaborated. 

After completing the implementation of these improvements, Service Level increased by 7.2% compared 

to the baseline, Stock Coverage decreased from 3 to 1 days, Average Setup Time decreased by 58% 

compared to the baseline and Average OEE of lines increased by 5% compared to the respective base-

line. The improvement of these indicators increased the productivity of the lines under study, directly 

impacting the results of Company X. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo introdutório tem o intuito de apresentar a presente dissertação de mestrado. Encontra-se 

dividido em quatro secções: na seção 1.1 contextualiza-se o problema abordado; na seção 1.2 foca-se 

o âmbito e enumeram-se os vários objetivos da dissertação; na seção 1.3 explica-se a metodologia a 

aplicar e, por fim, a secção 1.4 contempla a estrutura delineada.  

1.1 Contextualização do problema 

Atualmente, o grau de exigência dos consumidores, em relação às suas necessidades de consumo 

serem satisfeitas naquele momento e local específico, apresentando o melhor nível de serviço possível, 

é cada vez mais elevado. Com o evoluir das tendências de consumo, o papel do consumidor alterou-

se do tradicional cliente que se ajustava à oferta, para uma postura de decisor rigoroso e informado 

face à variedade existente no mercado. Para responderem a esta crescente imposição dos 

consumidores, as empresas têm de se ajustar e procurar responder positivamente a estes requesitos 

(Brown and Vergragt, 2016). 

A Empresa X, assim designada por motivos de confidencialidade, é líder na conceção e fabricação de 

máquinas de café automáticas para uso doméstico, faturando sensivelmente 120 milhões de euros por 

ano. Atualmente possui 5 unidades fabris, que empregam um total de 3000 colaboradores. 

Nos últimos anos, o consumo de café tem registado significantes aumentos, explicados essencialmente 

pelo forte interesse da geração millennials1. Constata-se que os países com os índices de 

desenvolvimento mais elevados, nomeadamente a Finlândia, Noruega, Islândia, Dinamarca, Holanda, 

Suécia e Suiça  são aqueles em que o consumo de café per capita por ano é o maior. Estes são os 

países que reúnem condições económicas favoráveis para que a experiência de beber café seja o mais 

autêntica possível, conseguida através do uso de máquinas automáticas (Grigg, 2002). Assim sendo, 

representam 90% do mercado alvo da Empresa X, especialista na fabricação de máquinas deste tipo.  

O presente projecto, proveniente da Empresa X, cliente da empresa prestadora de serviços de 

consultoria, designada por Kaizen Institute Consulting Group, surge no seguimento deste aumento da 

procura de máquinas de café automáticas pelo mercado, e da necessidade da Empresa X em aumentar 

a sua flexibilidade de resposta ao seu cliente. É primordial que a organização compreenda que o seu 

desempenho está irrefutávelmente relacionado com o nível de integração e coordenação da sua cadeia 

de valor (Papageorgiou, 2009). Neste sentido, o desafio do presente trabalho envolve projetar soluções 

 
1
 Millennials -  designação usada para categorizar os indivíduos que nasceram entre 1980 e 2000, apresentados como a primeira 

geração de nativos digitais (Douglas, 2017). 
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que liguem a produção com a logística interna para implementar um sistema de pull flow2, que criem 

fluxo logístico e de informação e que eliminem não conformidades, visando assim a redução de stock, 

o aumento da produtividade logística e a redução de desperdícios associados, com o auxilio de 

metodologias Lean. 

1.2 Âmbito e objetivos da dissertação de mestrado 

O âmbito do problema em estudo surge no seguimento da realização de um estágio curricular na 

empresa prestadora de serviços de consultoria, Kaizen Institute Consulting Group (KICG), mais 

concretamente num projeto na área de produção num dos seus clientes, a Empresa X (por motivos de 

confidencialidade não é possível mencionar o nome da empresa) 

Os objetivos mais específicos desta dissertação incluem: 

1. Expor as empresas envolvidas no projeto e o caso de estudo em análise 

- Apresentação, descrição e caracterização da empresa KI e do seu modo de atuação; 

- Breve apresentação, descrição e caracterização da Empresa X, com foco no caso em 

estudo; 

- Breve definição da situação atual da Empresa X; 

- Identificação e caracterização do(s) problema(s) a atuar, no contexto da Empresa X; 

- Análise das causas-raíz associadas ao(s) problema(s) identificados. 

2. Realizar a revisão bibliográfica sobre os conteúdos abordados no desenvolvimento do projeto 

- Definição do conceito lean e a sua evolução histórica; 

- Identificação e definição das principais metodologias e ferramenteas lean e consequente 

caracterização das mais indicadas a utilizar no presente caso de estudo; 

- Realização de uma revisão sistemática da literatura, que fundamente a base da 

metodologia a utilizar futuramente. 

3. Analisar detalhadamente as oportunidades de melhoria referentes ao presente caso de estudo 

- Recolha e análise dos dados da situação inicial da Empresa X; 

- Realização de um mapeamento inicial do fluxo da cadeia de valor; 

- Caracterização dos processos e dos desperdícios associados; 

 
2 Pull system - sistema cujo planeamento consiste na produção de bens ou serviços unicamente de acordo com as necessidades 

do cliente, de forma a impedir que o inventário aumente após ultrapassar determinado limite (Hopp and Spearman, 2004). 
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- Identificação das oportunidades de melhoria, por observação do gemba, detectadas a 

focar. 

4. Implementar as propostas de melhorias e avaliar os resultados aplicados ao caso de estudo 

- Implementação das atividades de melhoria propostas, utilizando as ferramentas lean 

abordadas no capítulo 3; 

- Definição do plano de acções; 

- Apresentação dos resultados obtidos e confirmação dos objetivos definidos; 

- Analisar o Payback Time do investimento realizado pela Empresa X; 

- Realização de uma proposta de trabalho futuro a ser realizado na Empresa X. 

1.3 Metodologia Adotada 

 
Nesta secção são apresentadas as várias etapas da metodologia seguida na elaboração da presente 

dissertação de mestrado (Figura 1).  

 

 

Figura 1 -  Etapas da metodologia da dissertação de mestrado 

Seguidamente, explicita-se de forma sumária cada uma das seis fases enumeradas:  

Etapa 1 – Caracterização e descrição das empresas envolvidas 

Nesta primeira etapa, são descritas as empresas intervenientes no projeto de dissertação: a Empresa 

X, detendora do problema em estudo, e o KICG, uma empresa prestadora de serviços de consultoria 

de gestão Lean, que objetiva auxiliar a Empresa X a atingir os objetivos pretendidos. 

 

Etapa 2 – Caracterização e contextualização do problema em estudo 

Na segunda etapa, procura-se compreender o estado atual da Empresa X, enquadrando o seu 

problema no contexto atual empresarial. 

 

 

 

ETAPA 1

Caracterização e 
descrição das 

empresas 
envolvidas

ETAPA 2 

Caracterização e 
contextualização do 
problema em estudo

ETAPA 3

Elaboração de uma 
revisão bibliográfica

ETAPA 4

Recolha de dados e 
caracterização da 

situação inicial 

ETAPA 5

Implementação das 
atividades de 

melhoria propostas 

ETAPA 6

Validação e 
discussão das 
atividades de 

melhoria propostas 
e desenvolvimento 
de trabalho futuro
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Etapa 3 – Elaboração de uma revisão bibliográfica 

Na terceira etapa, realiza-se um resumo do estado da arte para as metodologias e ferramentas Lean 

mais utilizadas atualmente, procurando enquadrar o caso de estudo através de uma base teórica 

fundamentada. É ainda efetuado um estudo comparativo de forma a propor uma multi-metodologia de 

integração dos conceitos abordados. 

 

Etapa 4 – Recolha de dados e caracterização da situação inicial  

Na quarta etapa, efetua-se uma análise pormenorizada aos processos da Empresa X, identificando-se 

os principais desperdícios associados. Definem-se os vetores de atuação a seguir, resultando na 

elaboração de um plano de implementação das possíveis melhorias. Decrevem-se ainda, os vários 

pressupostos a assumir para o desenvolvimento do trabalho futuro. 

 

Etapa 5 – Implementação das atividades de melhoria propostas  

Nesta quinta etapa, implementa-se passo-a-passo as intervenções de melhoria propostas na etapa 

anterior, visando o cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

 

Etapa 6 – Validação e discussão das atividades de melhoria implementadas e desenvolvimento de 

trabalho futuro 

Nesta etapa final, avaliam-se as propostas implementadas de acordo com os Indicadores de 

Performance definidos anteriormente. Os resultados obtidos são discutidos, sendo elaborada uma 

proposta de trabalho futuro, de forma a dar continuidade aos desenvolvimentos alcançados no 

presente trabalho.  

 
1.4 Estrutura da dissertação de mestrado 

A presente dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma: 

- Capítulo 1 – Introdução: presente capítulo que contextualiza o problema abordado, explicita o 

âmbito, enumera os vários objetivos do projeto, e ainda, apresenta a estrutura delineada; 

- Capítulo 2 – Caso de estudo: identifica e apresenta as empresas intervenientes no desenvolvimento 

do presente trabalho e caracteriza o problema motivador deste trabalho. Primeiramente é feita uma 

caracterização da empresa KICG e do seu modo de atuação no mercado, seguido de uma 

apresentação da Empresa X. Numa segunda parte, o problema é analisado e detalhado, revelando 

os intervenientes envolvidos, de modo a que haja uma compreensão macro das suas dimensões e 

a nível micro dos seus pormenores. É essencial, que no final do capítulo,  as necessidades e 

objetivos que fomentaram o presente trabalho estejam claros; 
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- Capítulo 3 – Revisão bibliográfica: análise da literatura existente, de modo a que possa ser 

consolidada uma base teórica, científica e fundamentada que apoie futuras metolodogias, de modo 

a que a abordagem ao problema seja a mais adequada; 

- Capítulo 4 – Caracterização da situação inicial e identificação de oportunidades de melhoria: 

descrição dos processos da Empresa X , com posterior determinação dos principais desperdícios 

existentes nas suas operações e  de uma projecção da visão futura. É realizada uma recolha de 

dados no gemba de modo a qualificar e quantificar a situação inicial da empresa. Culmina com a 

apresentação de um plano de implementação das atividades de melhoria a executar, explicitando 

os principais objetivos a atingir com as mesmas; 

- Capítulo 5 – Definição e implementação de propostas de melhoria: descrição das ferramentas a 

utilizar, de modo a solucionar as principais oportunidades de melhoria encontradas previamente. 

Exposição etapa a etapa, das fases de implementação das atividades de melhoria: (1) Modelo de 

planeamento de produção baseado no conceito de abastecimento pull; (2) Dimensionamento do 

Armazém Avançado e (3) Implementação de um sistema de Sustentabilidade; 

- Capítulo 6 – Avaliação e discussão de resultados com base nos indicadores de desempenho 

definidos previamente, analisam-se os resultados obtidos, procurando apresentar uma atitude 

critica em relação à situação inicial; 

- Capítulo 7 – Conclusões e desenvolvimento futuro encerra a presente dissertação, clarificando as 

conclusões finais obtidas e perpsetivando os próximos passos para a continuação do trabalho 

desenvolvido. 
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2. CASO DE ESTUDO 

Este capítulo apresenta as empresas intervenientes no desenvolvimento do presente trabalho e 

caracteriza o problema a estudar. Encontra-se dividido em três secções: na seção 2.1 introduz-se o 

Kaizen Institute Consulting Group (KICG), que desempenha o papel de empresa prestadora de serviços 

de consultoria; na seção 2.2 expõe-se a Empresa X, de onde o caso de estudo é proveniente e 

caracteriza-se o problema, a ser abordado durante o trabalho e, por fim, a seção 2.3 sintetiza as 

principais conclusões do capítulo. 

A caracterização do KICG contempla a sua história e apresentação (2.1.1), incidindo sobre os principais 

objetivos estratégicos da metodologia Lean (2.1.2) e os seus 5 princípios fundamentais (2.1.3). 

Posteriormente, dá-se a conhecer o sistema de negócios usado pela empresa (2.1.4), incluindo os 3 

modelos que o constituem e, por último, é identificada a visão estratégica da empresa na 

implementação da filosofia Kaizen nas organizações (2.1.5). 

A caracterização da Empresa X começa com uma visão global da empresa (2.2.1), seguida de uma 

breve descrição da sua situação atual (2.2.2), finalizando com a análise detalhada do contexto que 

envolve o problema (2.2.3 e 2.2.4).  

 

2.1 Kaizen Institute: caracterização e modo de atuar 

2.1.1 História e apresentação 

Fundado em 1985 por Masaaki Imai, o Kaizen Institute Consulting Group (KICG), é uma empresa 

multinacional de serviços de consultoria, pioneira e líder mundial na prática da filosofia Lean. Se for 

dissociada nas duas palavras que lhe deram origem, Kaizen resulta da junção da palavra kai, que 

significa “mudança” e a palavra zen, que significa “bom”, o que, em conjunto, se interpreta como 

“mudança para melhor” (Figura 2). O Kaizen Institute (KI) tem como missão a melhoria contínua todos 

os dias, em todas as áreas da organização, envolvendo todas as pessoas, desde os colaboradores até 

aos gestores de topo (Singh and Singh, 2009; Kaizen Institute, 2019). 

  

Figura 2 - Significado da palavra Kaizen - Adaptado de Kaizen Institute (2019) 
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Devido à situação desvastadora do Japão no pós segunda guerra mundial e da fragilidade em que se 

encontrava a economia japonesa, Masaaki Imai começa a realizar visitas de benchmarking3 às 

indústrias ocidentais, de modo a reunir as melhores práticas de produção, possíveis de serem 

implementadas no Japão. Assim, em 1955, começa a trabalhar no Centro de Produtividade do Japão 

(Japan Productivity Center), localizado em Washington DC, onde estava responsável por conduzir e 

acompanhar visitas a grupos de responsáveis industriais japoneses a empresas industriais Norte 

Americanas. O sucesso deste programa levou-o a colaborar com os antigos diretores da Toyota Motor 

Company (TMC), Taiichi Ohno e Shoichiro Toyoda, levando à criação do Sistema de Produção Toyota, 

atualmente conhecido por sistema de produção Lean (Womack, Jones and Roos, 1990). 

Agregando todo o seu conhecimento e experiência, Imai escreveu, em 1986, o famoso livro “Kaizen: 

The key to Japan’s competititve success”, com o objetivo de alastrar as boas práticas Kaizen por toda 

a comunidade. Apenas 5 anos depois, Imai criou o KICG na Suiça. Desde então, é notório o impacto 

positivo e significativo da aplicação da filosofia Kaizen nas organizações, permitindo-lhes melhorar o 

seu desempenho e obter um crescimento sustentado. Exemplo disto, ocorreu no ano de 2007, quando 

a japonesa TMC superou em vendas a americana General Motors, enquanto líder mundial de produção 

automóvel (Bradsher, 2007). 

Em consequência da sua rápida expansão, atualmente, o KI está globalmente presente no mundo, 

contando com mais de 55 escritórios locais, dispersos pelos 6 continentes, servindo os seus inúmeros 

clientes em mais de 60 países. Todos estes escritórios incorporam mais de 150 especialistas de 

transformação Lean, e que atuam em todos os setores do mercado, tanto ao tecido empresarial como 

a instituições públicas. O presente caso de estudo está associado ao Kaizen Institute Western Europe 

(KIWE), constituído por cinco países: Espanha, França, Malta, Portugal e Reino Unido, fundado em 

1999 e sediado em Vila Nova de Gaia, Portugal (Kaizen Institute, 2019). 

2.1.2 Objetivos estratégicos  

Com a máxima de instalar um cultura de melhoria contínua, através da modificação de 

comportamentos, e levar ao crescimento das empresas com que trabalha, o KICG concentra os 

principais objetivos estratégicos num sistema GQCDM: Growth, Quality, Cost, Delivery and Motivation. 

Para atingir o crescimento na organização, o KICG incide sobre a melhoria da qualidade e expetativa 

do produto/serviço final e de todas as etapas associadas ao respectivo processo, em reduzir o custo 

total das suas atividades, em aumentar o nível de serviço, garantindo o cumprimento do plano de 

trabalho e dos respetivos prazos, e finalmente, em estimular a motivação dos indivíduos, pois só através 

de pessoas devotadas, é que os resultados são alcançados (Kaizen Institute, 2019). 

 
3
 Benchmark - processo contínuo e sistemático que permite a comparação das performances das organizações e respetivas 

funções ou processos face ao que é considerado o melhor nível, visando não apenas a equiparação dos níveis de performance, 

mas também a sua superação (Steyn, 2015). 
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2.1.3 Princípios Lean  

Os princípios fundamentais Lean, dos quais este trabalho será imbuído, assentam em: 

 

Figura 3 – Identificação dos 5 princípios Lean – Adaptado de Kaizen Institute (2019) 

A primeira etapa consiste em definir o que é valor4 para o cliente, triando as atividades que acrescentem 

valor e definindo-as como objetivos de melhoria. Depois de estabelecidos estes objetivos, é necessário 

eliminar qualquer muda5, mura6 e muri7 associados ao processo e encontrar oportunidades de melhoria 

que envolvam o fluxo. A terceira etapa implica ir para o Gemba8, dado ser o local onde os problemas 

provêm e têm de ser resolvidos, e procurar aumentar a transferência de valor dos recursos para as 

unidades de fluxo. De seguida, o foco direciona-se para as pessoas, pois são a chave para o sucesso, 

logo é nestas que a estratégia se deve centrar. Posto isto, o desenvolvimento da motivação através da 

melhoria dos processos de trabalho e do ambiente é crucial para envolver todos os intervenientes do 

processo. Por fim, o último passo consiste em retirar o melhor partido possível da visão humana, dado 

ser o sentido que o ser humano mais utiliza para reter informação, permitindo-lhe identificar 

rapidamente valor acrescentado e muda, melhorar a validação dos processos e melhorar a 

colaboração.  Espera-se, então, um espírito de melhoria contínua no dia-a-dia da organização (Hicks, 

2007). 

A eliminação de desperdício é um dos príncipios essenciais da metodologia Lean, porém existem certas 

atividades que não acresentam valor para o cliente e que não podem ser eliminadas (como por 

exemplo, as atividades administrativas). Ohno (1988) identificou as 7 fontes primárias de muda: 

1. Movimento de pessoas: movimento desnecessário de pessoas; 

2. Movimento de material e informação: movimento desnecessário de informação e decisões; 

3. Espera de pessoas: trabalhador espera por algo pois o processo anterior está sobrecarregado; 

4. Espera de material e informação: material inventariado à espera de ser processado; 

5. Excesso de processamento: quando uma das etapas do processamento do produto não 

adiciona valor ao consumidor final; 

 
4 Valor – do ponto de vista do cliente, é medido através da diferença entre a utilidade gerada e o preço cobrado (Kaizen Institute, 

2019).  
5 Muda – palavra japonesa que significa desperdício (Kaizen Institute, 2019). 
6 Mura – palavra japonesa que significa variabilidade (Kaizen Institute, 2019). 
7 Muri – palavra japonesa que significa esforço esgotante (Kaizen Institute, 2019). 
8 Gemba - palavra japonesa que significa local onde se acrescenta valor (Kaizen Institute, 2019). 
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6. Excesso de produção: criação de um produto, processo ou instalação que não acrescenta 

valor; 

7. Erros e defeitos: problemas que surgem durante o processo produtivo que levam a retrabalho 

ou trabalho adicional.  

2.1.4 Sistema de Gestão Kaizen (Kaizen Business System) 

Independentemente da área de atuação, este é o modelo de gestão do KICG aplicável a qualquer 

empresa (Figura 4). Com o objetivo estratégico de alcançar os resultados dos seus clientes, o KBS 

reúne as várias abordagens e ferramentas das metodologias lean a aplicar (Kaizen Institute, 2019). 

 
Figura 4 – Sistema de Gestão Kaizen (KBS )- Adaptado de Kaizen Institute (2019) 

 

De um modo simplista, a análise ao Sistema de Gestão Kaizen, estruturado na figura 4, pode ser 

comparada com o esqueleto de uma casa, composta por três modelos, resultantes da dissociação do 

GQCDM. A base é composta pelo primeiro, designado por Modelo Motivacional, mais conhecido por 

Kaizen Change Model, responsável pela gestão e alinhamento de todos os envolvidos no processo de 

melhoria. Os pilares do sistema assentam nos restantes dois modelos, o Modelo de Crescimento e o 

Modelo Qualidade/Custo/Serviço, onde estão incorporadas as respetivas ferramentas e príncipios, 

servindo de reforço à estrutura do KCM (Modelo Motivacional). No topo da estrutura encontra-se a visão 

estratégica do KBS: a valorização da empresa a longo prazo, conseguida através de resultados de 

excelência, tanto nos clientes como nos fornecedores (Kaizen Institute, 2019). 

As ferramentas inbutidas em cada modelo são abordadas com maior detalhe nas próximas secções. 

2.1.4.1 Modelo de Crescimento (Growth Model) 

De modo a alavancar o crescimento sustentado das empresas, o foco deve incidir na satisfação do 

mercado de forma disruptiva e quebrando paradigmas. Este modelo compreende: 
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▪ Criar ideias disruptivas: adquirir um sistema para gerar ideias sobre novos produtos, serviços, 

modelos de negócios, que realmente agreguem valor; 

▪ Desenvolver produtos e serviços: pilar inerentemente relacionado com o crescimento da 

organização, e que reúne as ferramentas necessárias e estruturadas para a transmissão de 

boas práticas relativamente ao desenvolvimento de produtos e/ou serviços; 

▪ Direcionar o marketing e as vendas: após o desenvolvimento do produto, é necessário planear 

a sua comercialização, sendo, depois do seu lançamento, iniciado o esforço de vendas; 

▪ Eficiência do investimento na inovação: todos os processos mencionados anteriormente devem 

ter um retorno financeiro quantificável. 

2.1.4.2 Modelo de Qualidade/Custo/Serviço (QCD Model) 

O sistema QCD para obter a excelência operacional, incorpora ferramentas para melhorar a qualidade, 

a eficiência e o serviço de entrega. Estas estão assentes em: 

▪ Total Flow Management (TFM): eficiência de fluxo e recursos de material e infomação em 

processos da Supply Chain (SC). Com origens na TMC, a estratégia do TFM assenta na criação 

de fluxo através do sistema pull, ou seja, na produção por encomenda (Make-To-Order), onde 

o cliente “puxa” (pull) material ou informação do nível anterior da cadeia (Hopp and Spearman, 

2004). Ao TFM estão integrados 5 conceitos, que se dividem em: 

A. Estabilidade Básica - redução de variabilidade de elementos base, como materiais ou 

máquinas; 

B. Fluxo de produção - utilização de boas práticas para otimização do fluxo de produção; 

C. Fluxo de Logística Interna - otimização de recursos e oportunidades cuja 

responsabilidade é da empresa; 

D. Fluxo de Logística Externa – minimização dos custos logísticos totais;  

E. Value Stream Design – redefinição dos fluxos da empresa (de materiais e de 

infomação). 

Este pilar é o que se contextualiza melhor neste caso de estudo, razão pela qual, encontra-se mais 

detalhado. 

▪ Total Productive Maintenance (TPM): eficiência nos recursos de capital intensivo, que envolve 

a redução de defeitos, desperdícios, erros, paragens de máquinas e estrangulamentos, 

procurando o aumento da produtividade dos equipamentos e das pessoas. Pode ser medido, 

através do Overall Equipment Effectiveness (OEE), indicador responsável por avaliar a 

eficiência de um equipamento (Singh et al., 2013). 

▪ Total Quality Management (TQM): redução dos custos de qualidade, associados a falhas 

externas, internas, de prevenção e de avaliação. Esta metodologia estimula o envolvimento de 
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todos os níveis da empresa, a procura da satisfação do cliente, o acompanhamento dos 

resultados continuamente e a redução do retrabalho (Yang, 2006). 

▪ Total Service Management (TSM): eficiência de fluxo e recursos em serviços. Os benefícios 

que resultam da implementação do TSM incluem o aumento da competitividade organizacional, 

da satisfação do cliente, da redução de desperdícios do processo e da redução da variabilidade, 

segundo os autores (Andrés-López et al., 2015). 

▪ Sourcing & Suppliers: reduzir gastos e melhorar a qualidade dos fornecedores, através da 

procura de vantagens mútuas e da alavancagem da concorrência. Resulta num fornecimento 

mais rápido, com menos stock, com mais qualidade no produto e associado a uma redução do 

seu custo (Kaizen Institute, 2019). 

2.1.4.3 Modelo de Mudança Kaizen (Kaizen Change Model) 

Para ajudar as organizações a implementarem a filosofia Kaizen, o Modelo de Mudança Kaizen garante 

que as metodologias do KBS são aplicadas utilizando as ferramentas mais apropriadas (Kaizen 

Institute, 2019). É o Modelo Motivacional que estimula nas pessoas a vontade de implementação da 

cultura de melhoria contínua. Encontra-se dividido em: 

▪ Daily Kaizen – desenvolve as pessoas e sustenta melhorias de modo a mudar os 

comportamentos e a alterar a cultura no gemba. Está organizado em 4 níveis de trabalho: 

Nível 1 – Formação e organização das equipas de trabalho; 

Nível 2 – Organização dos espaços de trabalho das equipas formadas; 

Nível 3 – Normalização de todos os processos incorporados na equipa; 

Nível 4 – Melhoria PDCA9 e autonomia das equipas de trabalho. 

▪ Leaders’ Kaizen –  fortalece os comportamentos de liderança e de sistemas de gestão, 

necessários para liderar através do exemplo. Este método implica o total envolvimento da 

gestão de topo no processo de melhoria contínua, desde a implementação das estratégias até 

à presença no gemba. 

▪ Breakthrough Kaizen – implementa novos paradigmas e melhora os processos numa cultura 

de resolução de problemas, visando obter resultados de 2 dígitos, ano após ano.  

2.1.5 Visão Estratégica 

A visão subjacente do KI perspetiva o auxilio às organizações em implementarem a filosofia Lean e em 

instalarem uma base de melhoria contínua, baseada na persistência pela excelência no longo-prazo e 

 
9 PDCA – Ciclo Plan-Do-Check-Act: ferramenta usada para garantir a continuidade do Kaizen, de forma a manter e melhorar os 

padrões de uma empresa (Kaizen Institute, 2019). 
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na criação de uma vantagem competitiva sustentável, sempre, assente nas pessoas que constituem a 

organização (Kaizen Institute, 2019). 

2.2 Empresa X: caracterização e problematização 

2.2.1 Visão Global da empresa 

O Grupo que a Empresa X integra, fundado em 1976, é especializado na conceção e fabricação de 

pequenos eletrodomésticos, nomeadamente em máquinas de café para uso doméstico, produto em 

que se destaca a nível mundial. A Empresa X é atualmente constituída por cinco unidades fabris: três 

com sede na Suiça, uma na China e outra em Portugal. No seu conjunto, estas unidades fabris, 

empregam cerca de 3000 colaboradores (REVISTA BUSINESS PORTUGAL, 2017). 

A unidade portuguesa iniciou a sua atividade em 1989 e conta, nas alturas de maior atividade, com 

aproximadamente 1000 trabalhadores, representando assim uma grande relevância socioeconómica 

como um das maiores empregadoras da região onde se encontra instalada. A área geográfica que 

abrange tem cerca de 46 000 m2 e fatura sensivelmente 120 milhões de euros por ano. A estratégia 

desta unidade envolve fabricar máquinas de café automáticas topo de gama para o consumidor 

doméstico, enquanto que as máquinas de gama básica ou intermédia são fabricadas na unidade 

localizada na China. As equipas de engenharia que desenvolvem os produtos estão centralizadas nas 

fábricas suíças, sendo de realçar que mais de 80% dos produtos produzidos para as empresas clientes 

são desenvolvidos dentro do próprio grupo. Recentemente, foi estabelecida uma parceria com uma 

marca de renome nacional, iniciando-se assim a confeção de máquinas de café de cápsulas. 

A Empresa X não vende diretamente ao consumidor final, nem possui marca própria, sendo que todos 

os seus produtos são fabricados exclusivamente para outras empresas. Esta empresa não exporta 

apenas produto acabado, uma vez que são produzidos produtos semiacabados e exportados para as 

fábricas na Suíça, onde acontece a montagem final, um aspecto crucial na estratégia financeira do 

grupo. Para o presente ano, está prevista uma produção de cerca de 700 mil equipamentos (apenas 

produto final). O mercado-alvo está direcionado para pessoas com elevado poder de compra, dado o 

preço de cada máquina variar entre 500€ a 1500€. Assim sendo, 90% da produção é encaminhada 

para o mercado europeu, mais especificamente ao nível dos países nórdicos e da europa central, 

enquanto que os restantes 10% alimentam o mercado asiático, sobretudo para o Japão, China e Coreia 

(REVISTA BUSINESS PORTUGAL, 2017). 

Em 1997, a Empresa X, foi certificada pelas normas de qualidade ISO 9000, que permitem demonstrar 

conformidade de acordo com padrões de qualidade já estabelecidos,  permitindo assim aumentar a sua 

visibilidade no mercado (Betlloch-Mas et al., 2019). A sua evolução ao longo dos anos tem sido notória, 

apresentando invulgares características de capacidade produtiva. É de realçar, a introdução das 

metodologias Lean e Kaizen no grupo, nomeadamente com uma área especializada dentro da estrutura 
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organizacional, com o intuito de servir o cliente com uma resposta mais rápida, flexível e de melhor 

qualidade (Schonberger, 2019). 

A visão futura para este grupo e empresa, envolve manter o patamar de liderança e de fiabilidade em 

que atuam e evoluir na sua expansão, assim como prosperar com o desenvolvimento de novos projetos, 

e manter sempre o nível de qualidade que os caracteriza.   

2.2.2 Diagnóstico inicial à área de produção 

Devido à dimensão da Empresa X é necessária uma rigorosa organização multidisciplinar por parte de 

todos os constituintes da empresa. Assim sendo, estes encontram-se dividido por várias áreas, 

conforme ilusta a figura 5:  

 

Figura 5 – Estrutura Organizacional da Empresa X 

Para além da atividade principal da empresa, que é a produção de máquinas de café, esta também 

produz componentes plásticos, que posteriormente integram as linhas de montagem da máquina (como 

exemplificado na figura 6), sendo que uma máquina é composta maioritariamente por componentes 

fornecidos internamente. 

.  

Figura 6 – Visão Geral dos possíveis fluxos na Empresa X 
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Uma vez que o presente caso de estudo se centra apenas no Departamento de Produção, a área da 

injecção de plásticos não tem relevância para o momento. Considera-se assim, oportuno, apresentar 

com maior pormenor a Área de Gestão da Produção (Figura 7) e descrever, sucintamente, o propósito 

de alguns dos seus subdepartamentos:  

 
Figura 7 - Detalhe da estrutura organizacional da Área de Gestão da Produção da Empresa X 

 

Gestão de Armazéns - Atualmente esta equipa gere os 3 armazéns existentes na unidade fabril 

Portuguesa e todos os fluxos a eles associados. O primeiro, designado por armazém P é responsável 

pelo armazenamento de todo o material plástico vindo do Departamento de Injeção, e que é abastecido 

à palete. No armazém N localiza-se todo o restante material plástico que é abastecido à caixa do 

Departamento de Injeção e todo o material que provém de fornecedores externos. Finalmente, o 

armazém PA é responsável pelo armazenamento de produto acabado e expedição para o cliente. 

(Anexo A). 

No entanto, nem o armazém P, nem o N, alimentam diretamente as linhas de montagem. Antes dos 

componentes chegarem às linhas, são direccionados para uma zona de interface, pois mais de 60% 

dos componentes carecem de repacking10. Esta interface é atualmente designada por Armazém 

Avançado (AA), dado ser a  entidade que realmente fornece as linhas, onde dependendo do tipo de 

material, é abastecido diretamente para a LM  ou armazenado em AA. Este tópico será abordado na 

subsecção 2.2.4.  

Gestão de Equipamentos de Produção - Este departamento é responsável pela construção, reparação 

e manutenção das estruturas e equipamentos relacionados com as linhas de produção; 

Gestão do Sistema Industrial - Esta área controla todos os projetos de desenvolvimento e inovação da 

empresa a nível da produção; 

Kaizen Promotion Office - É o departamento encarregue pela coordenação, preparação, treino básico 

e acompanhamento das equipas incutidas no processo de melhoria contínua, representando a ligação 

entre os consultores que implementam esta cultura e das equipas envolvidas no projeto; 

 
10 Repacking – ato de reembalar: colocar ou organizar outra vez, ou, de uma maneira diferente (Saghir, 2004). 
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Pré-Montagem11 e Montagem - Constitui a área mais crítica da empresa, pois são os responsáveis pela 

fabricação das máquinas de café automáticas, sendo que 70% dos colaboradores pertencentes à 

Empresa X, estão afetos às linhas de montagem. A unidade fabril de Portugal inclui: 

▪ 3 linhas de produção de pré-montados, tanto para a posterior inclusão na produção de produto 

acabado na unidade em Portugal, como para serem enviados para unidades na Suíça para aí 

integrarem o processo de montagem final do produto acabado; 

▪ 5 linhas de produção de produto acabado (LPA), designadas por Linha de Montagem (LM) 1, 

2, 3, 10 e 11; 

▪ 2 linhas de produção de adicionais (peças vendidas ao cliente para reparação de máquinas). 

Por serem máquinas automáticas e devido à quantidade elevada de SKUs12 constituintes de cada 

máquina (aproximadamente 200, dependendo do modelo que está a ser produzido), a complexidade 

da montagem é um processo muito trabalhoso e imprescindível de muito treino e destreza, estando os 

trabalhadores sujeitos a alguma pressão. Por este motivo, há uma crescente consciencialização das 

questões ergonómicas, visando o aumento da eficiência organizacional, da segurança, saúde e 

conforto do trabalhador. A rotatividade dos postos é realizada de 2 em 2 horas, sendo que 5 minutos 

do dia de trabalho estão reservados para a ginástica laboral. 

Depois desta visão global da Área de Gestão da Produção na Empresa X, considera-se oportuno 

identificar, de seguida, os principais pontos críticos a nível da produção e do armazenamento 

intermédio, associados à falta de flexibilidade sentida pela Empresa X. 

Serão apresentadas as etapas do processo de montagem, destacando as particularidades das linhas 

relativas ao âmbito deste projecto e problematizando a sua situação atual. 

2.2.3 Linhas de produção de produto acabado 

Por não ser relevante para o presente caso de estudo, é apresentado, apenas a um nível macro, o 

sequenciamento das etapas de produção de uma máquina de café na figura 8: 

 

Figura 8 -  Etapas gerais do processo de montagem de uma máquina de café automática na Empresa X 

 
11 Pré – Montagem - termo atribuído pela Empresa X à fase inicial da montagem da máquina, momentos antes da integração 

na linha de produção de produto acabado. Os produtos resultantes, designam-se por pré-montados. 
12

 SKU: Stock Keeping Unit - código único de identificação atribuído a um produto, de modo a controlar o seu inventário 

(Bloomenthal, 2019). 
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Fluídos

Testes

Funcionais
Embalamento



  

16 

 

 

Cada linha de montagem de produto acabado contém aproximadamente 69 funcionários (dependendo 

da linha e do modelo que está a ser produzido), dispersos por 30 postos de trabalho. De uma forma 

muito genérica, o processo de produção da máquina, inicia-se na linha de pré-montados, com a junção 

de determinados componentes no chassi13. Posteriormente, estes incorporaram a linha de montagem 

de produto acabado (PA), onde será realizada a inclusão das restantes peças e sistemas, de modo a 

formar o corpo da máquina (na maior parte das vezes, a produtividade desta linha é superior à de 

produto acabado, tendo de se acumular stock de pré-montados). Assim que a máquina se encontra 

neste estado é sujeita a 3 testes de carácter obrigatório, que no caso de falha é automaticamente 

direcionada para a zona de reparações na própria linha. Primeiramente, são testados os sistemas 

elétricos da máquina, seguido das provas de água, café e vapor, terminando nas suas funcionalidades. 

Se não for detectado nenhum problema após estes testes, a máquina entra na zona de embalamento, 

onde é empacotada e colocada na palete de produto acabado, sendo encaminhada para o armazém 

de PA (assim que a palete perfazer as 16 máquinas). 

A configuração das linhas de montagem de produto acabado têm um formato em S, sendo que as 

operadoras estão fixas no seu posto de trabalho e a máquina é a unidade de fluxo que está assente 

num carril automático que percorre a linha, ao qual está imposto um determinado tempo de ciclo. Por 

apresentar este layout, torna-se num desafio encontrar pontos de acesso para que os operadores 

logísticos abasteçam os componentes, dado não existirem Bordos de Linha (BOL)14  frontais.  

Presentemente, a Empresa X tem como principais clientes as marcas M, N e J (assim designadas por 

motivos de confidencialidade), para as quais fabrica, respetivamente, 13, 4 e 7 modelos diferentes. A 

estrutura da unidade fabril portuguesa divide-se em dois pisos, sendo que na cave assentam as linhas 

de montagem LM 10 e 11, dedicadas à marca J e no piso 0, a LM 1, 2 e 3, dedicadas as marcas N e 

M. Como este projeto apenas terá impacto no piso 0, e a LM3 será eliminada no inicio do próximo ano, 

as seguintes caracterizações das linhas de montagem (Figura 9) somente dizem respeito às LM 1 e 3 

(Anexo B): 

 
13

 Chassi - estrutura de suporte em alumínio (neste caso especifico) para outros componentes. 
14 Bordo de linha – zona onde o operador acrescenta valor ao produto (Kaizen Institute, 2019).  



  

17 

 

 

 

Figura 9 – Descrição de algumas das caracateristicas das LM 1 e 3 da Empresa X 

Cada linha de montagem está sob a responsabiidade de um chefe de linha, que lidera as pessoas 

afetas àquela linha e gere todas as dificuldades de não conformidades que possam surgir nos 

componentes ao longo do desenvolvimento da máquina. As reparadoras estão encarregues de 

restaurar o equipamento, em substituir a chefe de linha quando esta está ausente e em normalizar e 

standardizar os processos. As coordenadoras estão responsáveis por substituições nos momento de 

pausa e em normalizar/standardizar os processos. Por último, a equipa logística concentra-se em 

garantir que as linhas têm sempre o material necessário à sua produção. No entanto, após uma análise 

detalhada à situação atual, foi identificada a execução de tarefas muito díspares das descritas 

previamente. Neste sentido, verfica-se que tanto as reparadoras como as coordenadoras realizam 

tarefas alocadas à logística, nomeadamente o processo de repacking. Isto acontece, pois a logística 

não acompanha a produção. Não existe qualquer procedimento standard no processo de 

abastecimento às linhas, e por vezes, o pior cenário possível ocorre: a linha pára por falta de 

abastecimento de determinado componente, resultando no incumprimento da produção prevista e, no 

limite, da não satisfação do pedido do cliente. A figura 10 mostra a quantidade de tempo planeado 

distribuído pelo tempo efetivo de produção e pelo tempo de paragens (incluindo as planeadas e o 

conjunto das não planeadas), considerando o mês aleatório de Setembro de 2018. Note que ambas as 

linhas funcionaram durante os 20 dias úteis. 

LM 1

▪ 1 Turno (08h15 - 17h15)

▪ 58 Funcionários na montagem

▪ 2 Reparadores

▪ 2 Coordenadores

▪ 4 Equipa logística

▪ Familia N

▪ 4 modelos

▪ Produçao média diária: 532

▪ OEE: 72,4%

▪ Tempo de ciclo da linha: 55''

LM 3 

• 1 Turno (08h15 - 17h15)

• 62 Funcionários na montagem

• 2 Reparadores

• 2 Coordenadores

• 3 Equipa logística

• Familia M

• 13 modelos

• Produçao média diária: 645 

• OEE: 90,6%

• Tempo de ciclo da linha: 55''
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Figura 10 -  Distribuição do tempo planeado no mês de Setembro de 2018, nas linhas de montagem 1 e 3, na Empresa X 

O tempo total de produção planeado é composto pelo tempo efetivo a produzir e pelo tempo de 

paragens planeadas e não planeadas. O tempo efetivo corresponde ao tempo de processamento em 

que a linha produziu realmente produto final conforme, enquanto que o tempo de paragem diz respeito 

a todos os períodos em que a linha não se encontra operacional, encontrando-se dividido em (Kaizen 

Institute, 2019): 

Paragens planeadas: incluem as paragens estabelecidas pela empresa (como os feriados, férias e 

formações já agendadas), os tempos de mudança de obra (designado por tempo de setup) e as 

paragens para manutenção planeada de modo a que a intervenção da equipa cause o menos transtorno 

possível; 

Paragens não planeadas: incluem 3 tipos de perdas: as de disponibilidade (avarias, as pagens por falta 

de material), as de rendimento (microparagens15, baixas cadências no ritmo de produção) e as de 

qualidade (associadas a retrabalho e, em última instância sucata). 

Com a observação da figura 10, verifica-se que o tempo de paragens na linha provocadas por falta de 

abastecimento de material, representam, respetivamente, 8% e 9% do tempo total planeado. No global 

das duas, estão avaliadas perdas de produtividade total, na ordem dos 8,5% por mês. 

A administração da empresa definiu que o Overall Equipment Effectiveness (OEE) médio das três linhas 

deveria aumentar em 5%, derivado da expectativa de aumento de flexibilidade da empresa. O OEE é 

uma métrica, que permite calcular a eficiência de uma só máquina ou de um sistema integrado de 

 
15 Microparagens – problemas que surgem no processo de montagem, mas que o próprio operador consegue resolver (Kaizen 

Institute, 2019). 
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produção, refletindo as principais perdas relativas ao equipamento: a qualidade, o desempenho e a 

disponibilidade (Singh et al., 2013). Pode ser calculado através das equações 1 e 2, respetivamente: 

 𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑋 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑋 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  (1) 

 

 
𝑂𝐸𝐸 =

𝑁º 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 × 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐴𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
 

(2) 

Posto isto, torna-se necessário enquadrar e descrever o cenário,  em que se encontra o fornecedor da 

unidade de produção descrita nesta secção.  

2.2.4 Armazém Avançado 

A situação atual da Empresa X, apresenta um Armazém Avançado, designação assim atribuída, pois 

funciona como um facilitador do movimento entre o produto intermédio (PI) e o produto acabado, 

fornecendo as equipas de produção das linhas de montagem 1, 2 e 3, com todo o material necessário 

à sua atividade (Figura 11). Isto significa, como já explicado anteriormente, que o material não é 

abastecido diretamente do armazém P e N para as linhas de montagem, passando sempre por esta 

interface que se situa entre o armazém P e a produção.  

 

Figura 11 - Imagens reias da situação atual do armazém avançado no piso 0 da Empresa X 

Para se perceber melhor este sistema de abastecimento, é essencial entender como é que o 

planeamento é realizado. A Empresa X utiliza o Enterprise Resource Planning INNERGY, que compara 

os níveis de stock atuais com o plano de procura desenvolvido no início do ano pelo departamento 

comercial, de modo a realizar um planeamento semanal da produção, com os produtos necessários a 

produzir, para satisfazer os pedidos dos clientes nas semanas subsequentes. Este planeamento 

semanal, por sua vez, é entregue a cada chefe de linha, que valida e aprova os lotes de produção. 

Paralelamente, com base no Material Requirements Planning (MRP), é efetuado o processo de 

abastecimento de componentes e matérias-primas, que dita as quantidades de cada SKU necessárias 

para a produção de um produto final num dado período de tempo. Posteriormente, a lista de materiais 

é entregue ao departamento das compras, que finaliza o processo de encomenda aos fornecedores. 

Apesar de já possuir algumas técnicas automatizadas, este sistema de planeamento ainda é suportado 
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de forma manual recorrendo ao know how dos trabalhadores. Neste seguimento, assim que é gerada 

uma necessidade de abastecimento na linha, existem duas janelas horárias para o respetivo 

fornecimento, entre o 12h-13h e as 15h-16h, em que o material proveniente de P e N é enviado para o 

AA. Relativamente ao fluxo de material proveniente dos armazéns P e N, este pode alimentar 

diretamente as linhas de pré-montados (PM), ou, na maioria das vezes, sendo componentes que não 

integram a linha de PM, são conduzidos diretamente para o AA. Nesta localização, ou os materiais 

sofrem repacking, seguido de um abastecimento não estandardizado para as respetivas linhas e/ou 

são reabastecidos os componentes em stock necessários à LM. Se a produção estiver nivelada entre 

a linha de pré-montados e a linha de montagem do produto acabado, não é necessário acumular stock 

de pré-montados no AA e o material vai diretamente para a linha de produto acabado. Por fim, a 

máquina é montada e direcionada para o armazém de PA (Figura 12). 

 

Figura 12 -  Visão mais pormenorizada dos fluxos integrantes da área de produção na Empresa X 

Como resultado do atual cenário de planeamento apresentado, por vezes, as linhas produzem lotes 

sobredimensionados, resultando numa acumulação de inventário, que é direcionado para o AA (pois 

nestas situações o armazém de PA já se encontra lotado). Dado a eficiência estar diretamente 

relacionada com a disponibilidade para realizar setups, se a eficiência nas linhas aumentar consegue-

se reduzir o tempo produtivo, e utilizar este excedente para realizar mais setups com lotes mais 

pequenos, a fim de diminuir o nível de inventário. Esta é a visão que se espera implementar, através 

da implementação de um sistema pull. 

Neste momento, a cobertura de stock de pré-montados presentes no  AA é para todo o dia de trabalho, 

ocupando espaço desnecessário no atual armazém, sendo que a Administração definiu que queria 

diminuir este nível de stock de segurança para apenas meio-dia. As devolução de obra, ou seja, o 

material devolvido após a conclusão da quantidade de produção prevista para aquela referência da 

máquina , é também, acumulado neste armazém, simplesmente por conveniência, mesmo sabendo 

que certos modelos só se realizam algumas vezes por ano, resultando igualmente no aumento do nível 

de stock. 
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Outro problema, diz respeito aos registos do tempos de setup de mudança de obra, que se têm revelado 

muito elevados. Sempre que está planeada uma mudança de obra, ou seja, uma alteração de SKU, os 

componentes novos não estão disponíveis na linha de produção ou ainda não chegaram ao AA 

provenientes de P e N. Isto implica, que certos elementos da equipa tenham de se antecipar face à 

nova obra, gerando vários constrangimentos, pois ao procurarem os novos SKU abdicam de realizar o 

abastecimento à linha, razão pela qual as coordenadoras e reparadoras auxiliam o processo. A figura 

13, mostra o tempo de setup de cada uma das linhas de montagem, em relação ao tempo total 

planeado,  num dia aleatório de Setembro de 2018. 

.  

Figura 13 -  Distribuição do tempo de mudança de obra, num dia aleatório de Setembro de 2018, nas linhas de montagem 1e 3 
na Empresa X 

 

Pela análise da figura 13 verifica-se que 20% das horas totais planeadas para produção na linha de 

montagem 1 foram efetivamente utizadas para setup de mudança de obra, enquanto que para a LM3, 

esta percentagem representa 8%. 

Como consequência da análise efetuada à área da produção e da atual ligação com o armazém 

avançado existente, identicaram-se determinadas limitações que impactam a criação de fluxo logístico 

pretendido. As mais relevantes, no contexto deste caso em estudo, são: 

▪ Restrições de segurança, visto os empilhadores e pessoas não poderem partilharem o mesmo 

corredor; 

▪ Elevado Lead Time16 desde que é gerada a necessidade de consumo pela linha, até que chega 

efetivamente ao AA (dependendo da janela horária que é incluído, mas que ronda as 4 horas); 

 
16

 Lead Time -  tempo entre o momento do pedido do material até à sua saída em inventário (Kaizen Institute, 2019). 
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▪ Abastecimento de componentes para a linha ser realizado por um stacker, dado ter uma 

velocidade de delocação limitada; 

▪ A localização do armazém N ser na cave, e dado esta unidade de produção em específico estar 

localizada no piso 0, constitui por si mesmo, um entrave ao fluxo; 

▪ Certos materiais serem abastecidos à palete, quando na verdade, uma caixa seria suficiente 

para o horizonte temporal de 2 dias, e não haver qualquer disponibilidade do fornecedor para 

alterações. 

De modo a alavancar o seu crescimento, a Empresa X, está incorporada num projeto que, através da 

aplicação das metodologias lean e respetivas ferramentas, pretende colmatar os problemas e 

dificuldades apresentadas até então.  

2.3 Conclusões do capítulo 

Neste capítulo são apresentadas as duas empresas que integram o presente caso de estudo. Em 

primeiro lugar, remete-se para a Empresa X, líder no setor da fabricação de máquinas de café 

automáticas, que solicitou os serviços de consultoria da empresa Kaizen Institute, segunda empresa a 

ser mencionada, especialista na metodologia de melhoria contínua. 

No contexto do clima de competitividade que a economia atravessa, a Empresa X visa querer manter 

a posição de mercado que ocupa atualmente. Neste sentido, surgiu a necessidade de aumentar a sua 

flexibilidade de resposta ao cliente, sendo para isso imprescindível que a logística acompanhe a 

produção. Procedeu-se a uma análise preliminar das causas, que atualmente impossibilitam este fluxo 

de material e informação, entre a produção e o armazém de material intermédio, caracterizando as 

suas atuais condições de coordenação. Este armazém, funciona como fornecedor das linhas de 

montagem, tendo assim de garantir as suas necessidades atempadamente, nas quantidades certas e 

local certo. Caso o armazém não consiga garantir a sua operação corretamente, põe em causa a 

atividade produtiva da empresa. 

Utilizando os princípios do pilar TFM, o KI objetiva especificamente reduzir significativamente os stocks 

atuais do armazém e aumentar a produtividade logística. Consequentemente, diminuirá o tempo de 

setup de mudança de obra, fazendo aumentar a eficiência na produção e eventualmente, aumentar a 

frequência de troca de referências, apresentando lotes mais pequenos. Por sua vez, a resposta ao 

cliente será mais rápida, garantindo um nível de serviço de excelência. Por último, torna-se 

imprescindível eliminar as não conformidades, otimizando e standardizando os vários processos e 

atividades associados. 

Considerando as limitações encontradas e as tendências observadas, considera-se fundamental 

compreender a abordagem da comunidade cientifica e eventuais problemáticas do mesmo âmbito, de 

modo a eleger as metodologias e ferramentas mais adequadas à resolução dos problemas 

identificados. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capitulo tem o propósito de clarificar e discutir os principais conceitos, definições, metodologias, 

técnicas e resultados de investigações prévias revelados pela comunidade cientifica no âmbito da 

metodologia Lean, considerados fundamentais para a resolução do problema caracterizado no capitulo 

anterior. Para além das metodologias e técnicas relevantes existentes na literatura, é também fulcral, 

o estudo de aplicações semelhantes já realizadas, de modo a que se compreenda o resultado prático 

obtido e se antecipe possíveis dificuldades que possam surgir. Encontra-se estruturado em 4 secções: 

a secção 3.1 apresenta a metodologia Lean e os seus conceitos teóricos, contemplando a Produção 

Lean (3.1.1); o Pensamento Lean (3.1.2) e as suas limitações (3.1.3); a secção 3.2 foca as métodos 

associados à otimização do fluxo logístico interno na indústria, com ênfase nas suas vantagens e 

desvantagens, com descrições de aplicações reais de casos de estudo de sucesso. Subdivide-se em: 

conceito de supermercado (3.2.1), comboio logístico - mizushumashi (3.2.2), sincronização 

kanban/junjo (3.2.3), heijunka – nivelamento da produção (3.2.4), e por último, planeamento pull flow - 

Just-In-Time (3.2.5); a secção 3.3 descreve sucintamente as ferramentas base Lean que sustentam a 

otimização do fluxo logístico, aplicadas no âmbito do trabalho futuro: mapeamento da cadeia de valor 

– VSM (3.3.1), gestão visual (3.3.2) e 5S (3.3.3); e finalmente a secção 3.4 encerra a revisão 

bibliográfica com as principais conclusões do capítulo. 

3.1 Metodologia Lean 

3.1.1 Produção Lean (Lean Manufacturing) 

A primeira grande mudança de paradigma na indústria, ocorreu nas últimas décadas do século XIX, 

quando Henry Ford revolucionou o processo produtivo da indústria automóvel, ao introduzir o conceito 

de produção em massa (Fordismo) e de fluxo contínuo de produção, que mais tarde, se propagaria a 

toda a indústria, alcançando objetivos de produtividade históricos. Todavía, o sistema de produção em 

massa desenvolvido, apresentava algumas limitações, nomeadamente a inflexibilidade na resposta ao 

pedido do cliente. Neste sentido, após a segunda guerra mundial, surgiu a segunda grande mudança 

de paradigma da indústria, por parte dos engenheiros da Toyota Motor Company, Eiji Kiichiro e Taiichi 

Ohno, que motivados por esta falta de capacidade apresentada do sistema de produção em massa, 

iniciaram a concepção do Sistema de Produção Toyota, atualmente conhecido por Sistema Lean 

(Ohno, 1988; Womack et al., 1990). O Toyota Production System (TPS), nasce, portanto, da 

necessidade em melhorar a autonomia e sustentabilidade das organizações no seu processo evolutivo, 

obrigando a uma resolução contínua dos problemas pelos indivíduos da organização (Ohno, 1988).  

A palavra Lean, foi utilizada pela primeira vez, em 1992, por Womack, Jones e Roos, mas só mais 

tarde, é que os autores Warnecke e Hiiser (1995), definiram produção lean, como sendo uma 

abordagem intelectual, consistindo num sistema de medidas e métodos, que ao serem agregados, têm 
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o potencial de induzir a competividade nas organizações. Incluem ainda, as suas principais áreas de 

aplicação, particularmente a nível de desenvolvimento de produtos, da cadeia de valor, da gestão do 

chão de fábrica e do serviço pós-venda. Por outro lado, Mrugalska e Wyrwicka (2017), autores de 

renome na área lean, caracterizam esta abordagem integrando diversas áreas de gestão, como as 

equipas de trabalho, os sistemas de qualidade, a produção em célula e o Just-In-Time (JIT). 

São inúmeros os benefícios do lean para a indústria, destacando-se a redução do nível de stock, a 

diminuição do lead time para o consumidor, a melhoria da gestão de conhecimento e o aumento da 

robustez nos processos (Melton, 2005). Hofer et al. (2012) confirmam que a diminuição de inventário é 

uma das mais valias diretas nos resultados das organi 

zações.  

O Lean, que inicialmente apenas tinha expressão na indústria de produção, despertou assim, uma 

necessidade de renovação cultural no contexto empresarial, traduzindo-se assim, para uma nova 

filosofia, denominada Lean Thinking (Pensamento Lean), que será abordada na próxima subsecção. 

3.1.2 Pensamento Lean (Lean Thinking) 

Em 1990, o lançamento do livro, “Lean Thinking: Banish Waste and create Wealth in your organization”, 

dos autores Womack e Jones (1990), representa o marco onde o conceito ideológico designado por 

lean thinking começa a ser abordado. Este, apresenta a expansão do conceito para outros tipos de 

indústria e setores, para além do da produção, conduzindo o leitor para o foco da importância da 

implementação lean: redução do desperdício e criação de fluxo através de um sistema pull (Hicks, 

2007). Neste sentido, a reorientação da ideologia lean passa a integrar 5 pilares fundamentais: (1) 

Mapear os fluxos de valor para cada produto; (2) Identificar as atividades que criam valor, na ótica do 

cliente; (3) Criar valor através de acções que contribuam para o objetivo definido; (4) Implementar uma 

estratégia pull, com recurso ao JIT e, por último, (5) Perseguir a perfeição através da eliminação 

contínua de desperdício a todos os níveis da cadeia de valor (Less, 2005). O autor Hicks (2007), reforça 

ainda, que a potencialidade de implementação do pensamento lean é linear a todos os processos e 

sistemas, através da melhoria das atividades criticas identificadas pelas organizações. Para que a sua 

aplicação seja um sucesso, é crucial saber diferenciar desperdício de valor acrescentado para qualquer 

processo (Suárez-Barraza et al., 2012). Atualmente, o pensamento lean está assente em dois pilares: 

a produção Just-in-Time (JIT), e o sistema Jidoka. Este último, relaciona-se diretamente com o controlo 

da qualidade, referindo-se à automação com intervenção humana, onde o operador tem a  liberdade 

para parar a produção caso seja necessário (Pinto et al., 2018). 

O sucesso do Lean, segundo Dombrowski e Mielke (2014), reside na criação de equipas naturais e na 

sustentação da liderança com a melhoria contínua, pois só assim se consegue manter resultados no 

longo prazo. Neste seguimento, surge a necessidade de diferenciar o pensamento lean do pensamento 
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kaizen, dado serem metodologias, muitas vezes, confudidas pela sociedade. Simplificando, para 

alcançar o objectivo lean, é essencial ter um pensamento kaizen associado, visto que no contexto da 

implementação de um sistema lean, é necessário o envolvimento de todos, em todas as áreas, todos 

os dias (Arnheiter and Maleyeff, 2005). Tendo em conta os seus princípios básicos, Melton (2005) 

desenvolveu uma abordagem de cinco passos, que compõe a aplicação do lean num processo, 

resultando em: (1) Recolha de dados, observando o estado inicial dos processos e distinguir 

desperdício do que realmente acrescenta valor; (2) Análise de dados, reunindo equipas 

multidisciplinares (3) Desenho da solução objetivo, com base na análise prévia da informação; (4) 

Implementação da mudança de forma sustentável, efetuando ajustes necessários e (5) Mensuração 

dos benefícios, de modo a que seja possível que a equipa prossiga autonomamente numa filosofia de 

melhoria contínua.  

Desde o seu surgimento, que o conceito Lean tem sofrido uma evolução generalizada dos seus 

benefícios porém, também,  são várias as posisões criticas dentro da comunidade cientifica que se 

debatem sobre esta ideologia, recebendo assim, destaque na seguinte subsecção. 

3.1.3 Limitações Lean 

Todas as metodologias têm lacunas e o Lean não é exceção. Bozer e Sarros (2012) defendem que, 

devido à origem do conceito lean estar associada à indústria de produção, sistemas como kanban e 

JIT, demonstram inflexibilidade na adaptação a outras realidades, onde por exemplo, a frequência de 

mudança de setup seja elevada, exigindo alterações constantes aos kanbans. O mesmo autor, 

disponibiliza ainda outros métodos existentes no mercado, alternativos ao lean, afirmando 

apresentarem mais eficácia em organizações caracterizadas por elevada variablidade na procura. Os 

autores, Bortolotti et al. (2015), apontam como insucesso associado à implementação lean, a falta de 

cultura organizacional e de pequenas práticas, como por exemplo, a melhoria contínua.  

A introdução e posterior implementação da metodologia e ideologia lean numa organização, implica a 

utilização de abordagens estruturadas denominadas por ferramentas base lean, que serão 

desenvolvidas na secção 3.3. 

3.2 Príncipios e estratégias associadas à otimização de fluxo logístico interno 

3.2.1 Conceito de Supermercado 

Na indústria, o armazenamento de componentes reduz-se a 2 opções: um armazém centralizado que 

alimenta toda a linha de montagem, ou vários pontos de armazenamento descentralizados que 

fornecem segmentos específicos na linha (Battini et al., 2010). O sistema centralizado permite fornecer 

material a vários postos de trabalho, com a consequente redução do inventário intermédio de 
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componentes, e um aumento da área disponível próximo da linha de montagem. Todavía, isto também 

significa um aumento do lead time, dificuldades em aplicar o FIFO17 e a incoveninência da produção 

em lotes  (Battini et al., 2010; Emde and Boysen, 2012). Neste seguimento, nos últimos anos, tem se 

verificado o aumento da adopção do sistema JIT-Supermarkets no setor industrial. Este sistema, 

consiste em pontos descentralizados de armazenamento intermédios de componentes e pré-montados, 

que estão estratégicamente localizados nas proximidades dos postos de trabalho que fornecem, 

permitindo entregas mais flexíveis e frequentes, em lotes mais pequenos (produção em fluxo), onde o 

acesso às peças é facilitado (Anexo C). O supermercado, interno ou externo, deve estar fisicamente 

organizado de forma a tornar evidente a identificação dos diferentes componentes que contém, a sua 

capacidade, a sua ocupação e os níveis de reposição e de rotura, podendo assumir diversas formas 

físicas, como espaços traçados no chão de fábrica ou estantes FIFO. No final da linha de produção 

podem existir 2 supermercados diferentes: o supermercado de produção, que permite responder à 

procura, pois a produção não tem capacidade instantânea de resposta (ocorre quando o prazo de 

produção é maior que prazo de entrega do pedido, ou relacionado com o tempo de setup, fiabilidade, 

absentismo) e o supermercado logístico, que destina-se a proteger a entrega de problemas de ordem 

logística (flutuações nas encomendas, distâncias, tamanhos do contentor), sendo que estes 

supermercados podem estar fisicamente separados, ou ter 2 zonas delimitadas num mesmo espaço 

(Valentim and De Loureiro, 2008; Macedo, 2018). Segundo Coimbra (2013), existem vários tipos de 

armazenamento, que dependem do propósito da introdução de um supermercado na organização, 

destacando-se: as estantantes dinâmicas, o armazenamento sobre rodas, o BOL, o de produto 

acabado, as células logísticas e a zona de kits.  

Emde e Boysen (2012) defendem que, a estratégia de implementação de um supermercado, apresenta 

4 grandes problemas relacionados com: (1) localização – determinar a quantidade ótima de 

supermercados a instalar, as suas localizações especificas e quais os segmentos de linha associados, 

visto que atualmente o chão de fábrica é muito valioso e, por vezes, escasso, tendo de se avaliar 

economicamente a sua viabilidade; (2) rotas – consiste em determinar a quantidade de comboios 

logísticos necessários por supermercado e as suas respetivas rotas (este conceito é explorado na 

subsecção seguinte); (3) tempos de ciclo – determinar o horário especifico de cada comboio logístico 

nos diferentes postos de trabalho, para fornecer os componentes necessários à linha de montagem, e 

por último, (4) processo de abastecimento – decisão sobre os tipos e quantidade de componentes 

necessários, com o intuito de minimizar o inventário na linha e evitar roturas de stock (princípios JIT). 

Considerando a complexidade destes problemas, a literatura apresentada revela que, devido à 

introdução do conceito de supermercado ser considerada recente, ainda não existem respostas no 

curto prazo. Apesar disto, os últimos esforços demonstram várias propostas de algoritmos de 

 
17

 FIFO- First In First Out - o primeiro a entrar é o primeiro a sair - é um método que defende que 

as primeiras existências a entrar em armazém são também as primeiras a sair (Kaizen Institute, 2019). 
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programação dinâmica, considenrando o trade-off entre o custo fixo da instalação e a sua respetiva 

manutenção (Saaidia et al., 2015).  

Assim sendo, para que seja bem sucedido, é fundamental que o dimensionamento de um 

supermercado inclua 3 váriaveis de inventário (Patrik Boström et al. 2016): 

1. Processo de reposição: diz respeito ao inventário necessário para cobrir a procura durante o 

processo de reabastecimento, assumindo a procura nivelada e a estabilidade do processo; 

2. Variabilidade da procura: relacionado com o inventário preciso para absorver as flutuações da 

procura ao longo do tempo. Existe devido a desvios no curto prazo entre o takt18 do cliente e o 

tempo de ciclo. O nivelamento da procura pode ser determinado através da diferença entre o 

consumo médio máximo (que representa o pior cenário possível num período de revisão) com o 

consumo médio, multiplicado pelo lead time de reabastecimento 

3. Variabilidade do processo: relativo ao inventário que absorve as perdas internas, como por 

exemplo, a qualidade (Anexo D).  

O autor De Vasconcelos (2006) realizou um estudo com uma empresa de fabrico de carroçarias, 

relativamente à introdução de um sistema de supermercados na CaetanoBus. Os resultados mostram 

que foi possível reduzir as dificuldades da produção decorrentes das rupturas frequentes de materiais, 

melhorar o feedback do planeamento de materiais relativamente a problemas de stock, detectar erros 

de inventário e, ainda, clarificar os processos de fluxo de abastecimento.  

3.2.2 Comboio Logístico: Mizusumashi 

O Mizusumashi, designação japonesa para comboio logístico, surge da necessidade de concentração 

de todo o desperdício, de modo a que as linhas de produção sejam o mais eficientes possíveis. Este 

comboio, traduz-se num operador de logística interna que fornece material aos diferentes postos de 

trabalho, estando encarregue de estabelecer uma conexão entre os fluxos de materiais e a 

sincronização da informação entre os diversos intervenientes da suplly chain, apresentando 

características de elevada rapidez, eficiência e flexibilidade (Caputo et al., 2018). O fornecimento pode 

ser pelo método kanban, onde é feita a troca de uma caixa vazia por uma caixa cheia em cada rota do 

comboio, ou pelo método Junjo, onde são manuseados componentes maiores (métodos explorados 

melhor na próxima subsecção 3.2.3). O operador é responsável por seguir rotas normalizadas com um 

tempo de ciclo atribuido, transportando pequenas quantidades, em horários bem definidos. Assim, a 

sua rota deve ser predefinida e segundo Reis et al., (2016), as suas etapas devem seguir a figura 14:  

 

 
18 Takt time - ciclo da procura do cliente (tempo por unidade) (Kaizen Institute, 2019). 
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Figura 14 – Etapas do dimensionamento das rotas de um comboio logístico (Adaptado de (Reis et al., 2016) 

São inúmeros os autores que documentam os benefícios associados à utilização desta ferramenta. 

Nomura e Takakuwa (2006), defendem que, este sistema desempenha um papel fundamental na 

produção, dado permitir uma flexibilidade superior a um sistema automático de fornecimento à linha, 

pois os operadores logísticos podem fornecer os componentes para as linhas de montagem com 

recurso às próprias mãos ou a algum instrumento com um certo nível de automação.  

Segundo Monteiro (2014), a implementação do mizusumashi na empresa Inplas, em Oliveira de 

Azeméis, permitiu aumentar a produtividade em 7,8%, ocorrendo espontaneamente, a redução do 

desperdício de materiais WIP (pois apenas é entregue o necessário). Constatou ainda o benefício de 

entregar diversos materiais num só transporte. 

3.2.3 Sincronização Kanban/Junjo 

Derivado do sistema de produção da Toyota, o sistema Kanban, palavra japonesa para cartão, é 

composto por um conjunto de cartões kanbans, que se traduzem em documentos sinalizadores (apesar 

de atualmente, em várias organizações, já serem eletrónicos), que representam uma ordem de material 

de um cliente para um fornecedor, visando controlar a produção, o abastecimento e o nivelamento de 

stock. Contêm informação básica como a identificação (e código) do material, a identificação do cliente, 

a identificação do fornecedor e a quantidade a ser reabastecida (Valentim and De Loureiro, 2008). 

Foram identificados 6 tipos de ciclos kanban: transporte de entrega (para o cliente), transporte da 

origem (compras externas a fornecedor), produção de fluxo (sem mudança de referência na linha de 

produção), sinalização de produção (para mudanças de referência na linha de produção), produção em 

lote, e por último, transporte interno (reposição interna do material) (Graves et al., 1995). O ciclo 

logístico kanban ocorre em abastecimento contínuo, iniciando-se no local de stock do cliente, onde o 

componente está disponível para entrega imediata ao cliente. Este, terá de ser reabastecido quando o 

stock atingir o nível de reaprovisionamento, que é calculado através da soma da procura expectável 

durante o lead time de reabastecimento com o stock de segurança19 (Axsäter and Rosling, 1994). O 

kanban, funciona assim, como uma ordem de reabastecimento (Figura 15):  

 

 
19 Stock segurança: consiste no inventário disponível para cobrir situações inesperadas, como flutuações da procura, incerteza 

na oferta e no tempo de entrega pelos fornecedores (Axsäter and Rosling, 1994). 
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Figura 15 – Ilustração de níveis de stock - Adaptado de Axsäter and Rosling (1994) 

 

Naufal et al., (2012) aborda um caso de estudo de uma empresa de componentes automóveis, situada 

na Malásia que, para nivelar os seus fluxos de produção, optou pela introdução do sistema kanban. 

Após a sua implementação, os resultados demonstram reduções no lead time (40%), no inventário de 

WIP (23%) e no produto acabado (29%). Porém, não são apenas benefícios demonstrados pelos 

diversos artigos científicos. Rahman et al.,  (2014) estudaram os fatores que impedem as empresas de 

adotarem este sistema, evidenciando a falta de eficácia da gestão de inventário, ausência de 

envolvimento dos indivíduos e a falta de compromisso da gestão de topo. 

O abastecimento contínuo, por kanban, só faz sentido quando os componentes são de elevado 

consumo e não comprometem o espaço disponível. Para componentes de maiores dimensões e de 

natureza mais específica, definiu-se que o abastecimento seria em junjo, isto é, que seria sequenciado 

conforme os pedidos (Coimbra, 2013) (Anexo E). 

Este dimensionamentos dos ciclos logísticos é fulcral, para que os supermercados não entrem em 

rotura, através do alinhamento do horário do comboio logístico, estudado na subsecção 3.2.2, com a 

sua respetiva rota. Assim, nos pontos de uso em que a rotatividade de componentes seja maior, a sua 

frequência de alimentação terá de ser elevada, implicando quantidades menores no BOL (Hanson and 

Medbo, 2019). 

3.2.4 Heijunka – Nivelamento de Produção 

Um sistema produtivo, que pretenda aumentar a eficiência da sua cadeia de valor, deve sempre 

procurar diminuir o seu nível de inventário, reduzir ao máximo a variabilidade do sistema onde opera e 

aumentar a sua capacidade instalada (Hüttmeir et al., 2009). O conceito de produção nivelada, em 

japonês heijunka, é utilizado para proteger o produtor da variabilidade do sistema, suavizando a 

produção e garantindo que esta é agendada, de modo a produzir o mesmo sequenciamento da 

produção (considerando o nível de rotatividade dos produtos), num determinado intervalo de tempo. 

Esta ferramenta do TPS, é considerada como uma das principais estabilizadoras do sistema produtivo, 

dado balanciar o volume e a variedade da produção, com as ordens de produção, distribuindo-as por 

períodos iguais (Grimaud et al., 2014; King, 2018). 
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A produção em grandes lotes obriga à constituição de stocks consideráveis, a fim de servir o cliente, já 

que este consome regularmente os diversos produtos. A redução do tamanho destes lotes, permite 

produzir mais frequentemente as diversas referências e assim responder melhor o cliente. O 

nivelamento surge, para permitir aligeirar o consumo de materiais, reduzindo o bullwhip effect20 e 

possibilitando os fornecedores a trabalharem com kanbans. Paralelamente, suaviza também, a carga 

de trabalho, propiciando as linhas a trabalharem com grupos fixos (permite um melhor balanceamento 

da linha e do trabalho normalizado). Mesmo considerando um caso, em que o cliente consuma em 

grandes lotes consecutivos, o nivelamento permite uma estabilização do consumo de recursos e uma 

menor propagação de ondas de perturbação. De acordo com a Toyota, existem 5 níveis de nivelamento: 

(1) grandes lotes, produção mensal; (2) lotes mais pequenos, produção mais frequente - aproxima a 

disponibilidade de PA do seu consumo; (3) produção diária, volumes desiguais - maior estabilidade de 

produção e de consumos de componentes; (4) produção em lotes constantes - caracterizado pela 

repetibilidade dos setups, passando a haver um ritmo takt para os seus setups e, finalmente, (5) 

produção sincronizada com lotes unitários - onde a produção está totalmente equilibrada com o 

consumo, apresentando um stock mínimo, setup zero e uma máxima normalização do trabalho (Matzka 

et al., 2012; Coimbra, 2013). 

A duração do intervalo de tempo onde são produzidas todas as referências, é designado por Every Part 

Every Interval (EPEI), refletindo o índice de reatividade de um sistema produtivo e os seus respetivos 

lotes. Na prática, um EPEI de 10 dias significa que, apenas se voltará a produzir aquela referênica no 

prazo de 10 dias (Bohnen et al., 2013). O EPEI representa também uma metodologia, desenvolvida a 

partir do heijunka, que objectiva reduzir progressivamente as dimensões dos ciclos de produção, 

através da execução de diversos setups, de modo a alcançar o conceito de one-piece-flow21, sendo 

necessário a combinação com outra metodologia que reduza os tempos de setup. Assim sendo, o EPEI 

resulta na relação entre o número de SKUs necessários a produzir e o número de setups permitidos 

num determinado intervalo de tempo (Equação 3). Esta ferramenta assegura uma maior adaptabilidade 

e flexibilidade do sistema produtivo face a variações na procura, dado que, ao aumentar o número de 

setups, menor será o intervalo de tempo disponível para produzir todos os SKUs (Furmans, 2005). 

 
𝐸𝑃𝐸𝐼 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎
 

(3) 

Comparando ambas as ferramentas, o conceito EPEI, ao contrário do heijunka, abrange os tempos de 

setup, representando uma maior aplicabilidade nas indústrias de processo, o que pode constituir uma 

 
20 Efeito Bullwhip - distorção da procura ao longo da cadeia de abastecimento (Kaizen Institute, 2019); 
21 One-Piece-Flow - idealmente uma peça de cada vez desde a matéria-prima até ao produto acabado (Kaizen Institute, 2019). 
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desvantagem em termos de indústrias de montagem, com elevados tempos de setup. No entanto, 

ambos consideram uma sequência de processamento fixa (King, 2018). 

3.2.5 Planeamento Pull Flow  (Just–In-Time) 

O sistema pull, também designado por JIT, constitui um pilar de suporte à implementação da filosofia 

lean. Ao contrário do sistema push, caracaterizado pela produção em massa (Figura 16), em que se 

“empurra” material desnecessário para o cliente, no sistema pull, quem dita as ordens de produção é o 

cliente, ou seja, o processo inicia-se no cliente e o fluxo recua ao longo da produção até montante 

(fornecedores de matéria-prima), de modo a que todas as operações estejam conectadas ao longo da 

SC (Tae-Moon, 1985). Para que a implementação do JIT seja possível, é fundamental que as 

operações produzam apenas o necessário para a operação sucessora, através da garantia do uso de 

lotes de produção pequenos (de modo a reduzir o WIP e maximizar o fluxo de materiais) e de produto 

acabado. A utilização deste sistema, proporciona obter uma maior flexibilidade de produção (implicando 

tempos de ciclo e de setup muito reduzidos) e uma redução do bullwhip effect, permitindo à organização 

apresentar uma maior resistência a flutuações na procura. Em sistema de JIT, o processo produtivo e 

o movimento de materiais é controlado pela utilização de sistemas kanbans, estudados previamente 

na subsecção 3.2.3 (Green and Inman, 2005).  

 

Figura 16 – Sistema Pull vs Sistema Push – Adaptado de Coimbra (2013) 

 

De acordo com De Toni (1988), o planeamento pull divide-se em: (1) Planeamento estratégico; (2) 

Planeamento de capacidade e (3) Planeamento de execução. O primeiro, relaciona-se com a definição 

do plano estratégico das referências de componentes, incluindo 3 tipologias de escolha diferentes 

(apesar de estarem sempre alinhados com a procura real do consumidor): 

▪ Método de reabastecimento pull Make-To-Order (MTO): após o cliente efetuar a sua 

encomenda, a produção é acionada, e após a sua conclusão, é lhe diretamente entregue, não 

sendo necessário a existência de inventário final de produto acabado. Apesar de permitir uma 

diminuição do nível de inventário, esta estratégia, implica que o cliente espere pela entrega do 
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produto, sendo por isso, apenas utilizada em contextos onde o custo de armazenamento é 

muito elevado, com procuras ocasionais e com produtos com alto grau de customização 

(Özbayrak et al., 2006); 

▪ Método de abastecimento pull Make –To–Stock (MTS): requer inventário de produtos ao longo 

da SC ou inventário de PA no final da cadeia, de modo a que haja sempre stock das referências 

que não estão a ser produzidas no momento, durante o lead time de reposição. Esta estratégia 

é vantajosa quando é necessário um lead time de entrega reduzido, porém, ao contrário da 

anterior, apresenta custos de armazenamento superiores (Hopp and Spearman, 2004); 

▪ Método de abastecimento pull mixed MTS – MTO: técnica que resulta da fusão dos sistemas 

mencionados previamente, possibilitando a adaptação a um determinado perfil de produto. Este 

sistema reparte a tipologia da procura, atuando conforme a estratégia definida: se a procura for 

elevada, regular e standardizada, produz-se para stock, garantindo um elevado nível de 

serviço, caso contrário, se a procura for irregular e customizada, o custo de inventário pode 

não compensar, logo apenas são executadas encomendas especificas (Rajagopalan, 2002). 

Antes da escolha de qualquer uma destas 3 estratégias, um dos requesitos do pull flow é a necessidade 

de efetuar uma análise ABC22, para as diferentes caracteristicas das referências. Neste sentido, 

Bulinski et al., (2013), realizaram um estudo ABC para o planeamento de referências de produto 

acabado para uma empresa produtora de pequenos eletrodomésticos. Os resultados, demonstram a 

distinção e categorização em três grupos diferentes de produtos para as 50 referências analisadas: 

referências A, são as responsáveis por 80% das vendas (totalizando 10 a 20% do total de referências), 

as B por 15% das vendas (totalizando 20 a 30% do total de referências) e finalmente as C, responsáveis 

por 5% das vendas (correspondendo 50 a 70% do total de referências). Quando o planeamento se 

refere às outras referências intermédias, as C deverão ser MTO (produzidas em pequenas linhas 

flexíveis), as A e B poderão ser em MTS, no entanto, encomendas de grande dimensão de A e B 

deverão ser MTO. Em segundo lugar, o planeamento de capacidade é necessário, para antecipar a 

variação da procura (incluindo sazonalidade), envolvendo a escolha de variáveis como o horizonte de 

planeamento, a capacidade a implementar e as capacidadades dos equipamentos. Por último, o 

planeamento de execução, é utilizado para decidir “quando” e “quanto” se deve produzir, e que tipo de 

ordens serão utilizadas (encomendas de cliente final, ordens de reabastecimento e/ou encomendas 

especiais), com base nos planeamentos realizados previamente. O resultado do planeamento pull será 

o input do nivelamento de produção, abordado na subsecção 3.2.4. 

 
22

 Análise ABC - utilizada na gestão de inventário, para a definição de políticas de vendas, planeamento da distribuição e da 

produção (Bulinski et al., 2013). 



  

33 

 

 

Para implementar o sistema JIT, é necessário reduzir os tempos de setup, balancear as linhas de 

produção e realizar uma manutenção aos equipamentos (Ohno, 1988). Os  autores White et al., (2008), 

realizaram uma análise à implementação e desempenho da estratégia JIT em mais de 175 empresas 

industriais, e concluíram que em 97% dos casos, estas, reduziram os custos operacionais através da 

diminuição da quantidade de defeitos e de devoluções de artigos, atingindo o nível de serviço requerido 

pelos consumidores, conferindo-lhes, naturalmente, uma vantagem competitiva no mercado em relação 

à sua concorrência. Desta forma, a Tabela 1 reúne alguns dos resultados da aplicação da criação de 

fluxo nas organizações, revelando os benefícios evidentes em termos de produtividade, redução dos 

inventários e aumento do nível de serviço.  

EMPRESA AUTOR METODOLOGIAS/ FERRAMENTAS IMPACTO OBSERVAOD 

John Deere En-
gine Works 

(Spencer, 1995) 
VSM; Gestão Visual; 
Dimensionamento de supermercados; 
Kanban 

- Redução do inventário total em 

35%; 

- Diminuição de 50% no tempo de 

setup. 

Schnellecke  
 

(Furtado et al., 2015) 
Comboio logístico; Normalização; 
Dimensionamento de BOL; Kanban; 
Push flow 

- Otimização do operador 

logístico, em 35%; 

- Aumento do nível de serviço em 

17%; 

- Redução do inventário de PA 

em 9%. 

Sakthi Portugal  
 

(Almeida, 2012) VSM; 5S; Push flow 

- Redução do WIP em 35%; 

- Redução da área utilizada; 

- Aumento da produtividade em 

5%. 

Bosch Car Multi-
media 
 

(Araújo, 2011) 
VSM; SMED; Produção JIT; Gestão 
Visual; Sistema Kanban; Push flow 

- Aumento de 10% no OEE; 

- Redução do LT em 3%; 

- Redução do WIP em 67%. 

 
Tabela 1  - Sumarização dos impactos observados em casos reais com a implementação de metodologias e ferramentas 

associadas à otimização de fluxo 

3.3 Ferramentas base Lean que sustentam a otimização do fluxo logístico interno 

3.3.1 Mapeamento da Cadeia de Valor (VSM) 

O Value Stream Mapping (VSM) é uma ferramenta baseada no Sistema de Produção Toyota, que 

auxilia a introdução de Lean nas organizações e a compreensão do fluxo de materiais de um produto 

ao longo da sua cadeia de valor (Rother and Shook, 1999). É utilizada para mapear todas as atividades 

intrínsecas a um processo, com recurso à gestão visual, diferenciando aquelas que realmente 

acrescentam valor, com o intuito de identificar possíveis oportunidades de melhoria e eliminar o 

desperdício, facilitando, assim, a fluidez do processo (Jimmerson et al., 2005). Segundo Abdulmalek e 

Rajgopal (2007), esta ferramenta contém 3 passos fundamentais: (1) Mapeamento do estado atual; (2) 

Identificação das causas raiz do desperdício identificado e (3) Criação do mapa da visão futura.  
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A vantagem desta técnica de mapeamento em relação às restantes, relaciona-se com a facilidade visual 

de transmissão da informação do fluxo, não só do produto, mas de toda a informação incutida no 

processo, particularmente a nível do controlo de gestão dos processos (Singh and Singh, 2009). Os 

autores Yang et al. (2015), utilizaram esta ferramenta numa empresa produtora de redes de pesca, a 

fim de mapear as principais tarefas de valor acrescentado, tendo concluído que 44% poderiam ser 

removidas. O VSM, ainda possibilitou perceber, com recurso à simulação, que os futuros mapas de 

valor, representam um aumento do nível de serviço de 29% e uma redução do WIP em, pelo menos, 

33%. 

3.3.2 Gestão Visual 

De acordo com Melton (2005), o estímulo visual é responsável pela captação de 83% da informação 

que o ser humano contacta no dia-a-dia, quando comparada com os restantes sentidos humanos.  

Tezel (2009) afirma que “a gestão visual é base da melhoria continua”. É entendida, como uma 

transmissão da informação ou exibição de requisitos para definir objetivos, de forma a compreender e 

interpretar melhor o estado atual do sistema, através da fácil visibilidade de todas as atividades e 

indicadores para os indivíduos intervenientes. Para além de melhorar a comunicação, revela-se 

fundamental para auxiliar o trabalho normalizado, para tornar as anomalias visíveis, prevenir eventuais 

riscos e resolver problemas com mais rapidez, através de uma atuação antecipada (Bicheno et al., 

2009). 

3.3.3 5S 

Desenvolvidos por Kaoru Ishikawa, os 5S consistem num conjunto de 5 etapas (Tabela 2), que podem 

ser aplicados a qualquer setor, objectivando procurar por melhorar e organizar os espaços de trabalho, 

através da criação de hábitos, de normas e de disciplina (Rand et al., 2006).  

Palavra em 

japonês 

Palavra em 

português 
Objetivo 

SEIRI Triar Separar entre o que é necessário e desnecessário, removendo as últimas 

SEITON Arrumar Classificar os materiais triados consoante a frequência de utilização 

SEISO Limpar Limpar o local de trabalho e dos equipamentos 

SEIKETSU Normalizar Garantir a manutenção dos procedimentos apontados nas etapas anteriores 

SHITSUKE Disciplinar Compromisso de todos os envolvidos que garante a sustentabilidade a longo-prazo 

Tabela 2 - Enumeração dos 5S e os seus objetivos primordiais – Adaptado de Rand et al., (2006) 

Esta ferramenta, para além de acrescentar valor ao diminuir o desperdício, quando aliada com outras 

ferramentas, reduz os custos e erros inerentes às organizações, para além de melhorar a segurança 
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dos trabalhadores, dado tornar os problemas mais visíveis. Esta vantagem em particular, é muito 

utizada na aplicação do TFM, abordado na subsecção 2.1.4.2 (Buesa, 2009). 

3.4 Conclusões do capítulo  

O presente capítulo aborda os diversos conceitos teóricos que fundamentam a metodologia a aplicar 

na futura dissertação de mestrado. 

Primeiramente, é apresentada a metodologia lean, nomeadamente a Produção Lean (Lean 

Manufacturing), o Pensamento Lean (Lean Thinking) e as suas respetivas limitações, percebendo como 

é que a comunidade cientifica define e interpreta as suas evoluções ao longo do tempo. Tendo em 

conta o contexto problemático da Empresa X, é dado um foco para a logística interna industrial, no 

âmbito do seu processamento e optimização, introduzindo-se assim, os sistemas e técnicas decisivos 

que permitem o aumento da flexibilidade de resposta ao cliente, com destaque nos sistemas kanban e 

na implementação de JIT-supermarkets, aliadas a outras metodologias de ciclos de produção. A 

abordagem apresentada, não se restringe apenas à logística interna industrial, devido à importância da 

integração dos processos num sistema global, sendo aprofundados conceitos como nivelamento e 

planeamento de produção em pull (que pretende alinhar a produção ao comportamento real do 

consumidor) e o seu impacto a nível logístico, onde são apresentados os métodos de reabastecimento 

que garantem o sucesso deste método. Neste âmbito, são apresentados casos de implementações 

reais de êxito presentes na literatura, com as respetivas interpretações dos resultados obtidos. Por 

forma a completar o Estado da Arte, a última secção expõe as várias ferramentas base de suporte à 

implementação da filosofia Lean a aplicar no trabalho que será futuramente desenvolvido, e que se 

revelam fundamentais na obtenção de vantagens competitivas.  

Como visto, é necessário ter em conta, que a metodologia Lean por si só não é suficiente para resolver 

todos os problemas que frequentemente estão relacionados com os fluxos numa indústria (Phogat, 

2013). Deste modo, a base das análises a realizar futuramente, deve integrar as ferramentas e técnicas 

associadas à otimização de fluxos, paralelamente com a abordagem lean de cinco passos de Melton 

(2005), seguindo assim, uma primeira fase de planeamento, uma segunda fase de implementação, e 

por fim, uma fase de seguimento, onde se concluiu que a utilização das seguintes ferramentas se 

identifica potencialmente interessante: Value Stream Mapping, Gestão Visual, Pull Planning, JIT-

Supermarkets e Mizusumashi. 

Posto isto, com base na revisão do estado da arte, definiu-se uma multimetodologia a explorar na 

proposta de implementação do trabalho (Figura 17), a qual vem complementar as limitações 

encontradas e a inexistência na literatura de uma resposta tão específica ao problema apresentado, 

integrando todas as ferramentas analisadas previamente. Esta, envolve 3 etapas principais: 
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Figura 17 - Multimetodologia a seguir no desenvolvimento do trabalho futuro 

 
Etapa 1  - Recolha de dados e caracterização da situação inicial: o primeiro passo será detalhar e 

finalizar a caracterização do problema, iniciado no capítulo 2, do presente projeto. Depois, será 

realizada uma recolha de informação através do mapeamento da situação inicial e da sua respectiva 

interpretação, apresentando propostas de melhorias. A principal ferramenta a utilizar nesta fase, será 

o Value Stream Mapping, pois permitirá, que a Empresa X compreenda o funcionamento do fluxo de 

materiais e de informação, e quais os pontos críticos a reter, analisar e melhorar.  

Etapa 2 – Identificação, desenvolvimento e implementação de soluções para o problema apresentado: 

esta etapa diz respeito ao estudo das várias oportunidades de melhoria que surgiram na fase anterior. 

Estas, devem ser analisadas, resultando em acções que permitam solucionar as questões assinaladas. 

As ferramentas a considerar, relacionam-se com a logística interna, e incluem: 

▪ Supermercados - ferramenta essencial, dado ter sido diagnosticado previamente, a falta de 

fluxo na produção. Assim, a existência de supermercados garante que é o consumo que gera 

a reposição dos componentes, permitindo ainda, um fácil acesso para picking e uma fácil 

visualização com recurso à gestão visual; 

▪ Mizusumashi – por não haver qualquer standard, as eficiências nas linhas não correspondem 

às objectivadas pela administração. Deste modo, torna-se crucial existirem operadores 

standardizados no seu trabalho logístico; 

▪ Sincronização (Kanban/Junjo) – definir para quais referências, o abastecimento deve ser 

contínuo (kanban) ou sequencial (junjo); 

3 – Complementos à resolução do problema e garantia da sustentabilidade da 
melhoria continua

Gestão Visual 5S
Criação de 

normas Mão de Obra Equipamentos

2 – Identificação, desenvolvimentos e implementação de soluções para o 
problema apresentado

Supermercados Mizusumashi
Sincronização

(Kanban/Junjo)
Nivelamento Pull planning

1 – Recolha de dados e caracterização da situação inicial

VSM
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▪ Nivelamento – para garantir que não existiam roturas de stock de determinados componentes, 

os operadores falseavam o sistema, aumentando o nível de stock máximo de segurança. 

Assim, com esta ferramenta, é possível estabilizar o consumo de recursos, havendo uma 

menor propagação de ondas de perturbação; 

▪ Pull planning: dado o sistema de  planemanto atual não ser o mais adequado, fará sentido 

realizar uma análise ABC, analisar pontos de inventário, etc., e aplicar um sistema pull flow 

apropriado. 

Etapa 3 – Complementos à resolução do problema e garantia da sustentabilidade da melhoria contínua: 

mesmo após a implementação das propostas de melhoria definidas, os resultados não serão imediatos. 

Neste sentido, é fundamental que a cultura kaizen esteja sempre presente, é que aos poucos se torne 

intrínseca na organização, de modo a que seja natural a todos os envolvidos.  

Mesmo implementando a proposta de melhoria descrita na Etapa 2, há sempre a possibilidade desta 

não aumentar a flexibilidade de resposta ao cliente, não se observando assim, melhorias reais ou as 

projetadas como objetivo. Neste contexto, a Empresa X deve optar por escolher entre: 

1. Reiniciar o ciclo e identificar novas oportunidades, analisando novas propostas de melhoria que 

surjam (mesmo perante as oportunidades já detetadas anteriormente); 

2. Contratar funcionários ou investir em equipamentos.  

É importante realçar que este ciclo carece de uma repetição, de modo a promover a cultura de melhoria 

contínua. Para que seja possível sustentar as melhorias em curso, deve existir um esforço para a 

implementação da gestão visual (permite identificar rapidamente valor acrescentado, melhorar a 

colaboração dos envolvidos e a validação dos processos), dos 5S (de modo a aumentar a eficiência, 

através da organização do espaço de trabalho) e da padronização do trabalho (através da criação de 

normas, para garantir a sustentabilidade dos processos). 

Em suma, este capítulo deixou claro que a aplicação prática de conceitos Lean constitui, nos dias de 

hoje, uma vantagem no mercado, possibilitando a diminuição de custos e o aumento da eficiência. Num 

contexto de otimização do fluxo, apesar de ser ainda pouco explorado, o Lean tem um elevado potencial 

face a todo desperdício, fazendo prever a sua crescente implementação durante os próximos anos.  
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4. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO INICIAL E IDENTIFICAÇÃO 
DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA  

 
Este capítulo visa analisar pormenorizadamente a situação inicial da Empresa X, com base no estudo 

da revisão bibliográfica efetuado no capítulo 3.  

No âmbito desta dissertação, definiu-se um processo como um conjunto de operações ou atividades 

efetuadas pelos operadores, que podem ter um carácter físico, como uma operação de picking, ou não-

fisico, como um pedido de componente. Posto isto, para uma melhor percepção das operações que 

constituem os fluxos de transporte e de informação do processo de abastecimento de componentes às 

linhas de montagem, elaborou-se numa primeira fase um VSM, com foco na identificação de 

desperdício ao longo deste processo. De acordo com a literatura analisada, seguiu-se a recomendação 

de aplicar o VSM de acordo com 3 etapas distintas e consecutivas: (1) Mapeamento do estado atual 

da Empresa X; (2) Identificação das causas raiz do desperdício identificado e (3) Mapeamento do 

estado futuro da Empresa X. Assim sendo, este capítulo encontra-se dividido em cinco secções: a 

secção 4.1 pretende evidenciar uma representação do estado inicial através do mapeamento “as is” do 

fluxo geral da cadeia de valor da Empresa X, descrevendo pormenorizadamente as atividades afetas à 

operação de abastecimento de componentes às linhas de montagem. A secção 4.2 identifica as 

principais causas raíz dos desperdicios associados a cada área; a secção 4.3 remete para o desenho 

da estratégia futura, com base nas limitações e oportunidades identificadas anteriormente; a secção 

4.4 define os objetivos a controlar para o projeto de melhoria e, finalmente, a secção 4.5 sintetiza as 

principais conclusões do capítulo. 

4.1 Mapeamento do estado atual da Empresa X 

A construção de um VSM implicou a necessidade de uma recolha de dados no gemba e o envolvimento 

de uma equipa multidisciplinar, composta por 8 elementos: o diretor de melhoria contínua da fábrica 

em Portugal, o diretor de produção, duas chefes de linha, o responsável do armazém avançado, um 

operador afeto ao armazém avançado, o responsável pelo armazém P e N e um elemento externo (eu), 

responsável por liderar o evento e a elaboração do VSM. 

Atendendo à confidencialidade exigida e à falta de controlo de dados da Empresa X, o mapeamento 

encontra-se simplificado, o que potencializa um melhor entendimento do mesmo. Deste modo, 

evidencia-se as principais operações associadas ao mapeamento desenvolvido:  
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1. Picking de paletes no Armazém P  

Esta operação ocorre no armazém P onde é realizado maioritariamente o picking de paletes, 

nomeadamente de termoblocos e chassis. Este armazém é composto por uma equipa de 8 FTEs23, e 

funciona com base num layout com corredores estreitos, totalizando um armazenamento de 

aproximadamente 1000 paletes. Por dia, são movimentadas para o armazém avançado 

aproximadamente 77 paletes (considerando 1 turno de trabalho com 8 horas). 

2. Picking de caixas e paletes no Armazém N 

À semelhança do que ocorre em P, o armazém N também conta com uma equipa de 5 FTES que 

realizam o picking de paletes e caixas dos mais variados componentes que compõe a máquina de café. 

A estrutura deste armazém assenta em racks móveis, o que constitui por si só um intrave ao fluxo, dado 

ser necessário maximizar a quantidade de pickings em cada corredor. Este armazém também é 

composto por um kardex - armazém automático vertical bem organizado de peças pequenas - que 

permite tempos de picking muito curtos. O armazém N armazena cerca de 2500 paletes e envia 

diariamente para o AA cerca de 151 paletes. 

3. Transporte de caixas e paletes para as Linhas de Montagem e/ou localizações em racks 

Todo o material proveniente dos armazéns N e P é colocado, respetivamente, numa zona de interface. 

A partir do momento em que as paletes se encontram nestas localizações, a responsabilidade do 

material estar disponível nas LM passa a ser da equipa de produção.  

No armazém P, existem duas janelas horárias de abastecimento ao Armazém Avançado, entre as 11h-

12h e as 16h-17h, onde o material é expedido para a zona de interface entre o armazém P e o AA. Só 

após estes dois períodos horários, é que é executável para os 2 FTE’s pertencentes ao AA 

movimentarem as respetivas paletes para as linha de montagem ou para a respetiva localização no 

AA, com o auxílio de empilhadores. Este sistema de abastecimento bi-diário, não permite obedecer às 

regras do sistema FIFO, dado não ser possível priorizar as paletes com as necessidades mais urgentes. 

No caso do armazém N, que se encontra num piso inferior, o material proveniente deste armazém tem 

de ser movimentado através de um transportador vertical. No entanto, devido a limitações físicas do 

elevador (dimensões e peso), existe uma baía de contacto direto de N para o piso superior, onde os 

empilhadores do armazém N colocam em espera as paletes a enviar para o AA. Depois, o stacker do 

armazém do piso superior movimenta o material da baía até à interface do AA, onde aguardará 

 
23 Full Time Equivalent (FTE): é o equivalente a um funcionário trabalhar a tempo inteiro (Kaizen Institute, 2019). 
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novamente até ser movimentado pelo empilhador do AA para as posições especificas nas racks ou 

diretamente para a LM. O sistema de abastecimento acontece nas mesmas janelas horárias que o 

armazém P, não cumprindo, uma vez mais, o sistema FIFO.  

É importante realçar que todos os materiais que não necessitam de ir à palete para a LM, são 

movimentados pelas coordenadoras e reparadoras, com um porta-paletes ou com carros de apoio.  

4. Picking urgências 

Por vezes, há materiais que não estão de acordo com os padrões de qualidade e como são apenas 

verificados na própria linha torna-se imperativo que o armazém (P ou N) envie novamente o produto. 

Este, após enviado, será colocado na zona de interface designada de urgências, tendo prioridade 

máxima para qualquer um dos dois FTEs do AA. 

5. Transporte de Produto Acabado  

Os mesmos FTE´s que transportam as paletes e caixas para as linhas também são responsáveis por 

transferir as paletes de Produto Acabado da linha para o Armazém de Produto Acabado, localizado 

junto da nave das LMs. Por não serem linhas de montagem balanceadas, é impossível prever uma 

cadência de máquinas, e como não dispõem de nenhum sistema que sinalize as paletes de PA quando 

finalizadas, os 2 FTE´s do AA apenas contam com o aviso sonoro dos operadores. 

É importante referir que, apesar do processo de montagem de uma máquina de café se iniciar na 

encomenda dos componentes aos fornecedores, o âmbito desta dissertação, apenas tem inicio no 

momento em que material proveniente de P e N está disponível no AA, ou seja, os processos 1 e 2 

descritos anteriormente estão fora de contexto de melhorias.  

Durante aproximadamente um dia, procedeu-se ao mapeamento do fluxo das operações descritas do 

estado atual da Empresa X, e que pode ser visualizado na Figura 18. De modo a auxiliar a compreensão 

das figuras que surgem no presente capítulo, é definida na Tabela 3 a simbologia utilizada na 

ferramenta VSM.  

 SÍMBOLO DESCRIÇÃO SÍMBOLO DESCRIÇÃO 

Tabela 3 – Simbologia utilizada na ferramenta VSM 

Cliente/ Fornecedor 

 
Recepção/ Expedição 

 
Material em Espera (stock) 

 

Fluxo de infomação manual 

 
Fluxo de informação eletrónico 
 
 

Processo 

 
 

Dados/ Informação adicional 
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COMERCIAL 

7 FTEs 

Ordens de 

encomenda 

semanais 

COMPRAS 

6 FTEs 

Tratamento de 

pedidos semanal 

ARRUMAÇÃO AA 

2 FTEs 

1 Turno 

Cobertura Stock= 3 

dias 

30 Fornecedores 

(aprox) 

3 cais de entrada 

9 entregas por dia 

87 clientes  
(aprox) 

3 cais de expedição 

  7 expedições por dia 

RECEPÇÃO 

6 FTEs/turno (1 turno) 

9 recepções por dia 

240 paletes por dia 

MONTAGEM 

135 FTEs 
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Os dados apresentados e os inputs dados pela equipa de projeto, revelam como principais pontos 

críticos/ dificuldades sentidas: 

1. Logistica interna não normalizada; 

2. Operadores parados à espera de materiais; 

3. Operadores a realizarem trabalho logístico; 

4. Ausência de comunicação entre a produção e o armazém; 

5. Trocas de referências de máquinas de café demoradas e problemáticas; 

6. Paletes duplamente manuseadas; 

7. Inexistência de dimensionamento de produto intermédio; 

8. Partilha de informação demorada e pouco eficiente; 

9. Excesso de stock de alguns componentes e ausência de outros; 

10. Espaço físico não otimizado; 

11. Abastecimento de componentes não é realizado no modelo Just-In-Time; 

12. Falta de nivelamento dos produtos; 

13. Fraca eficiência operacional; 

14. Ausência de indicadores; 

15. Inexistência de objetivos e normas. 

De modo a complementar a visão das operações e etapas que compõe o processo de abastecimento 

do material às LM, é fulcral ter conhecimento das tarefas reais que efetivamente são realizadas pelas 

operadoras nas LM. Para este fim, foi utilizada uma metodologia designada de shadowing, que consiste 

na observação sem intervenção no trabalho do operador, com o propósito de recolher dados reais e 

fidedignos do gemba (Hommelhoff and Richter, 2017). Assim, juntamente com a equipa de workshop 

inicialmente descrita, foi selecionada a equipa da LM3 como piloto, na qual procedeu-se à observação 

de 1 coordenadora, 1 reparadora e 1 abastecedora a pé, durante o período de 3 horas, de modo a 

apurarem-se as respetivas atividades efetivamente realizadas. Para a elaboração das conclusões deste 

estudo, foi fundamental a definição em workshop de Muda e Valor Acrescentado, abordadas no 

subseção 2.1.3, com a equipa. Este estudo obteve os seguintes resultados (Figura 19): 
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Figura 19 - % de VA e de MUDA distribuído por cada cargo – com base no tempo real observado no gemba 

 

▪ Para a abastecedora, valor acrescentado é unicamente o abastecimento de material no posto 

de trabalho. Todas as restantes atividades são consideradas desperdício - a abastecedora 

passa 36% do seu tempo a desmatelar/arrumar caixas, 23% a realizar repacking no armazém, 

15% em deslocações no armazém, 10% em repacking na linha, 8% a realizar deslocações na 

linha de montagem e 6% a procurar caixas vazias. 

▪ Relativamente à reparadora, o seu valor acrescentado consiste em realizar reparações nas 

máquinas de café, em resolver problemas de não conformidades dos produtos na linha de 

montagem e em substituir as operadoras nos postos quando estas necessitam de ir à casa-de-

banho. No entanto, 48% do seu tempo de desperdício é dedicado a repackings na linha, 24% 

a varrer a linha e 28% a desmantelar/arrumar caixas e a transportá-las até ao lixo. 

▪ A coordenadora à semelhança da reparadora concentra o seu valor acrescentado nas 

substituições de casas de banho, na resolução de problemas de componentes não conformes 

e no suporte às operadoras dos problemas que surjam ao longo processo de montagem da 

máquina. Observou-se que 45% do seu tempo de desperdício engloba o desmantelamento de 

caixas e o respetivo transporta até ao lixo, 23% em movimentos, 19% em repackings na linha 

de montagem, 13% em deslocações na linha.  

A utilização desta metodologia permitiu espelhar a realidade das funções dos elementos que compõe 

a equipa da linha de montagem e identificar pequenas oportunidades de melhoria, que foram 

implementadas no imediato, como por exemplo, a aproximação de determinadas ferramentas 

necessárias à montagem da máquina naquele posto, a integração de uma etapa num posto de trabalho 

mais cedo na linha, etc. Esta análise também permitiu efetuar um diagnóstico aos FTE’s reais da equipa 

que compõe a linha de montagem. Com as observações realizadas no gemba, e extrapolando os 
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resultados para a LM1, conclui-se que o valor acrescentado concentrado das atividades das 2 

reparadoras, das 2 coordenadoras e de 3 abastecedoras logísticas representava apenas 1,22 FTE’s 

na LM3. Por outro lado, na LM1, a equipa de 2 reparadoras, 2 coordenadoras e 4 abastecedoras 

logísticas totaliza na realidade 1,68 FTE’s. Estes valores foram obtidos através da expressão indicada 

na equação 4: 

  𝐹𝑇𝐸𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 = (#𝐹𝑇𝐸′𝑠 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑋 %𝑉𝐴) + (#𝐹𝑇𝐸′𝑠 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑋 %𝑉𝐴)  

+ (# 𝐹𝑇𝐸′𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎 𝐿𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑋 %𝑉𝐴)  

(4) 

Naturalmente que isto implica que o desperdício seja totalmente eliminado, o que representa uma 

utopia para qualquer organização. No entanto, este cálculo teórico dos FTE’s serve como ponto de 

partida para sensibilização da equipa envolvida no projeto e aumento da sua motivação. 

De seguida, prosseguiu-se com a segunda etapa do VSM.  

4.2 Identificação das causas-raiz do desperdício identificado 

Com o desenvolvimento do mapeamento do fluxo de atividade, com as diversas visitas realizadas ao 

Gemba e com o feedback dos colaboradores do shop floor, tornou-se claro que, a problemática principal 

incidia na ausência de um fluxo contínuo de abastecimento de componentes às linhas de montagem 

ao longo do processo, resultando em pouca flexibilidade de resposta à variabilidade da procura do 

cliente e um comprometimento geral da eficiência da produção de máquinas de café. De forma a ter 

uma imagem mais clara e exaustiva da causa raíz do baixo nível de serviço evidenciada pelo VSM 

epela equipa multidisciplinar envolvida, recorreu-se à simples técnica dos “5 Porquês” (Anderson, 

Morgan and Williams, 2011).  
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Figura 20 - Técnica de questionamento "5 Porquês" aplicada ao problema "Baixo Nível de Serviço” 

 

Aplicando a ferramenta descrita acima, a Empresa X apresenta um baixo nível de serviço ao seu cliente 

pois falha na quantidade a entregar, atrasa-se no prazo definido e ainda apresenta problemas de 

qualidade nos seus produtos. Relativamente à não entrega da quantidade pedida pelo cliente, esta está 

diretamente relacionada com a sua disponibilidade no armazém de produto acabado. Isto acontece 

devido a:  

(1) incapacidade produtiva em virtude da ocorrência de várias paragens nas LM provocadas por falhas 

no abastecimento dado não haver dimensionamento do produto intermédio – causa raíz encontrada -  

ou ainda por avarias ou reparações; 

(2) planeamento indevido graças a uma precisão ineficiente da procura, dado não haver uma boa 

relação/ comunicação com o cliente. Os comerciais deveriam começar por fortalecer a relação com o 

cliente e criair momentos de contacto com estes; 

(3) incorreto dimensionamento das referências no armazém de produto acabado pois não é adaptado 

à procura real dado ser um sistema push. Este modelo em vigor é caracterizado pelo lançamento de 
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ordens de produção e criação de stock de PA com base na previsão da procura dos clientes – 

informação dada pelos comerciais. 

Quanto ao não cumprimento do prazo definido, a Empresa X delega o serviço logístico a outra 

organização, e portanto, não se inclui no âmbito deste projeto renegociar contratos e rever os prazos 

definidos com os seus clientes, assim como também não está abrangido a alteração ou integração do 

sistema de qualidade implementado atualmente na empresa. Assim sendo, estas duas problemáticas 

não serão desenvolvidas em diante.   

Outra problemática sentida pela Empresa X relaciona-se com a eficiência global da linha de montagem. 

Esta é afetada por perdas relacionadas com a disponibilidade, com o desempenho e com a qualidade. 

No contexto da Empresa X, as perdas de disponibilidade que ocorrem nestas LM referem-se aos 

elevados tempo de setup entre os vários modelos (tempo médio de setup 55 minutos; as perdas no 

rendimento estão associadas às falhas no abastecimento de componentes à linha e com a baixa 

cadência em cada ciclo de produção devido à ausência de balanceamento das linhas, logo a 

distribuição de carga nos postos de trabalho não é proporcional; por último, as perdas na qualidade 

estão ligadas a elevadas rejeições de componentes na LM devido ao incorreto abastecimento de 

códigos. Ao aplicar a ferramenta dos “5 Porquês” e questionando novamente o porquê destas falhas 

acontecerem, a inexistência de um standard de abastecimento criado é a causa evidente. De facto, não 

existe qualquer comunicação no gemba entre as linhas de montagem e o respetivo abastecimento, pois 

na realidade não existem quaisquer standards e normas definidos a comunicar, assim como objetivos 

definidos (por exemplo: redução setup, cumprimento do plano de trabalho, aumento da produtividade). 

Deste modo, a causa raíz encontrada diz respeito à normalização do processo. 

Depois da análise da causa raiz dos problemas identificados, procedeu-se à realização do alinhamento 

do estado futuro desejado para a Empresa X.  

4.3 Estratégia futura da Empresa X 

 

O atual planeamento em push, a falta de dimensionamento de PI e a ausência de standards definidos 

e conhecidos para os processos, confirmaram ser as principais causas do fraco nível de serviço 

apresentado ao cliente e da ausência de fluxo entre a produção e a logística interna. Deste modo, com 

base nas problemáticas encontradas (4.1) e nas causas raíz das mesmas (4.2), e partindo da análise 

às ferramentas utilizadas na literatura (3.3) – mas não limitando o potencial de outras – foi projetada 

uma estratégia de solução, elaborada juntamente com a equipa multidisciplinar referida anteriormente. 

Posto isto, estruturou-se, então, o plano de implementação de melhorias a realizar simultanemanente 

em 3 etapas: 
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1. Implementação de um sistema de planeamento Pull; a ausência de adaptação à procura 

poderá ser contornada através da implementação de um sistema pull que siga a procura 

real do cliente, quer seja em produto MTO através da produção Just-In-Time, ou em 

produtos MTS através da concepção de um supermercado de PA e/ou MP e/ou Material 

Intermédio (MI). A aplicação de uma abordagem pull implica também novas estratégias de 

dimensionamento da capacidade da linha, de monitorização do inventário e de controlo da 

comunicação com o cliente – no âmbito deste projeto o cliente são as linhas de montagem 

que impactuam (naturalmente) no cliente final; 

 

2. Dimensionamento do Armazém Avançado: o conceito de supermercado surge como uma 

nova estratégia de gestão do inventário de modo a garantir o nivelamento de stock ao longo 

do tempo, evitando a ocorrência de roturas. Neste contexto especifico, para a Empresa X, 

a prioritização é o armazém avançado que funcionará como supermercado de produto 

intermédio, dado que os armazéns físicos de PA e MP estão fora do alcance deste projeto. 

Com esta implementação pretende-se igualmente colmatar as constantes paragens nas 

LM e consequentemente aumentar o OEE. É, portanto, necessário efetuar alterações a 

níveis de layout do armazém avançado e de inclusão de ferramentas estudadas na secção 

3.2. Desta fusão nascem 7 fases sequenciais de reestruturação do armazém avançado 

para supermercado de produto intermédio; 

 

3. Implementação de um modelo de Sustentabilidade - a falta de comunicação, de 

indicadores, de objetivos e normas demonstra a desorganização cultural que a empresa 

vivencia. Com o auxilio do kaizen diário, nomeadamente das ferramentas de gestão visual, 

dos 5S e da normalização do trabalho espera-se atenuar esta lacuna na organização. 

 

Com a implementação destas propostas, espera-se que os objetivos definidos anteriormente (1.2) 

sejam alcançados. Para tal, é necessário definir indicadores leading24 que sejam atuáveis no imediato 

e de controlo e acesso fáceis. No entanto, também é importante a distinção de indicadores lagging25, 

pois são necessários ambos os tipos de KPIs para melhorar, dado os desvios dos KPIs serem a 

principal fonte das ações de melhoria. 

4.4 Indicadores de desempenho do projeto de melhoria 

 

 
24 Indicador lagging: relato do estado atual, mas sem margem para alteração – orientação nos resultados/ output (Kaizen 
Institute, 2019); 
25 Indicador leading: mede o input que deve ser feito, de modo a alcançar melhores resultados – orientação no processo/ 
input (Kaizen Institute, 2019). 
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Após a apresentação do desenho do estado futuro para a Empresa X, é fundamental determinar os 

resultados expectáveis a atingir posteriormente à implementação das soluções propostas. Para isto, é 

necessário definir Key Performance Indicators (KPIs)  que avaliem o desempenho da organização no 

decorrer do projeto de melhoria e que permitam comparar com a situação inicial. Para isto, foi elaborado 

um resumo dos 5 KPIs a avaliar durante o projeto de melhoria (Tabela 4). 

 

 

 

É importante referir que foi defnida uma periodicidade semanal para a recolha dos resultados de cada 

um dos indicadores, de modo a acompanhar de forma regular a evolução dos mesmos, e para garantir 

uma atuação rápida face aos desvios, assegurando consequentemente que os resultados pretendidos 

sejam atingidos.  

4.5 Conclusões do capítulo 

 

Neste capítulo são apresentadas as 3 etapas integrantes do VSM - ferramenta escolhida para 

caracterização do estado inicial da Empresa X – referente ao fluxo macro do processo de montagem 

de uma máquina de café.  

 

Primeiramente, efetou-se o mapeamento atual do fluxo, evidenciando-se as principais operações que 

ocorrem no abastecimento de componentes às linhas de montagem, através da recolha de dados reais 

Indicador Equação Baseline Objetivo 

Nível de Serviço (%) 
𝑁𝑆 =

𝑉𝑖

𝑁𝑉𝑖 + 𝑉𝑖
 

 

90% 97% 

Cobertura de stock (dias) 𝐶𝑆 =
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜
 

3 dias 0,5 dia 

 

 

# Stock junto à LM (paletes) 

 

 

 

 

𝑆𝐴 = ∑ 𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑎𝑠 𝐿𝑀𝑖

𝑛=3

𝑖=1

 

 

 

24 pal 

 

 

0 pal 

Tempo médio de setup  

(minutos) 

𝑇𝑆 = 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

 𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑡𝑒 𝐴 − 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑡𝑒 𝐵  

 

55 min 7 min 

 

OEE (%) 

 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑋 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝑋 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

 

80% 

 

88% 

Tabela 4 - Tabela resumo dos KPIs do projeto de melhoria i: 1 
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no gemba e da respetiva quantificação dos mesmos. Após a identificação das principais perturbações 

associadas ao processo, nomeadamente a elevada quantidade em inventário de componentes, a falta 

de nivelamento dos produtos e a fraca eficiência operacional, apuraram-se as principais causas-raíz 

associadas a estes problemas, com o auxilio da técnica dos “5 Porquês”. Esta reflexão, resultou em 

três vetores simultâneos de atuação:   

 

1. Implementação de um sistema de planeamento Pull – contempla uma anáilse a 3 níveis 

distintos:  

A. Planeamento Estratégico; 

B. Planeamento de Capacidade; 

C. Planeamento de Execução. 

2. Dimensionamento do Armazém Avançado – engloba todas etapas de reestruturação do 

armazém avançado com a criação de stock intermédio regularizado/ controlado; 

3. Implementação de um modelo de Sustentabilidade – fundamentalmente assenta em 3 

pilares de atividade:  

A. Rotinas diárias de comunicação de equipas e fomentação da análise aos 

respetivos indicadores de desempenho; 

B. Organização do espaço de trabalho, com recurso a mudanças de layout e à 

ferramenta dos 5S;  

C. Normalização dos processos de modo a diminuir a variabilidade dos operadores, 

tornando os processos standardizados e estimular a partilha de boas práticas de 

trabalho entre os operadores. 

Este planeamento de implementação das propostas de melhoria definidas será discutido com maior 

detalhe no próximo capítulo. 

Para concluir, definiram-se ainda, os principais indicadores de desempenho a acompanhar durante a 

implementação do plano estipulado com os respetivos objetivos a alcançar. Só assim é possível 

controlar o progresso do projeto e o próprio alinhamento de expectativas da equipa. 
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5. DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE 
MELHORIAS 

 

Este capítulo expõe a implementação das atividades de melhoria propostas no capítulo anterior. A 

secção 5.1 descreve as etapas desenvolvidas para implementar um novo sistema de planeamento na 

cadeia de valor das linhas de montagem, baseado no conceito de abastecimento pull e adaptado às 

necessidades da Empresa X – encontra-se segmentado em: análise do planeamento estratégico dos 

componentes (5.1.1), diagnóstico do planeamento de capacidade (5.1.2) e, por fim, elaboração do 

planeamento de execução (5.1.3); - a secção 5.2 descreve as fases de dimensionamento do Armazém 

Avançado e culmina com a ativação do sistema pull; a secção 5.3 engloba as metodologias usadas 

para controlar e sustentar as implementações efetuadas e, por último, o capítulo 5.4 apresenta as 

principais conclusões do capítulo.  

Em todas as fases da análise foram utilizados dados reais da Empresa X que por serem estritamente 

confidenciais e de acesso restrito, exemplos mais simples serão apresentados ao longo da secção. 

5.1 Implementação de um sistema de planeamento Pull  

Tal como descrito na subsecção 3.2.5, um sistema de planeamento em pull numa organização garante 

uma maior resistência às flutuações na procura conferindo flexibilidade na produção e uma diminuição 

do bullwhip effect. Consequentemente, regista-se uma redução significativa de stocks, assim como um 

alcance de 100% do valor OTD. Por último, a produtividade na produção e na logística sofrerá 

aumentos. O desenvolvimento deste modelo engloba uma análise dividida em três fases: 

5.1.1 Planeamento estratégico 

De modo a implementar um sistema pull na cadeia de valor de uma organização, é imperativo que o 

planeamento estratégico de cada referência esteja claramente definido. Este, visa uma categorização 

dos produtos em MTOs (Make-to-order) e MTSs (Make-to-stock), onde o primeiro passo, remete para 

uma análise Produto-Quantidade, basada na regra de Pareto, desenvolvida por Vilfredo Pareto, que 

concluiu, através de uma série de observações, que 80% da riqueza estava concentrada em 20% da 

população (Ultsch, no date). Isto, significa que, na alocação de referências por grupos considera-se: 

1) Para todas as variáveis, a categoria “A” representa 80% do respetivo valor total;  

2) Para todas as variáveis, a categoria “B” representa 15% do respetivo valor total;  

3) Para todas as variáveis, a categoria “C” representa 5% do respetivo valor total.  
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Após o elaboração desta análise inicial, é necessário decidir a estratégia de produção de cada 

referência, e seguindo a literatura da subsecção 3.2.5, temos: (1) MTS - incorpora os componentes que 

se encontram disponíveis para entrega imediata à linha e que seguem as regras picked to order (PTO) 

e build to replenish (BTR), o que significa que o picking do produto é realizado para satisfazer 

encomendas reais dos clientes e que o produto só é novamente produzido para repor quantidades já 

consumidas. Esta categoria deve incluir as referências que apresentam uma procura elevada e regular 

– ou (2) MTO (make-to-order) – engloba todos os produtos que não se encontram disponíveis no AA 

da empresa e que apenas são produzidos no seguimento de uma encomenda real. Estes produtos 

estão sujeitos a um maior lead time de entrega. As referências que têm um comportamento irregular 

devem ser incluídas nesta categoria.  

Como primeira abordagem, para definir quais os artigos que deveriam ser mantidos em stock foram 

considerados dois fatores: a análise ABC/XYZ, que resulta da junção de uma análise ABC com uma 

análise XYZ, e o tempo de entrega (lead time) do fornecedor (que neste caso especifico são os 

armazéns P e N). A definição do plano estratégico deve ser aplicada tanto ao Produto Acabado como 

ao Produto Intermédio, porém, como o âmbito deste projeto está relacionado exclusivamente com a 

logística interna, apenas foi possível organizar as referências para o Produto Intermédio, o que totalizou 

1348 SKUs. Os pressupostos assumidos nesta análise incluem: um período de análise de 1 ano; uma 

semana constituída por 7 dias de trabalho e a exclusão de artigos considerados inativos – um artigo 

ativo apresenta parâmetros relativos ao fornecedor, lead-time de entrega, quantidade mínima de 

encomenda, planeador, quantidade por palete e quantidade por caixa. 

A análise ABC foi construída por categoria de artigo (categorias representadas na Tabela 5), avaliando 

a quantidade consumida por categoria de artigo – variável critica dada a ordem de grandeza do 

consumo dos produtos por categoria ser muito díspar (por exemplo, o consumo de parafusos de uma 

determinada referência, que podem ser utilizadas 10 unidades na montagem de uma máquina de café, 

não pode ser comparado com o consumo da referência do depósito de água que é utilizada 

unitariamente por máquina). Nesta análise (Tabela 5) foram considerados produtos A aqueles em que 

a quantidade consumida dentro da categoria era superior a 80%, produtos B aqueles que tinham entre 

5% e 15% de consumo e, por último, produtos C aqueles que representavam menos de 5% da 

quantidade consumida na respetiva categoria (aos produtos que não apresentaram qualquer valor de 

consumo foi atribuída a classificação SC – sem consumo). Na análise XYZ foi considerada a frequência 

de consumo dos artigos: artigos consumidos mais do que 1 vez por semana obtiveram a classificação 

X, artigos consumidos de 1 em 1 semana obtiveram a classificação Y e, por fim, artigos que eram 

consumidos em intervalos superiores à quinzena obtiveram classificação Z, tal como está apresentado 

na Tabela 6. 
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Tabela 5 – Análise ABC      Tabela 6 – Análise XYZ 

 

 

A análise ABC/XYZ foi, portanto, construída em formato de matriz com a junção dos resultados da 

análise ABC e da análise XYZ. Definiu-se então, quais as referências que se justificaria aprovisionar 

numa lógica de manter stock (MTS) e quais as que deveriam ser pedidas aos armazéns (P e N) apenas 

quando o cliente coloca uma ordem de encomenda (MTO). Convencionou-se assim que as referências 

com maior quantidade consumida (A) e maior frequência de consumo (X) deveriam ser 

automaticamente consideradas MTS, as restantes deveriam ser MTO (Tabela 7). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fator do tempo de entrega do armazém (lead time) é introduzido após os resultados da análise 

ABC/XYZ, sendo uma restrição que deve ser testada nas referências que obtiveram classificação MTO.  

Caso, a soma do tempo de entrega do fornecedor externo de uma determinada referência com o tempo 

de entrega do armazém P ou N seja superior ao tempo de entrega do componente na linha para manter 

o nível de serviço acordado, essa referência terá de ser mantida em stock, de modo a assegurar o nível 

de serviço. Tendo em conta a realidade da produção da empresa em estudo e o nível de serviço que a 

mesma assegura aos seus clientes (registo de 90% no ano de 2018) , foi definido que todos os 

componentes que tivessem um tempo de entrega (lead time) do armazém P ou N superior a 2 horas 

teriam de ser mantidas em stock. Isto porque, para as referências pelas quais a empresa tem de 

aguardar mais de 2 horas pela entrega do armazém P e N, já não é possível assegurar que o material 

esteja disponível na linha no momento certo.  

 A B C SC 

X MTS MTS MTS MTO 

Y MTS MTO MTO MTO 

Z MTS MTO MTO MTO 

Tabela 7 - Análise ABC/XYZ  

 
Análise XYZ – Frequência de consumo de artigos 

X Y Z 

> semanalmente semanalmente > quinzenalmente 

 

Análise ABC – Consumo de artigos 

A B C SC 

≤80% 80<Y≤95% >95% Sem Consumo 
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Definiram-se como referências MTS aquelas que se classificam na matriz como “AX”, “BX”, “CX”, “AY” 

e “BY”, representando 48% do total das referências. Os restantes 52% de referências foram 

classificadas como MTO.  

A estratégia de planeamento das referências de PI permitiu à Empresa X alterar o seu modelo de 

gestão de stocks intermédios, que passou a adotar a classificação anteriormente proposta. No entanto, 

este modelo de tomada de decisão de manter ou não uma referência em stock revela algumas lacunas, 

dado só contabilizar a quantidade de consumo do artigo, a frequência deste consumo e o valor referente 

ao tempo de entrega (lead time) do armazém. Há outras dimensões com características intrínsecas ao 

material, ao fornecedor de P e de N (que naturalmente influencia a chegada do produto até ao AA) e à 

procura, também determinantes na decisão, tais como o valor do produto, a variabilidade do tempo de 

entrega do fornecedor, a existência ou não recorrente de problemas de qualidade no produto recebido 

do fornecedor, a distância a que se encontra o fornecedor, o volume da peça ou a variabilidade da 

procura do produto final que a referência vai incorporar. É importante referir que, mesmo para os 

componentes MTS, estes critérios identificados também devem ser considerados, visto que são 

relevantes para a definição do stock de segurança. Posto isto, o planeamento de capacidade é o 

próximo passo, para antecipar a variação da procura (incluindo sazonalidade), envolvendo a escolha 

de variáveis como o horizonte de planeamento, a capacidade a implementar e as capacidadades dos 

equipamentos. 

5.1.2 Planeamento de capacidade 

Após a definição da estratégia dos diversos componentes, torna-se fundamental a criação de um 

sistema de gestão de inventário para os produtos classificados como MTS. Assim sendo, para as 

referências mantidas em stock, surge o conceito de supermercado (neste âmbito de produto 

intermédio), em que a ordem de encomenda é efetuada quando o consumo real da linha leva a que se 

atinja o ponto de encomenda nos níveis de stock. O conceito de supermercado tem como base uma 

filosofia pull, uma vez que é o consumo real do cliente que aciona a colocação de encomendas (embora 

exista um nível, idealmente constante, de stock no supermercado, que pode ser virtual).  

O planeamento de capacidade é necessário para antecipar a variação da procura (incluíndo 

sazonalidade), sendo o horizonte tradicional do planeamento de capacidade anual. Aquando do 

dimensionamento do supermercado, é importante ter em mente a capacidade da linha com base no 

tempo de takt, que corresponde à divisão entre o tempo disponível para produção, isto é, ao tempo de 

abertura (tempo total do turno, por exemplo) sem paragens programadas (como pausas dos 

colaboradores previamente definidas, momentos de manutenção preventiva agendados, entre outros) 

e a procura dos clientes (Equação 5). Deste cálculo, assim, resulta o tempo ideal de saída (para a LM 

3 por exemplo) entre unidades para responder à procura do cliente. 
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 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑘𝑡 =

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
=

455

500
= 0,91 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜  

(5) 

(1) Tempo total sem paragens programadas 
(2) Número de unidades necessárias nesse período de tempo 

Este cálçculo implicou uma recolha de dados que caracterizam as linhas de montagem e que são 

comuns a todas as referências aí produzidas (Tabela 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Neste projeto, a Empresa X definiu logo à priori que a autonomia mínima do supermercado teria que 

ser de 5 horas, pois como explicado na sub-secção 4.1, existem apenas 2 horários de abastecimentos 

de material vindos de P e de N, dado a necessidade de desfasamento no tempo relativamente aos 

horários da produção – limitação imposta desde o inicio do projeto. 

Isto representa um acordo formal entre a produção e a logística onde está definida a quantidade e o 

mix que a logística irá encomendar à produção. O objectivo é permitir o estabecimento da capacidade 

de produção de acordo com o Takt Time previsto, sendo que as implicações na Logística incluem o 

planeamento da capacidade da Cadeia Logística, a garantia de assegurar o abastecimento de 

componentes e a entrega das encomendas no prazo definido (OTD – On Time Delivery). 

Por outro lado, também se verificam implicações na produção, tais como, a elaboração do planeamento 

da capacidade das linhas e máquinas, o dimensionamento dos supermercados e, por fim, o 

planeamento da capacidade de transporte.  

Posto isto, é necessário a construção de um plano de implementação/ execução. 

Descrição Valor 

Tempo de abertura 28 800 seg 

Pausa manhã 900 seg 

Pausa tarde 300 seg 

Tempo disponível  

Limpeza 

Rotatividade  

Nº dias úteis 

Output diário 

455 min 

300 seg 

300 seg 

231 dias 

500 máquinas/dia 

Tabela 8 -  Dados relativos à linha de montagem 
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5.1.3 Planeamento de execução 

Após o desenvolvimento das duas fases anteriores pode-se avançar para um plano de implementação. 

Este é utilizado para decidir quando e quanto se deve produzir, considerando três tipos de ordens 

distintas: 1) encomendas do cliente final (MTO); 2) ordens de reabastecimento (MTS); 3) encomendas 

especiais do cliente final, quando as quantidades de encomenda são elevadas (MTS).  

Na gestão das encomendas importa considerar: nível de reaprovisionamento e stock de segurança. O 

primeiro diz respeito ao momento em que uma ordem de compra deve ser despoletada, tendo em conta 

o lead time de reabastecimento. O segundo deve considerar a variação da procura. 

5.1.3.1 Referências encomendadas Just-In-Time 

As referências que são aprovisionadas just-in-time para a produção de uma ordem de encomenda do 

cliente devem ser geridas com recurso ao Material Requirements Planning (MRP), não com base nas 

previsões, mas sim nas ordens de encomendas fixas. O MRP calcula as necessidades dos 

componentes JIT com base na data de entrega acordada com o cliente, na Bill of Materials (BOM - lista 

com a árvore de todos os componentes que integram o produto final, com a informação hierárquica da 

ordem de integração na produção e montagem), no tempo de montagem do produto final, no tempo de 

produção de cada um dos subprodutos, no tempo de entrega dos fornecedores para os componentes 

e em prazos de segurança definidos para estas etapas. Ou seja, indica-nos qual é o dia em que o 

componente tem de ser pedido, para que esteja disponível na data em que é necessário, descontando 

o prazo de segurança. 

 

Um valor razoável para o prazo de segurança seria de 1 ou 2 horas, uma vez que permite que o nível 

de serviço a assegurar ao cliente seja respeitado, sem induzir a manutenção de stocks médios 

demasiado elevados. Este prazo, de 1 a 2 horas, permite já uma protecção face a atrasos nos serviços 

logísticos de entrega de material ou face a pequenas alterações no planeamento (por exemplo, a 

antecipação de uma produção em 1 dia por a produção anterior ter sido terminada mais cedo do que o 

esperado). O prazo de segurança pode ser definido apenas para o aprovisionamento dos componentes, 

ou apenas para o processo de produção, ou ainda, em ambos os casos. Como a Empresa X por vezes 

tem ineficiências em termos de organização interna considerou-se o prazo de segurança em ambos, 

por forma a que o nível de serviço aos clientes nunca seja colocado em causa. De facto, podem 

acontecer situações como a dificuldade de localização de alguns códigos por parte dos serviços dos 

vários armazéns; e tendo sido analisadas estas ocorrências, foi calculada uma média de 2,5h para que 

um armazém encontre uma referência que não se encontra na localização indicada pelo sistema.  
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5.1.3.2 Referências mantidas em stock 

O sistema de aprovisionamento MRP é uma solução adequada nos casos em que o  prazo de entrega 

à linha de montagem é inferior à soma do prazo de entrega do fornecedor externo com o prazo de 

entrega do armazém P ou N,  ou nos casos em que as previsões para a procura apresentam um elevado 

nível de fiabilidade o que permite que a cadeia de valor e produção seja toda planeada com base 

nestas. Nos casos em que as previsões da procura carregadas no sistema são incompletas ou 

imprecisas, a utilização do MRP pode induzir ruturas de stocks ou stocks em excesso. 

Uma solução para contornar o problema anteriormente mencionado é a utilização do sistema de ponto 

de encomenda. Isto porque, no contexto da Empresa X, as previsões da procura carregadas no sistema 

são pouco fiáveis ou inexistentes para o horizonte em que é necessário aprovisionar (existem muitas 

referências com tempos de entrega do fornecedor elevados). 

Neste sistema é calculado o consumo médio com base em consumos históricos ou numa média 

ponderada entre os consumos históricos e os consumos previstos, tal como está representado na 

equação 6. 

 

Nota: Por facilidade de recolha de dados calculou-se o consumo médio semanal e não diário, uma vez que assim o número de 

iterações com o sistema para extração de dados é substancialmente menor. 

 

É necessário definir então qual a percentagem x a atribuir aos consumos históricos e qual a 

percentagem a atribuir aos consumos previstos, bem como o prazo de análise dos consumos históricos 

e futuros. No contexto da Empresa X considerou-se adequado considerar os consumos históricos 

referentes às últimas 12 semanas (não se considerou um horizonte inferior a 3 meses porque o impacto 

de semanas com paragens de linha, feriados ou outras variações anormais seria considerável no valor 

da média; também não foi considerado um horizonte superior pois os ciclos de aumento ou diminuição 

da procura que se verificassem não seriam sentidos, ou demorariam mais tempo a ter impacto no valor 

semanal médio de consumo) e o consumo futuro baseado em previsões referentes às 8 semanas 

seguintes (considerou-se um horizonte de 2 meses pois é o prazo em que se garante que as previsões 

estão carregadas no sistema e apresentam uma fiabilidade mínima para serem consideradas). Em 

relação às percentagens, após vários ajustes e ao estudo da necessidade de adaptação do ponto de 

encomenda atempadamente a alterações nos níveis de consumo (quando se passa de uma época de 

consumos mais baixos, para uma época que a produção a fábrica aumenta ou o contrário), atribuiu-se 

70% de relevância aos consumos históricos das últimas 12 semanas e 30% de relevância aos 

consumos futuros previstos para as 8 semanas seguintes. O peso atribuído aos consumos futuros 

previstos foi de apenas 30%, devido à incerteza associada às previsões carregadas no sistema, pois 

podem sofrer alterações a pedido do cliente ou por decisão estratégica da unidade ou do grupo. É 

Consumo médio semanal ponderado = 𝑥% × 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 + 

(100% − 𝑥%) × 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 

(6) 
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também importante que uma maior percentagem seja atribuída aos consumos históricos, neste caso 

70%, uma vez que se pretende adaptar o ponto de encomenda ao consumo real verificado (pull 

planning) e não a previsões de consumo que não apresentam uma fiabilidade elevada.  

 

Com o consumo médio semanal ponderado torna-se possível na equação 7 calcular o consumo durante 

o tempo de entrega do fornecedor. 

 

 

Para o cálculo do ponto de encomenda, na equação 8, é necessário posteriormente definir como deve 

ser calculado o stock de segurança. 

 

Ponto de Encomenda = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟

+  𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 

(8) 

 

O ponto de encomenda é calculado com uma frequência definida, neste caso 5 horas, sendo que todas 

as horas a nova média ponderada do consumo semanal é calculada, o stock de segurança é 

recalculado e o valor do ponto de encomenda atualizado. O valor obtido para o ponto de encomenda é 

então comparado com a soma do stock atual com a quantidade já encomendada. 

Caso se verifique que o valor calculado para o ponto de encomenda é menor ou igual à soma do stock 

atual com a quantidade já encomendada (Equação 9), não é necessário colocar uma nova encomenda. 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 ≤  Stock Atual +  Quantidade já Encomendada  (9) 

 

Caso o valor calculado para o ponto de encomenda seja superior à soma do stock atual com a 

quantidade já encomendada (Equação 10), é então necessário colocar uma nova encomenda. 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 > Stock Atual +  Quantidade já Encomendada  (10) 

 

O número de unidades a encomendar está representado na equação 11. Se o valor da quantidade a 

encomendar não for divisível pelo múltiplo de encomenda (unidade mínima de venda), a quantidade a 

encomendar tem de se tornar múltipla da quantidade por caixa (não ser colocada uma encomenda aos 

fornecedores que não constitua um número inteiro de caixas, tem de ser encomendada a unidade 

mínima de venda, pelo que se aplica a equação 12). 

 

Quantidade a Encomendar = Ponto de Encomenda − Stock Atual −  Quantidade já Encomendada (11) 

Consumo durante o tempo  

de entrega do fornecedor = 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟 (𝑒𝑚 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) × 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 

𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 
(7) 
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Quantidade Final a Encomendar = 𝐴𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 (
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑀ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎
) (12) 

 

Contudo, caso se verifique que a quantidade final a encomendar (calculada na equação 12) é inferior 

à quantidade mínima de encomenda, terá de ser encomendada a quantidade mínima de encomenda. 

É de referir, que o nível médio de stock com a utilização do sistema de ponto de encomenda é o 

representado na equação 13 (existindo consumo em todos os períodos anteriores, num horizonte 

correspondente ao tempo de entrega do fornecedor, para um consumo sensivelmente constante). 

 

O nível médio de stock pode parecer demasiado baixo face ao valor do ponto de encomenda, uma vez 

que o ponto de encomenda é um valor que tem uma componente virtual (a quantidade já encomendada 

não é stock físico, mas sim virtual). No entanto, quando existem semanas sem consumo, o nível de 

stock aumenta, uma vez que são recebidas encomendas (stock virtual transforma-se em stock físico), 

mas a componente do stock atual não diminui porque não se registou consumo nessa semana (Figura 

21). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

O período de férias da Empresa X exige uma pequena adaptação no sistema, uma vez que as 

encomendas que o Sistema de Ponto de Encomenda recomenda colocar, que coincidem com o período 

de férias, devem ser colocadas na totalidade em data posterior a esse mesmo período. Quando se trata 

do período de férias dos fornecedores externos da Empresa X, as encomendas que o Sistema de Ponto 

de Encomenda recomenda colocar, que coincidem com o período de férias do fornecedor, devem ser 

antecipadas para a última data de entrega anterior ao período de férias do fornecedor. 

 

𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑀é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 +  0.5 x 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎  (13) 

Figura 21 -  Sistema de Ponto de Encomenda 



  

59 

 

 

Deve ter-se em consideração que o sistema de ponto de encomenda (PE) não pode ser aplicado a 

todas as referências, uma vez que só se adapta a referências com um consumo relativamente estável 

(ao ser aplicado a uma referência com consumo muito instável, com picos de consumo, poderiam existir 

roturas de stock ou excesso de stock). Definiu-se então que só deveria ser aplicado a componentes 

classificadas como A na análise ABC e ou classificadas como X na análise XYZ, por forma a tentar 

garantir a estabilidade do consumo.  

 

Assim sendo,  para as referências mantidas em armazém, o modelo de aprovisionamento a aplicar está 

esquematizado na Tabela 9, com base na classificação obtida com a análise ABC (quantidade 

consumida) e com a análise XYZ (frequência de consumo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deve salientar-se que é crucial negociar com os armazéns P e N o tempo de entrega (lead time), a 

frequência de entrega, a quantidade mínima de encomenda e o stock de segurança em P e N, de modo 

a que sejam o mais favoráveis possíveis à Empresa X, tanto para as referências mantidas em armazém, 

como para aquelas que são aprovisionadas just-in-time. 

 

5.1.3.3 Stock de Segurança 

O stock de segurança constitui-se por três componentes fundamentais, que salvaguardam as situações 

de risco que se podem verificar e que colocam em causa o nível de serviço a assegurar ao cliente: a 

variabilidade da procura; a variabilidade do prazo de entrega do fornecedor externo; e a existência de 

problemas de qualidade nos artigos recebidos. A protecção face a estas componentes é fulcral para 

evitar o evento de rutura nas referências aprovisionadas, o que poderia provocar alterações ao 

planeamento das linhas ou mesmo a paragem de linhas, além de poder impedir a entrega ao cliente no 

prazo acordado. A fórmula de cálculo do stock de segurança está representada na equação 14, sendo 

que qualquer uma das componentes pode ter valor nulo. Em parte considerável das referências 

aprovisionadas pela da Empresa X, a primeira componente é a única que apresenta relevância. 

 A B C SC 

X PE PE PE MRP 

Y PE MRP MRP MRP 

Z PE MRP MRP MRP 

Tabela 9 – Análise ABC/ XYZ 
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Para a componente variabilidade da procura (Equação 14), o stock de segurança é calculado tendo 

em conta o nível de serviço que se pretende oferecer ao cliente, existindo um trade-off entre satisfação 

do cliente e níveis de stock, com o consequente valor monetário investido nos mesmos. 

Considerando uma distribuição normal para a procura, sendo α a probabilidade de rotura, o nível de 

serviço corresponde a 1-α, uma vez que representa a probabilidade de a procura ser satisfeita, no prazo 

definido (indicador OTD – on time delivery; embora para a avaliação do nível de serviço seja importante 

utilizar o indicador OTIF – on time in full, uma vez que avalia não só a entrega ao cliente no prazo 

estipulado, bem como na quantidade e com as especificações correctas).                                      

                                                                                                                  
O stock de segurança para a variabilidade da procura é assim igual ao produto do valor de 𝑍𝑁𝑆 (extraído 

da tabela Normal, tendo em consideração o nível de serviço pretendido) pelo desvio padrão da procura 

semanal e pela raiz do tempo de entrega do fornecedor em semanas (Equação 15). O desvio padrão 

permite calcular a dispersão de dados numa amostra, sendo calculado com base no desvio dos valores 

do conjunto face à média do mesmo (quanto mais perto de 0 for o valor do desvio padrão, mais 

homogéneo é o conjunto de valores).  

 

 

A partir de um determinado valor, um pequeno incremento no nível de serviço pretendido, provoca um 

aumento considerável no nível de stock de segurança a manter em inventário.  

 

Na componente da variabilidade do prazo de entrega do fornecedor considera-se o número médio de 

semanas de atraso face ao prazo de entrega (lead time) acordado (só se considera para o cálculo as 

semanas em que existiu atraso), verificado nos últimos 3 meses (sendo que normalmente o atraso do 

fornecedor é em dias, pois é inferior a uma semana, é convertido de dias para semanas). Utiliza-se um 

horizonte de avaliação de 3 meses (definido após testes de ajustamento), por forma a que o stock de 

segurança se possa ajustar de forma ágil a variações no padrão de comportamento do fornecedor, ou 

seja, para que não demore demasiado tempo a fazer-se sentir o efeito das variações (não foi utilizado 

um horizonte inferior a 3 meses por ser demasiado reativo) . O cálculo desta componente está presente 

na equação 16. 

 

Stock de Segurança  = 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 

+ 

 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑜 𝐹𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟 

+ 
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜𝑠  

(14) 

Componente Varia-

bilidade 

da Procura = 

 𝑍𝑁𝑆 × √𝜎𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙
2

 
 × 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑜 𝐹𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟 (𝑒𝑚 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) (15) 
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Outra hipótese alternativa para o cálculo da componente variabilidade do prazo de entrega do 

fornecedor é o cálculo desta ser efectuado em conjunto com a componente anterior, sendo a fórmula 

a representada na equação 17 (ao ser calculado em conjunto permite estatisticamente obter um valor 

menor). Esta fórmula de cálculo permite que esta componente seja também associada ao nível de 

serviço pretendido (assegurando que o mesmo é respeitado). 

 

 

A componente de problemas de qualidade (Equação 18) tem em conta a percentagem média de 

unidades rejeitadas da referência por encomenda (quando o valor é muito baixo, considera-se 

desprezável e a componente tem valor 0). É analisada a percentagem média de unidades rejeitadas 

por referência, uma vez que apesar de existir um padrão do comportamento dos fornecedores face a 

esta temática, a natureza do artigo em questão também tem uma influência significativa (existem 

fornecedores que não apresentam problemas de qualidade em algumas referências e apresentam 

problemas de qualidade graves noutras referências). Utiliza-se um horizonte de avaliação de 3 meses 

(definido após testes de ajustamento), por forma a que o stock de segurança se possa ajustar de forma 

ágil a variações no nível de qualidade do fornecedor para cada referência (sem ser demasiado volátil). 

 

 

Idealmente o stock de segurança deve ser recalculado continuamente, por forma a manter-se 

atualizado. Neste caso, é recalculado semanalmente, aquando da colocação de encomendas aos 

fornecedores. 

5.2 Dimensionamento do Armazém Avançado 

 
Após a definição dos parâmetros a incluir e considerar para a ativação de um modelo pull, é necessário 

elaborar uma estratégia de dimensionamento do AA, definindo as várias fases inseridas no plano de 

reestruturação deste, com a inclusão dos critérios definidos na secção anterior. Este plano foi então 

dividido nas seguintes etapas (Figura 22): 

Componente Variabilidade do 

Prazo de Entrega do Fornecedor = 

𝑁º 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 (𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒) 

× 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

 

(16) 

Componente Variabilidade da 

Procura e do Prazo de 

Entrega do Fornecedor = 
𝑍𝑁𝑆 ∗ √

(𝜎2
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑜 𝐹𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟 (𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠))

+
(𝜎2

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑜 𝐹𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑚 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙2)
 (17) 

Componente Problemas 

de Qualidade = 
% 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 

× 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

× 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) 

 

(18) 
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Figura 22 – Etapas integrantes do dimensionamento do Armazém Avançado, utilizadas na Empresa X 

 
 

0. Levantamento das necessidades das LM 

Em qualquer organização, para otimizar a gestão de fluxo, é primordial que o ponto de partida seja a 

melhoria do fluxo na produção, e só depois o progresso para a implementação de melhorias 

relacionadas com o fluxo logístico interno. Isto significa que, numa primeira instância, analisa-se o: 

layout e o design da linha, o posicionamento do Bordo de Linha, o estudo do gemba através do standard 

work dos trabalhadores, objectivando uma produção em One Piece Flow (idealmente uma peça de 

cada vez, da matéria-prima ao produto acabado); a eliminação de MUDA nos movimentos dos 

operadores (standard work); a personalização em Massa (flexibilidade para alcançar uma produção de 

lotes pequenos com eficiência) e, por último, a simplificação antes da Automação (a automação sem 

fluxo é uma automação de MUDA). O  âmbito e foco deste projeto é o fluxo logístico interno, porém é 

importante caracterizar as condições atuais da linha, de modo a interiorizar conceitos fundamentais 

úteis a utilizar à posteriori. 

 

O tipo de caixa BOL associada a cada componente depende diretamente do tipo de embalamento, que 

varia consoante o tamanho do componente, o peso da peça, a embalagem do fornecedor e a 

quantidade necessária para os ciclos de abastecimento (Equação 19). 

 

I . RECOLHA DE 
DADOS NO GEMBA

II. CATEGORIZAÇÃO DOS 
FORNECIMENTOS À LINHA 

– KANBAN VS JUNJO

III. DEFINIÇÃO DO TIPO 
DE ARMAZENAMENTO 

DO MATERIAL

IV. CONTRUÇÃO DO 
FICHEIRO EXCEL

V. DEFINIÇÃO DO 
LAYOUT DO AA

VI. DIMENSIONAMENTO DO 
MIZUSHUMASHI E DA EQUIPA 
LOGÍSTICA E O RESPETIVO 

STANDARD WORK

VII. ATIVAR OS 
PARÃMETROS DO 

SISTEMA PULL
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𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜𝑠 (23)
 

(19) 

 

Sempre que a caixa do fornecedor possuir o tamanho e quantidade suficiente para um ciclo de 

abastecimento deve ser considerada como embalamento, evitando assim desperdícios de tempo em 

repacking. Quando não for possível deve executar os passos da respetiva norma. A quantidade de 

peças nas caixas não podem exceder os 12 quilogramas (Figura 23). A caixa não pode estar totalmente 

cheia, devido à inclinação do bordo de linha e à possibilidade de empilhá-las, sendo obrigatório deixar 

no mínimo 3 cm das peças ao rebordo da caixa (Figura 23). 

 

 
 
 

 

 

 

O acondicionamento dos componentes nas caixas deve ter em conta questões de qualidade, devendo 

por isso, sempre que for necessário a proteção dos acabamentos, criar separadores ou blisters para 

proteger as peças, e pedir aprovação do Gestor da Qualidade. Se não houver nenhuma indicação de 

qualidade irão a granel. 

 

I. Recolha de dados no gemba 

Esta primeira etapa envolveu um grande esforço da equipa de armazém de P e de N pois foi necessário 

confirmar para cada componente: o tipo de caixa do fornecedor, a quantidade de componentes, as 

dimensões da caixa, o tipo de caixa BOL associada ao componente (explicado na etapa 0), a 

quantidade de unidades para a caixa BOL e a verificação da necessidade de repacking antes de ir para 

a LM. É importante referir que o BOL foi dimensionado para um horizonte de 2 ciclos do mizu mais 1 

para absorver a variação e garantir que o componente nunca falha na LM, sendo assim contabilizado 

os 3 ciclos. 

 

II. Categorização dos fornecimentos à linha -  Kanban vs Junjo 

Após a atribuição do tipo de caixa BOL para todos os componentes ao longo da linha, é necessário 

classificar o fornecimento do material. Para todo o material que entre na produção da máquina em mais 

de 50% das referências, considera-se que o material está sempre numa posição fixa do posto de 

trabalho e disponível a ser utilizado. Este fornecimento por ter um fluxo contínuo numa posição única 

é denominado de kanban. Nesta operação de fornecimento, o mizusumashi pára em todos os ciclos 

nos supermercados do Bordo de Linha e recolhe os contentores vazios (cada contentor com o 

respectivo Kanban). Depois, volta ao supermercado fornecedor e recolhe os contentores abastecidos 

(substituindo vazio por abastecido) para voltar ao supermercado do Bordo de Linha e abastecer as 

<=12 Kg. 

Figura 23 – Imagem ilustrativa da selecção do tipo de 
embalamento na Empresa X 
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caixas abastecidas e recolhe as caixas vazias. O cartão kanban está fixo à respetiva caixa com os 

componentes. Por outro lado, para os restantes 50% de material – aqueles que apresentam maior 

variabilidade - o seu fornecimento será desencadeado por uma ordem de produção, e deste modo, não 

necessitará de uma posição fixa na linha, assumindo um fluxo sequencial, consoante a referência de 

máquina que se estiver a produzir. Este caso particular de abastecimento é denominado de Junjo, 

sendo que o transporte de componentes para a linha também é efetuado pelo mizusumashi. No entanto, 

por não ter uma posição fixa na linha, o operador do mizusumashi terá que receber um aviso que 

sinalize que, naquele ciclo de abastecimento, é necessário levar aquele material especifico. Surge 

assim, o conceito de caixa de nivelamento (Figura 24) , onde o responsável do supermercado do AA 

está encarregue de colocar o cartão com a informação do novo componente a entrar na slot horária em 

que o material será necessário (considerando que o mizusumashi ainda terá um lead time de no 

máximo 20 minutos até chegar ao ponto de uso no posto).  Assim que o comboio logístico entra no 

supermercado do Armazém Avançado, a sua primeira tarefa é verificar a caixa de nivelamento 

consoante a hora de ciclo que estiver naquele momento. Para além, de auxiliar no ciclo exato em que 

o componente será necessário, a caixa de nivelamento também é muito útil para mudanças de obra 

(setups). Até à data, os setups eram realizados sem qualquer standard, sendo que só após a finalização 

da última máquina daquele lote especifico, e que as operadoras iniciavam o processo de mudança de 

componentes para a próxima referência, apresentando tempos de setup médios na ordem dos 55 

minutos. Com este novo planemanto, o material será fornecido mais cedo (dado haver posições com 

BOL para os materiais) através da introdução das necessidades de produção antes do horário previsto 

de setup. Para o material que não consiga entrar no BOL mais cedo, será preparada uma palete, por 

um elemento da equipa logística, para que a palete seja enviada antes que o primeiro posto da linha 

de montagem acabe a sua última máquina do lote anterior. Deste modo, o tempo de setup sofrerá um 

grande impacto. 

 

 
Figura 24 -  Imagem real da caixa de nivelamento implementada no piso 0, da Empresa X 

 
As identificações kanban de supermercados são representadas com uma seta a branco e identificam 

as posições não flexíveis dos supermercados - posições em que só entra exclusivamente um 
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determinado código independentemente do produto a ser produzido – e são apresentadas de três 

maneiras: 

a) ID SUMA PIK KANBAN, usadas no lado de picking, informam apenas a posição e a 

flexibilidade. 

b) As ID SUMA REP KANBAN, usadas no lado do repacking, informam para além da posição e 

flexibilidade, o código do componente, caixa e quantidade por caixa. 

c) As ID SUMA REP KANBAN ROSA, usadas para sinalizar posições que não podem ser cheias, 

a fim de colocar as caixas que saem do bordo de linha para o SUMA. Cada componente pode 

ter apenas uma posição rosa. 

 

 

 

 

As identificações sequenciadas de supermercados, representadas com uma seta azul, identificam as 

posições flexíveis nas estantes SUMA - posições em que entra um componente diferente consoante o 

produto a ser produzido.  

 

 

Figura 26 - Identificações Sequenciadas de supermercado utilizadas pela Empresa X 

 

As identificações de retorno indicam as posições em suma onde entram as caixas vazias dos 

componentes para serem reabastecidos.  

 

 

 

Figura 27 - Identificações de retorno utilizadas pela Empresa X 

 

III. Definição do tipo de armazenamento do material 

Depois de definidos os parâmetros que assuguram o funcionamento do supermercado (secção 5.1), é 

necessário definir se o componente fica disponível em palete ou se é colocado numa estante de 

supermercado. Esta primeira decisão, envolve um pressuposto inicial de se considerar a unidade de 

movimentação de 5 caixas do fornecedor. De modo a ter em conta o processo de escolha do tipo de 

armazenamento, apresenta-se a árvore de decisão ilustrada na figura 28, elaborada juntamente com a 

equipa disciplinar identificada anteriormente: 

Figura 25 - Identificações Kanban de supermercado utilizadas pela Empresa X 
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Figura 28 - Árvore de decisão relativa ao tipo de armazenamento do material desenvolvida pela Empresa X 

 

Se o consumo do componente na linha gerar abastecimentos de mais do que 5 caixas do fornecedor 

por dia, recomenda-se que o material fique em palete, pois este volume já representa um grande 

movimento de pickings diários, e naturalmente, o objetivo é reduzir este valor. O armazenamento na 

estante do supermercado é em low runner (LR) se o consumo na linha do material for inferior a 2 caixas 

BOL por dia dado não serem necessárias grandes movimentações de material, medium runner (MR) 

se o consumo na linha exigir entre 2 a 10 caixas BOL por dia e, finalmente, high runner (HR) se o 

consumo remeter para mais de 10 caixas BOL por dia. Estas últimas devem estar o mais próximo da 

linha dado serem as estruturas com maior rotação. Os pressupostos tidos em conta para o 

dimensionamento da quantidade de estruturas de cada tipo necessárias apresenta-se na Tabela 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo do 
componente na linha

> 5 caixas do 
fornecedor/dia?

Palete Estante

Low Runner 

< 2 cxs/dia

2 cxs/dia

<Medium Runner >

10 cxs/dia

High Runner

> 10 cxs/dia

SIM NÃO

Parâmetros Medidas (cm) 

Profundidade BOL 120 

Profundidade Estante LR 240 

Profundidade Estante MR 240 

Profundidade Estante HR 240 

Tabela 10 - Dados relativos às dimensões das estruturas de supermercado e caixas BOL, da Empresa X  
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Esta análise produto a produto totalizou 209 paletes de SKUs e 22 estruturas de supermercado (Tabela 

11), que podem ser visualizadas no anexo F. 

 

 

IV. Contrução do ficheiro excel 

Com os inputs da etapa I construi-se um excel com toda a informação recolhida (Figura 29), assim 

como a inclusão dos parâmetros considerados no planeamento de execução. É importante referir, que 

foi necessário dividir os dados dos componentes em dois tipos: os relativos ao supermercado – inclui, 

entre outros, a classificação de cada material, o tipo de armazenamento de cada material, as posições 

especificas onde devem estar no supermercado, a necessidade de repacking, o ponto de encomenda, 

a quantidade a encomendar, o stock máximo - e os relativos à linha - considera as condições reais dos 

postos de trabalho, associando a cada componente o seu posto de entrada de material, a designação 

da operação (montagem final ou pré-montados), a posição do material na linha, o número de caixas 

gastas por dia considerando o posto e o produto, a rota de mizu atribuída, assim como a respetiva 

paragem, entre outros. 

 

Figura 29 –  Template para gestão dos parâmetros a controlar no supermercado, da Empresa X 

 
V. Definição do layout do AA 

Depois de definidos os tipos de armazenamento de cada material do AA, o próximo passo remete para 

a construção de um layout de disposição de paletes e das estruturas do supermercado. A estratégia 

delineada contemplava alguns pressupostos como a obrigatoriedade de todas as paletes terem 

posições no solo (nenhuma palete deveria estar em altura); corredores exclusivos para comboios 

logísticos e corredores exclusivos para stackers (utilizados para transporte desde a interface do AA até 

à respetiva posição para reporem o material consumido); os comboios logísticos apenas com um 

sentido único de circulação e desfasados de 5 minutos no seu ciclo e, finalmente, materiais com maior 

Paletes Supermercado 

209 
# estruturas LR # estruturas MR # estruturas HR 

12 4 6 

Tabela 11 – Resultado da análise efetuada 
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consumo na linha mais perto das portas de entrada e saída. Porém foram encontradas algumas 

limitações, às quais foram definidas contramedidas: 

1. Área de nível 0 (chão-de-fábrica) ser insuficiente para o total de paletes – a solução prende-

se com a 2ª palete do código do componente só poderá estar armazenada até ao máximo 

do primeiro nível nas racks; 

2. Dificuldade em agrupar os materiais por tipologia de famílias – concentraram-se os 

componentes comuns às varias famílias de modo a reduzir a quantidade de deslocações 

da equipa logística no centro do supermercado; 

3. Cumprimento dos requesitos legais das dimensões dos corredores entre as racks e das 

passagens de peões; 

4. Elevado número de paletes de resíduos de caixas: aquando da observação das atividades 

na LM verificou-se um grande volume de resíduos necessários – a contramedida passou 

por agrupar num corredor todo o tipo de separação de resíduos necessários a realizar, de 

modo a evitar deslocações no AA. 

5. Assim sendo e recorrendo ao software SketchUp da Empresa X projetou-se, juntamente 

com a equipa multidisciplinar, o seguinte esboço do layout para o Armazém Avançado:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Novo layout do Armazém Avançado do Piso 0 da Empresa X – elaborado através da utilização do software de 
desenho técnico 

 

 

 

 

 

Legenda 
 
Palete de resíduos 
 

Estrutura LR  
 

Estrutura MR 
 

Palete a solo 
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VI. Dimensionamento do mizusumashi 

Parâmetros Tempo) 

Ciclo de abastecimento 20 min 

 Nª ciclos do mizu 22,7 

Velocidade  de deslocação do comboio do mizu 3 m/s 

Tempo médio por paragem  

Tempo médio de manipulação de caixa 

10 seg 

15 seg 

 
Tabela  22 - Dados relativos ao dimensionamento do comboio logístico da LM do piso 0 

 

Dimensionou-se o percurso do comboio logístico (através dos pressupostos expostos na Tabela 12) 

para o modelo mais produzido na linha de montagem e com a maior quantidade de caixas 

movimentadas (somatório das caixas trocadas nas paragens definidas nas estruturas de supermercado 

com as caixas trocadas na linhas de montagem, quer sejam caixas de retorno (vazias), quer sejam 

caixas cheias), resultando em 18,9 minutos. Este valor é menor do que o pressuposto do tempo de 

ciclo definido e assim sendo apenas é necessário 1 comboio logístico para o abastecimento dos 

componentes à linha de montagem (caso o tempo dimensionado estivesse acima do tempo 

estabelecido, seriam necessários 2 comboios logísticos). As fases a avaliar neste dimensionamento 

incidem em: 

 

A. Definir a quantidade de paragens do comboio logístico na linha e no AA – juntamente com as 

chefes de linha; 

B. Associar a cada paragem os respetivos postos necessários a abastecer na linha e a quantidade 

de caixas movimentadas nessa paragem conforme as necessidades dos vários componentes 

nos 20 minutos de ciclo do mizu; 

C. Calcular o número de caixas trocadas em cada paragem; 

D. Confirmar se o tempo de rota é inferior aos 20 minutos definidos inicialmente; 

E. Definir a equipa logística e criar normas para os respetivos cargos; 

F. Criar norma de abastecimento; 

G. Testar norma; 

H. Criar plano de treino do colaborador; 

I. Confirmar o standard work do trabalhador. 

 

VI. Ativar os parâmetros do Sistema Pull  

A última fase deste dimensionamento consiste em desativar a opção de pedidos manuais nos terminais 

das pistolas de picking dos operadores do armazém, impossibilitando-os de pedir urgências e 

componentes segundo as suas perspetivas e necessidades do momento. Deste modo, com os 
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parâmetros definidos anteriormente, como o ponto de encomenda, o stock de segurança e o nível 

máximo de stock, o sistema é automático e as necessidades caem diretamente no sistema, sendo o 

aprovisionamento de componentes automático. O desenvolvimento do algoritmo foi responsabilidade 

da parte da equipa interna, mas sempre com o acompanhamento de toda a equipa envolvida no projeto. 

Este está atualmente numa fase de ajuste, porém já está ativo em alguns componentes, sendo que as 

oportunidades de melhoria estão constantemente a ser encontradas, como por exemplo, pedidos de 

alteração dos múltiplos das caixas de fornecedores. 

5.3 Implementação de um sistema de Sustentabilidade 

Como referido inicialmente na literatura, e como mencionado na subsecção 3.3.2, o papel da gestão 

visual é referido como fundamental no suporte ao desenvolvimento e implementação da estratégia, na 

avaliação e revisão de desempenho, no envolvimento da equipa de recursos humanos no processo de 

pensamento estratégico, na integração entre diferentes unidades da empresa, no suporte à mudança 

cultural e, por fim, na inovação do négocio. Neste seguimento, o nível 1 do programa de Kaizen Diário 

do Kaizen Institute implementa reuniões de equipa periódicas em redor de um quadro de equipa, 

visando uma organização da equipa, baseada na gestão visual. Esta equipa deve ser uma “equipa 

natural” - constituida por um grupo de colaboradores que desempenham um trabalho relacionado ou 

semelhante e respondem a um líder comum. O papel do líder de equipa passa por incentivar todos os 

membros da equipa a trabalharem no sentido de alcançarem os objetivos comuns, controlar o output e 

desempenho da atividade da equipa (com base em KPIs estabelecidos), e fomentar uma cultura de 

melhoria contínua dentro da equipa. Para uma maior dinâmica da reunião e devido à sua duração breve 

(tipicamente entre 5 a 15 minutos), os envolvidos  devem manter-se de pé em redor do quadro de 

equipa. Este quadro pode ser físico com os itens de informação lá colocados ou um ecrã com um 

dashboard que mostre esse elementos. (Kaizen Institute, 2019). Os elementos que devem constituir o 

quadro de equipa estão representados na Figura 31. 

 

A medição de desempenho é um princípio fundamental da gestão, sendo crucial para identificar a 

diferença entre o desempenho atual e o desempenho desejado, bem como para avaliar os progressos 

Agenda Standard de Reuniões 

Folha de Presenças Visual /  
Plano de Trabalho 

KPIs Quadros de Controlo 

IDENTIFICAÇÃO & VISÃO DA EQUIPA  

PESSOAS DESEMPENHO MELHORIA CONTÍNUA 

Ciclo de Melhoria 

Figura 31 – Elementos quadro de Kaizen Diário 
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no sentido de aproximar o desempenho ao objetivo estabelecido. A utilização de indicadores de 

medição de desempenho adequados permite identificar, com precisão, onde é necessário atuar para 

melhorar o desempenho. Estes têm como propósito não só identificar os potenciais problemas 

existentes, como também as possíveis oportunidades de melhoria, não devendo ser utilizado um grupo 

grande de indicadores de medição de desempenho, mas deve sim existir foco numa pequena lista, 

onde figuram aqueles (KPIs) que são críticos. 

No âmbito deste projeto, surgiu a necessidade da criação de 2 equipas distintas: a equipa natural de 

montagem e a equipa responsável pela logística interna dos componentes. A primeira, definiu como 

principais indicadores: o absentismo diário dos colaboradores, o desempenho (mede a velocidade do 

trabalho), a disponibilidade , a qualidade, o OEE e o planeamento previsto hora a hora (atualizado pela 

coordenadora de linha). Numa equipa encarrege da gestão do produto intermédio, os indicadores de 

desempenho identificados (KPIs), que têm de refletir a atividade da equipa, foram: erros no 

abastecimento (por vezes o material pode ser colocado na estrutura errada do supermercado ou então 

o comboio logístico comete um erro) e a cobertura de stock dos produtos. O Kaizen Diário pode assim 

ser utilizado para que nestas reuniões de equipa, aquando do acompanhamento dos KPIs, possa ser 

avaliado e controlado o nível de stock e as ruturas verificadas, permitindo inferir sobre a eficiência do 

fluxo de material para as linhas de montagem. Pode assim verificar-se se existe a necessidade de 

ajustes às metodologias e políticas que estão a ser seguidas. A reunião de Kaizen Diário utilizada como 

ferramenta de acompanhamento da implementação do supermercado de produto intermédio e do 

sistema pull, representa um momento de receber feedback da equipa sobre o processo de 

implementação (dificuldades sentidas, pontos positivos e negativos). Um outro elemento que constitui 

o quadro, o PDCA (Plan-Do-Check-Act), é crucial para que surjam propostas de melhoria ao modelo e 

para que a sua implementação possa ser acompanhada. 

Como referido também na secção 3.3.3, a organização do espaço de trabalho revelou-se imperativa no  

aproveitamento da área do AA e na otimização do layout às tarefas executadas. A utilização da 

ferramenta dos 5S iniciou-se com uma fomação técnica (dada por mim), seguida da execução das 

cinco etapas da ferramenta 5S no espaço de trabalho selecionado: o AA. Esta fase funcionou também 

como treino prático, dos colaboradores das equipas selecionadas, na ferramenta 5S.  

O outro vetor também trabalhado com a equipa, diz respeito à normalização dos processos e 

standardização dos mesmos. Criar rotinas de verificação e de partilha de boas práticas de modo a 

tornar os processos consistentes e, consequentemente, os resultados consistentes tem de ser uma 

rotina básica e periódica de toda a organização. 
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5.4 Conclusões do capítulo 

 

Á luz das oportunidades de melhoria identificadas no capítulo anterior, foi proposto um planeamento de 

implementação das respetivas propostas, atuando simultaneamente a 3 níveis distintos: (1) 

Implementação de um sistema de planeamento pull; (2) Dimensionamento do Armazém Avançado e 

(3) Implementação de um sistema de Sustentabilidade. No final deste capítulo temos definidos para os 

dois grupos de referências (referências a manter em stock e referências a adquirir just-in-time) o modelo 

de aprovisionamento a aplicar, numa ótica de pull planning, com base na procura real do cliente e não 

em previsões, o que acontecia anteriormente com manutenção em stock de todas as referências e a 

aplicação generalizada do modelo MRP. Estabeleceu-se também uma fórmula normalizada para o 

cálculo do stock de segurança, de modo a que fosse uniforme em todas as referências e não definida 

independentemente pelo responsável do supermercado, com recurso a diferentes métodos. Estando 

os critérios calculados e definidos, a Empresa X pode agora aplicar e gerir as políticas de 

aprovisionamento de modo autónomo. Simultaneamente, reestruturou-se o Armazém Avançado, 

culminando no layout apresentado na Figura 31. Também se implementaram métodos e práticas de 

Kaizen Diário de modo a sustentar as implementações estabelecidas e a sustentar o projeto de 

melhoria. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 31 -  Imagens reais após a reestruturação do armazém avançado no piso 0 da Empresa X   
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6. AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 

A aplicação de ferramentas e metodologias lean de forma coesa e integrada, permitiu à Empresa X 

implementar na cadeia de valor referente à linha do montagem, um modelo de planeamento pull 

alinhado com o comportamento real do consumidor. Após a análise da situação inicial e desenho da 

estratégia futura, as atividades de melhoria foram agrupadas em três vetores de atuação principais e 

foram implementadas paralelamente. A metodologia utilizada, impactou positivamente o resultado dos 

indicadores de performance estabelecidos, conforme ambicionado na definição dos indicadores do 

projeto de melhoria. Importa, no entanto, realçar que os resultados apresentados não dependem 

apenas de uma ferramenta ou metodologia aplicada, mas sim do conjunto das atividades de melhoria 

implementadas ao longo de todo o processo. Os resultados dos 5 indicadores de performance 

monitorizados no decorrer do projeto de melhoria, com uma periodicidade semanal, encontram-se 

apresentados de forma resumida na Tabela 13. O valor do resultado final de cada KPI é calculado de 

acordo com a média dos últimos dois meses, para que a amostra seja sólida e comparável ao valor da 

baseline que foi calculado com base nos resultados do ano homólogo durante o mesmo horizonte 

temporal. 

Indicador Baseline Objetivo Atingido Causas 

Nível de Serviço (%) 90 % 97% 97% 

Resultante do aumento 

das parcelas de 

disponibilidade e 

rendimento do OEE 

Cobertura de stock (dias) 

 

3 dias 

 

0,5 dia 

 

1  

dia 

 

Há ainda componentes 

que não estão com os 

parâmetros de pull 

ativos 

 

# Stock junto à LM (paletes) 

 

 

 

24 pal 

 

0 pal 

 

13  

min 

 

Paletes de 

embalamento de difícil 

transporte para o 

comboio logístico 

 

Tempo médio de setup 

(minutos) 

55 min 7 min 
   23 

min 

 

Planeamento pull ainda 

não está operacional 

para todas as 

referências 

 

OEE (%) 

 

80% 

 

85% 

 

    84% 

Valor expectável dado o 

tempo de setup 

impactar diretamente 

na disponibilidade da 

máquina   

Tabela 13 - Síntese dos objetivos definidos e resultados obtidos no presente trabalho 
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Apesar dos resultados, numa primeira impressão, não parecerem os mais satisfatórios, é importante 

reforçar que ainda só decorreram 2 meses desde o inicio da implementação do sistema em pull (e não 

foi para a totalidade dos componentes) e os processos ainda não se encontram estáveis. No entanto, 

a cobertura de stock reduziu no imediato, o que representa uma grande poupança para a Empresa X. 

Como constatado inicialmente, não havia qualquer controlo de stocks de componentes intermédios, 

verificando-se desde o inicio da implentação uma redução de 67 pontos percentuais de stock existente, 

representanto 33% de capital libertado pela redução de stock (Figura 33). 

  

 
Figura 33 -  Dias de Copbertura de Stock 

A evolução do nível de serviço, principal indicador deste projeto de melhoria, pode ser explicada pelo 

aumento do OEE, nomeadamente do aumento das dimensões da disponibilidade e rendimento, 

assumindo que a qualidade se mantém constante, assim como as horas trabalhadas. Deste modo, 

conseguimos assim concluir que a produtividade logística, refletida na produtividade dos operadores 

da LM, aumentou, confirmando um dos objetivos iniciais propostos nesta dissertação. 

Os resultados intangíveis com a prática de reuniões diárias nas equipas naturais e posterior 

comunicação entre estas, incluem: (1) o aumento da motivação dos trabalhadores, dado agora estar 

espelhado o seu output diário e ser possível confirmar com os objetivos anuais definidos; (2) o trabalho 

foi, de uma forma estruturada, reorganizado, de forma a que quando existe um problema na linha 

apenas um dos colaboradores vai pedir ajuda/resolvê-lo; (3) mais de 40 ações de melhoria em 1 mes 

foram evidenciadas e 18 foram concluídas, promovendo indiretamente para a eficiência da linha. Para 

além destes resultados, verificou-se um aumento do OEE na linha piloto (LM1) apenas com a 

implementação das reuniões diárias. A mudança cultural e comportamental é um dos resultados de 

mais difícil alcance e o facto de ter sido alcançado na equipa piloto da LM1 dá o exemplo para as 

restantes equipas, motivando-as.  

Uma outra visão dos resultados obtidos até ao momento, relaciona-se com uma má decisão dos 

objetivos SMART para cada indicador. Por vezes, pode acontecer as equipas serem muito ambiciosas 

e quererem os resultados rápidos. Porém, a melhoria contínua é um processo contínuo e necessita de 

maturação ao longo do tempo, devendo-se assim, aguardar pelos resultados esperados. 

3
1

- 67% 
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7. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTO FUTURO 

O presente caso de estudo, proveniente da Empresa X, cliente da empresa prestadora de serviços de 

consultoria, designada por Kaizen Institute, surge no seguimento do aumento da procura de máquinas 

de café automáticas pelo mercado, e da necessidade da Empresa X em aumentar a flexibilidade de 

resposta ao seu cliente. É primordial garantir um nível de serviço o mais elevado possível, atendendo 

às necessidades imediatas do consumidor. Posto isto, esta dissertação, enquadra-se no âmbito da 

logística interna, focando essencialmente a criação de fluxo logístico e de informação entre o produto 

intermédio e o acabado, visando provocar uma redução significativa dos stocks atuais, alcançar 

aumentos de produtividade na logística e na produção e, por último, alcançar 100% On Time Delivery 

. 

Numa fase preliminar, os problemas raíz foram identificados (sem recurso a ferramentas lean) e 

agregados em dois pontos fundamentais: a falta de produtividade logística e o atual planeamento em 

push, com base em históricos da procura. Foi realizada uma revisão do estado da arte, que permitiu o 

esclarecimento e entendimento do conceito lean ao longo dos tempos e o enquadramento do caso de 

estudo, que assenta em bases teóricas fundamentadas. Simultaneamente, esta análise, permitiu 

caracterizar melhor o problema em estudo, bem como, em selecionar as ferramentas cruciais e 

metodologias base a aplicar, de modo a solucionar os problemas reconhecidos.  

De modo a caracterizar pormenorizadamente a situação atual da Empresa X, nomeadamente da 

compreensão do fluxo de materiais e de informação de um máquina de café ao longo da sua cadeia de 

valor, elaborou-se numa primeira fase um Value Stream Mapping (VSM), com foco na identificação de 

desperdício ao longo do processo. Reuniram-se ainda dados reais recolhidos no gemba resultantes da 

observação do trabalho das operadoras, de modo a complementar o mapeamento realizado. Após 

identificadas as principais perturbações sentidas pela Empresa X, apuraram-se as causas raiz do 

desperdício identificado, através da utilização da técnica dos “5 Porquês?”. O planeamento em push, a 

falta de dimensionamento de PI e a ausência de standards definidos e conhecidos para os processos, 

confirmaram ser as principais causas do fraco nível de serviço apresentado ao cliente e da ausência 

de fluxo entre a produção e a logística interna. Deste modo, com base nas problemáticas encontradas 

e nas causas raíz das mesmas e partindo da análise às ferramentas utilizadas na literatura foi projetada 

uma estratégia de solução, elaborada juntamente com a equipa multidisciplinar envolvida no projeto. 

Posto isto, estruturou-se, então, o plano de implementação de melhorias a realizar simultanemanente 

em 3 etapas: 

▪ Implementação de um sistema de planeamento Pull – contempla uma análise a 3 níveis 

distintos: planeamento Estratégico; planeamento de Capacidade e planeamento de Execução. 
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▪ Dimensionamento do Armazém Avançado – engloba todas etapas de reestruturação do 

armazém avançado com a criação de stock intermédio regularizado/controlado; 

▪ Implementação de um modelo de Sustentabilidade – que promove o desenvolvimento das 

equipas com a prática de rotinas diárias, tendo como finalidade a monitorização dos padrões 

do processo, identificação de desvios padrões, resolução dos problemas para atingir e 

melhorar padrões e a reflexão, aprendizagem e desenvolvimento de novas competências. 

O planeamento push, sendo o modelo tradicional, baseia-se normalmente na utilização de siste-mas 

de Enterprise Resource Planning (ERP) para calcular necessidades de colocação de ordens de 

encomenda aos fornecedores, trabalhando com base tanto em ordens reais como, em grande parte, 

com base em previsões da procura do cliente, caracterizando-se ainda por níveis mais ele-vados de 

stock e de stock de segurança. As principais vantagens do planeamento em pull da aquisição de 

componentes são um melhor nível de serviço ao cliente interno (linhas de produção) e também ao 

cliente final, um melhor controlo do Bullwhip Effect (o planeamento pull e o nivela-mento são 

ferramentas importantes para eliminar este efeito), a diminuição dos níveis de inventá-rio, necessidades 

consideravelmente menores de espaço de armazém (temos stock em trânsito e não armazenado), um 

planeamento mais simples, o aumento da flexibilidade e, por fim, a opera-ção com um tempo de entrega 

(lead time) mais reduzido. Definiu-se ainda que, após a aplicação do modelo desenvolvido, as 

referências cuja decisão é a aquisição just-in-time para ordens de encomenda colocadas pelo cliente 

são geridas com o modelo de aprovisionamento MRP. As refe-rências cuja decisão é a manutenção 

em stock são aprovisionadas com o modelo de aprovisio-namento Ponto de Encomenda, no caso dos 

códigos classificados como A ou X, respetivamente, na análise ABC e XYZ. Nos restantes casos são 

aprovisionadas com recurso ao modelo MRP, nesta situação baseado não só nas ordens de 

encomenda fixas do cliente, mas também em pre-visões carregadas no sistema, quando o prazo de 

entrega ao cliente não permite encomendar JIT. Identificou-se um potencial significativo de redução de 

stocks, a nível monetário e físico, com a aplicação deste processo, através da definição das referências 

a manter ou não em inventário, sem no entanto prejudicar o nível de serviço oferecido aos clientes. 

Simultaneamente, elaborou-se uma estratégia de dimensionamento do AA dividida em várias fases 

inseridas no plano de reestruturação deste, com a inclusão dos parâmetros calculados an-teriormente. 

Este plano foi então dividido nas seguintes etapas: (I) - Recolha de dados no gem-ba; (II) - 

Categorização dos fornecimentos à linha – kanban vs junjo; (III) – Definição do tipo de armazenamento 

do material; (IV) – Construção do ficheiro excel; (V) – Definição do layout do AA; (VI) – 

Dimensionamento do comboio logístico e da respetiva equipa logística e standard work, e finalmente, 

(VII) – Ativar os parâmetros do sistema pull.  
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Após a apresentação do desenho do estado futuro para a Empresa X, determinaram-se os resul-tados 

expectáveis a atingir posteriormente à implementação das soluções propostas. Para isto, é necessário 

definir Key Performance Indicators (KPIs)  que avaliem o desempenho da organização no decorrer do 

projeto de melhoria e que permitam comparar com a situação inicial. Deste modo, foram definidos como 

KPIs do projeto: o nível de serviço, a cobertura de stock (em dias), a quan-tidade de stock junto às LM, 

o tempo médio de setup (minutos), e por último, o OEE (%). 

Após ter concluído a implementação das propostas apresentadas, verificou-se um aumento do Nível 

de Serviço de 7,2% face ao seu valor inicial, a Cobertura de Stock diminuiu de 3 para 1 dia, o Tempo 

de Setup Médio reduziu 58% e o OEE médio das linhas aumentou 5% face ao respeti-vo baseline. 

Estes valores referem-se apenas a 2 meses de implementação do sistema pull, so-mente em alguns 

componentes, sendo assim esperado uma melhoria dos valores apresentados. A melhoria destes 

indicadores permitiu aumentar a produtividade das linhas em estudo, impac-tando diretamente os 

resultados da Empresa X. É importante evidenciar a importância da cultura organizacional: por muito 

eficiente que uma empresa seja, a mudança deve ser sempre encarada como inevitável. A vantagem 

competitiva advirá deste fator, sendo que as pessoas (e os seus valores) são quem contribui para o 

crescimento sustentado de uma organização.  

Em primeiro lugar é fundamental dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos no decorrer do projeto 

de melhoria de forma a garantir que os resultados alcançados até ao momento possam ser amplificados 

no futuro. As atividades de aumento de eficiência das linhas de montagem no piso 0 devem ser 

realizadas de forma cíclica para assegurar a melhoria contínua dos processos e operações. Além disso, 

a informação utilizada para a implementação do sistema pull deve ser atualizada ao longo do tempo 

para que os parâmetros definidos ao longo do processo acompa-nhem a evolução das condições do 

mercado, bem como, das melhorias efetuadas ao nível da eficiência produtiva.  

O âmbito do presente trabalho teve como principal foco as linhas de montagem do piso 0. No entanto, 

como desenvolvimento futuro sugere-se que o trabalho apresentado ao longo da disser-tação seja 

replicado, com as devidas adaptações, para as restantes linhas da fábrica (LM 10 e LM11).  Com a 

implementação do sistema pull nas restantes linhas prevê-se a obtenção de resul-tados significativos 

no nível de serviço global da fábrica. Adicionalmente, o contexto do projeto restringiu-se apenas ao 

processo de produção e gestão de inventário do produto intermédio. No entanto, verificou-se no estudo 

da situação inicial que o processo de aquisição e gestão do in-ventário de matéria-prima e de material 

acabado não é normalizado, comprometendo a estabili-dade do planeamento de produção. Desta 

forma, torna-se relevante ampliar o sistema pull para montante e jusante da cadeia de valor, e alargar 

este conceito ao processo de compra de MP e ao expedição de PA.  
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Numa fase futura, o foco deverá estar relacionado com o fluxo de logística externa, visando a 

minimização do inventário de PA, o alcance de mais de 100% de On Time Delivery, a eliminação do 

muda nos movimentos dos operadores (standard work) e a minimização do custo logístico total. O Milk 

Run é um sistema de recolha programada de materiais em um ou mais fornecedores, através da 

utilização de um equipamento de transporte (normalmente subcontratado a uma transportadora), com 

rota definida e horários pré-estabelecidos. A designação Milk Run para este sistema deve-se aos 

antigos serviços de entrega de leite, que todos os dias percorriam a mesma rota para entregar, de porta 

em porta, as garrafas cheias de leite e recolher as vazias. Neste sis-tema logístico, que tem por base 

o conceito Just-in-Time, o stock é reposto com elevada frequên-cia (em lotes mais pequenos). Os 

principais objetivos do Milk Run são a redução de inventário a existência de tempos de ciclo fiáveis 

para reposição, uma melhor visibilidade do inventário e a melhoria da comunicação com os 

fornecedores. É de referir que o principal objetivo do Milk Run não passa pela rentabilização da 

capacidade do meio de transporte (e respetivos custos de ope-ração), mas sim pela melhoria do fluxo 

de entregas que a fábrica necessita para a sua operação, mantendo os níveis de stock reduzidos. O 

primeiro objetivo deve ser sempre trabalhar na otimização, na medida possível, do fluxo e só depois a 

nível dos recursos. 
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Almeida, F. (2012) ‘Implementação de Princípios e Ferramentas de Produção Lean na Secção de 

Acabamentos de uma Empresa de Peças Metálicas para Automóveis’, pp. 1–73. 
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Management Journal, 35(2), pp. 164–173. doi: 10.1016/j.emj.2016.06.007. 

Hopp, W. J. and Spearman, M. L. (2004) ‘Manufacturing &amp; Service Operations Management To 

Pull or Not to Pull: What Is the Question? the Question?’, 6(2), pp. 133–148. doi: 

10.1287/msom.1030.0028. 

Houti, M., El Abbadi, L. and Abouabdellah, A. (2016) ‘Lean ERP: A hybrid approach Push /Pull’, 

Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Logistics Operations Management, GOL 2016. 

doi: 10.1109/GOL.2016.7731702. 

Hüttmeir, A., de Treville, S., van Ackere, A., Monnier, L., & Prenninger, J. (2009). Trading off between 

heijunka and just-in-sequence. International Journal of Production Economics, 118(2), pp. 501–507. 

https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2008.12.014. 

Jimmerson, C., Weber, D. and Sobek, D. K. (2005) ‘Reducing waste and errors: piloting lean principles 

at Intermountain Healthcare.’, Joint Commission journal on quality and patient safety / Joint Commission 

Resources. The Joint Commission, 31(5), pp. 249–257. doi: 10.1016/S1553-7250(05)31032-4. 



  

82 

 

 

Kaizen Institute (2019) Kaizen Institute Consulting Group. Available at: https://www.kaizen.com/ 

(Accessed: 18 May 2019). 

King, P. L. (2012). Lean for the Process Industries. Lean for the Process Industries. Productivity Press. 

doi:10.4324/9781439878101. 

Less, O. (2005) ‘Lean Thinking for Knowledge Work’, Quality Progress, (June), pp. 33–40. 

Macedo, R. (2018) ‘In-house logistics operations in the automobile industry Volkswagen Autoeuropa 

case study Rodrigo Miguel Moniz Macedo Dissertation to obtain the Degree of Master in Industrial 

Engineering and Management October 2018’, (October). 

Masuchun, W., Davis, S. and Patterson, J. W. (2004) ‘Comparison of push and pull control strategies 

for supply network management in a make-to-stock environment.’, International Journal of Production 

Research, 42(20), pp. 4401–4419. doi: 10.1080/00207540410001716543. 

Matzka, J., Di Mascolo, M. and Furmans, K. (2012) ‘Buffer sizing of a Heijunka Kanban system’, Journal 

of Intelligent Manufacturing, 23(1), pp. 49–60. doi: 10.1007/s10845-009-0317-3. 

Melton, T. (2005) ‘The benefits of lean manufacturing: What lean thinking has to offer the process 

industries’, Chemical Engineering Research and Design, 83(6 A), pp. 662–673. doi: 

10.1205/cherd.04351. 

Monteiro, T. P. M. (2014) ‘Otimização de MIZUSUMASHI’. Available at: 

http://recipp.ipp.pt/handle/10400.22/8263. 

Mrugalska, B. and Wyrwicka, M. K. (2017) ‘Towards Lean Production in Industry 4.0’, in Procedia 

Engineering. doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.135. 

Naufal, A. et al. (2012) ‘Development of kanban system at local manufacturing company in Malaysia-

Case study’, Procedia Engineering, 41(Iris), pp. 1721–1726. doi: 10.1016/j.proeng.2012.07.374. 

Nomura, J. and Takakuwa, S. (2006) ‘Optimization of a number of containers for assembly lines: The 

fixed-course pick-up system’, International Journal of Simulation Modelling, 5(4), pp. 155–166. doi: 

10.2507/IJSIMM05(4)3.066. 

Ohno, T. (1988) Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production - Taiichi Ohno - Google 

Livros. Available at: https://books.google.pt/books?hl=pt-PT&lr=&id=7_-

67SshOy8C&oi=fnd&pg=PR9&dq=Taiichi+Ohno.+Toyota+Production+System+-+Beyond+Large-

Scale+Production.+Productivity+Press,+Portland,+Oregon,+1988.&ots=YoVzwgycEZ&sig=zZFEeNcd

JHGal73fgzQbziwGiek&redir_esc=y#v=on (Accessed: 22 May 2019). 

Özbayrak, M., Papadopoulou, T. C. and Samaras, E. (2006) ‘A flexible and adaptable planning and 

control system for an MTO supply chain system’, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 



  

83 

 

 

22(5–6), pp. 557–565. doi: 10.1016/j.rcim.2005.12.011. 

Papageorgiou, L. G. (2009) ‘Supply chain optimisation for the process industries: Advances and 

opportunities’, Computers and Chemical Engineering, 33, pp. 1931–1938. doi: 

10.1016/j.compchemeng.2009.06.014. 

Patrik Boström, Adrian Johansson and Jesper Nilsson (2016) ‘Exploring How To Gain Efficiency in the 

Supermarket Concept’, International Conference in Innovative Business and Entrepreneurship 2016 . 

Available at: http://www.thaiejournal.com/wp-content/uploads/E-Proceeding-2016-Complete-17-05-59-

1.pdf#page=189. 

Phogat, S. (2013) ‘an Introduction To Applicability of Lean Shipbuilding’, International Journal of Latest 

Research in Science and Technology, 2(6), pp. 85–89. 

Pinto, J. L. Q., Matias, J. C. O., Pimentel, C., Azevedo, S. G., & Govindan, K. (2018). Just in Time 

Factory (pp. 113–119). Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-77016-1 

Rahman, N. A. A., Sharif, S. M. and Esa, M. M. (2014) ‘Lean Manufacturing Case Study with Kanban 

System Implementation’, Procedia Economics and Finance. Elsevier B.V., 7(Icebr), pp. 174–180. doi: 

10.1016/s2212-5671(13)00232-3. 

Rajagopalan, S. (2002) ‘Make to Order or Make to Stock: Model and Application’, Management Science, 

48(2), pp. 241–256. doi: 10.1287/mnsc.48.2.241.255. 

Rand, G., Womack, J. and Jones, D. T. (2006) ‘Lean Thinking-Banish Waste and Create Wealth in Your 

Corporation.’, The Journal of the Operational Research Society, 48(11), p. 1148. doi: 10.2307/3010314. 

Reis, L., Varela, M. L. R., Machado, J. M., & Trojanowska, J. (2016). 'Application of lean approaches 

and techniques in an automotive company. Romanian Review Precision Mechanics, Optics and 

Mechatronics', 2016(50), pp. 112–118. doi: 10.17683/rrpmom.issue.50/paper19 

REVISTA BUSINESS PORTUGAL (2017) Eugster/Frismag: Referência mundial na fabricação de 

máquinas de café - Revista Business Portugal. Available at: 

http://revistabusinessportugal.pt/eugsterfrismag-referencia-mundial-na-fabricacao-de-maquinas-de-

cafe/ (Accessed: 11 May 2019). 

Rother, Mi. and Shook, J. (1999) ‘Rother&Shook_Learning to See_VSM.pdf’. 

Saaidia, M. et al. (2015) ‘JUST-IN-TIME PART SUPPLY OF MIXED MODEL ASSEMBLY LINES Marwa 

Saaidia , Severine Durieux , Christophe Caux To cite this version : A SURVEY ON SUPERMARKET 

CONCEPT FOR JUST-IN-TIME PART’. 

Saghir, M. (2004). the Concept of Packaging Logistics. Business, pp. 1–31. 

Schonberger, R. J. (2019) ‘The disintegration of lean manufacturing and lean management’, Business 



  

84 

 

 

Horizons, 62(3), pp. 359–371. doi: 10.1016/j.bushor.2019.01.004. 

Singh, J. and Singh, H. (2009) 5 1 Kaizen Philosophy: A Review of Literature Kaizen Philosophy: A 

Review of Literature AMTs Utilization View project Inventiry Mangagement View project Kaizen 

Philosophy: A Review of Literature. Available at: https://www.researchgate.net/publication/268284725 

(Accessed: 18 May 2019). 

Singh, R., Gohil, A. M., Shah, D. B., & Desai, S. (2013). 'Total productive maintenance (TPM) 

implementation in a machine shop: A case study'. In Procedia Engineering (Vol. 51, pp. 592–599). 

Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.proeng.2013.01.084. 

Spencer, M. S. (1995) ‘Production planning in a MRP/JIT repetitive manufacturing environment’, 

Production Planning and Control, 6(2), pp. 176–184. doi: 10.1080/09537289508930267. 

Steyn, H. J. (2015). The Concepts “Benchmarks and Benchmarking” Used in Education Planning: 

Teacher Education as Example. Bulgarian Comparative Education Society. Bulgarian Comparative 

Education Society. Available at: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED568623&site=ehost-

live&scope=site (Accessed: 18 May 2019). 

Suárez-Barraza, M. F., Smith, T., & Dahlgaard-Park, S. M. (2012). Lean service: A literature analysis 

and classification. Total Quality Management and Business Excellence. doi: 

10.1080/14783363.2011.637777 

Tae-Moon, K. (1985) ‘Just-in-time manufacturing system: a periodic pull system’, International Journal 

of Production Research, 23(3), p. 553. Available at: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5783404&site=ehost-live. 

Tezel, A., Koskela, L. and Tzortzopoulos, P. (2009) ‘Visual management - A general overview’, 5th 

International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-V), pp. 642–649. Available at: 

http://usir.salford.ac.uk/10887/. 

De Toni, Alberto; Caputo, Mauro;Vinelli, A. (1988) ‘Article information : Chippk@gibs.co.za’, pp. 35–51. 

Ultsch, A. (no date) Proof of Pareto’s 80/20 law and Precise Limits for ABC-Analysis A System for 

Projection Based Clustering through Self-Organization and Swarm Intelligence-PhD thesis View project 

Genetic Foundations of Leukemia View project. Available at: 

https://www.researchgate.net/publication/228908722 (Accessed: 27 October 2019). 

Valentim, M. and De Loureiro, M. (2008) ‘Total Flow Management na Indústria no Relatório do Projecto 

Total Flow Management na Indústria no Kaizen Institute Total Flow Management na Indústria no’. 
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26ANEXOS 

 

A. Layout atual do piso 0 da Empresa X, com as respetivas zonas de produção e de 

armazenamento  - Fonte: Empresa X 

 

 
 

 
B. Gráficos da variação da procura e do OEE, respetivamente, nas semanas em que as linhas de 

montagem 1,2 e 3 operaram durante o ano de 2018 - Fonte: Empresa X 
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Piso 0 – Localizações para abastecimento
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▪ Linha de Montagem 3 
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C. Imagem ilustrativa de exemplos de supermercados numa unidade industrial – Adaptado de 

Coimbra (2013) 

 

 

 

D. Dimensionamento de supermercados: método de cálculo – Adaptado de  Kaizen Institute 
(2019) 
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E. Ciclo logístico Kanban VS Junjo – Adaptado de Kaizen Institute (2019) 

 

 

F. Desenho técnico de uma estrutura medium runner e low runner (respetivamente) da Empresa 
X, com o auxílio do programa SketchUp. 

 


