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RESUMO 

Em tempos de grande competitividade, onde a globalização facilita a penetração de empresas 

estrangeiras no mercado nacional, as empresas portuguesas procuram melhorias nos seus resultados 

através de duas abordagens: aumento de parcerias de investimento / outsourcing ou otimização dos 

recursos internos. Neste último, as metodologias de gestão Lean permitem que as empresas 

transformem as atividades de desperdício em atividades de valor acrescentado. Aliado com a gestão 

Lean vem o conceito de Kaizen, através do qual as empresas procuram envolver todos os operadores 

e processos no âmbito de melhoria contínua, e fazê-lo todos os dias. 

A empresa A, líder no mercado português de molhos, pretende otimizar os seus processos de 

produção, a fim de torná-los mais eficientes e maximizar o output da sua capacidade instalada. Assim 

sendo, a administração solicitou os serviços de consultoria operacional do Instituto Kaizen, empresa 

especializada na implementação de culturas de melhoria contínua. A presente dissertação especifica 

como foi possível implementar esta cultura numa empresa, por meio de uma metodologia personalizada 

baseada em metodologias e ferramentas Lean. Incorpora todas as fases de implementação, desde a 

conceção, implementação, análise de resultados e recomendações. 

A dissertação resultou num aumento médio na eficiência (OEE) por linha de embalamento de 26 para 

53%; um aumento do nível de serviço de 7% e uma desocupação de espaço de 75% na área de 

produção anteriormente ocupada com lotes em processamento. Para além destes resultados, durante 

a implementação a empresa A foi capaz de aumentar a sua produção para a mesma capacidade 

instalada e de incutir a cultura de melhoria contínua nos seus operadores, uma vez que foi possível 

libertá-los de atividades de desperdício, transformando-as em atividades de valor agregado. 

 

Palavras-chave: Lean, Kaizen, Produção Lean, Pull Planning, Overall Equipment Effectiveness, 

melhoria contínua 
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ABSTRACT 

In times of great competitiveness, when globalization eases the penetration of foreign companies into 

the national market, Portuguese companies are seeking for result improvements through two 

approaches: increasing investment / outsourcing partnerships or internal resource optimization. In the 

latter, Lean management methodologies have permitted companies to transform waste in value adding 

activities. Allied with Lean management is the concept of Kaizen, through which companies seek to 

involve everyone and every process in the continuous improvement scope, and do it every day. 

Company A, leader in the Portuguese sauce market, intends to optimize its production processes in 

order to make it more efficient and to maximize the profit of its installed capacity. Therefore, the 

administration requested Kaizen Institute’s operational consulting services. Kaizen Institute is 

specialized in implementing continuous improvement cultures.  The present project specifies how it was 

possible to implement such culture, through a tailored methodology based on Lean methodologies and 

tools. It covers all the implementation path, since the design conception, implementation, result analysis 

and recommendations. 

The overall project resulted in an average increase in Overall Equipment Efficiency per line from 26 to 

53%; a service level increase of 7% and a space clearance of 75% in the production area previously 

occupied with WIP batches. On top of that, during the implementation, company A was capable of 

increasing its production per implemented capacity, with an overall acceptance of the workforce, since 

it was possible to reduce all waste activities and transform them into value adding ones. 

Keywords: Lean, Kaizen, Lean production, Pull Planning, Overall Equipment Effectiveness, Continuous 

Improvement 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é realizado no âmbito da Dissertação em Engenharia e Gestão Industrial, inserida 

no mestrado de Engenharia e Gestão Industrial do Instituto Superior Técnico. 

O presente capítulo tem como objetivo introduzir o trabalho, estando dividido em quatro secções. Na 

secção 1.1 é realizada a contextualização do problema em estudo e apresentada a motivação para a 

análise, de seguida na secção 1.2 são apresentados os principais objetivos da dissertação, na secção 

1.3 é apresentada a metodologia adotada, e finalmente a secção 1.4 conclui este capítulo apresentando 

a estrutura do restante documento. 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

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

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

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

atual. O pensamento Lean surgiu como uma metodologia de ajudar empresas a melhorar os seus 

resultados, não pelo aumento do investimento, mas pela redução de custos. Womack, Jones, & Roos 

(1990) citaram “We've become convinced that the principles of Lean production can be applied equally 

in every industry across the globe and that the conversion to Lean production will have a profound effect 

on human society. It will truly change the world'' 

Na indústria alimentar, setor em foco nesta dissertação, dois fatores motivaram o interesse em analisar 

questões associadas à melhoria da eficiência e redução de desperdício e, consequentemente, à 

aplicação do pensamento Lean (Dora, 2013): a representatividade da indústria e a competitividade 

existente no setor. Segundo CIAA (2010), a indústria alimentar é o maior setor produtivo da Europa, 

com faturação na ordem dos 1 000 mil milhões de euros, empregando de forma direta mais de 4,4 

milhões de pessoas e servindo mais de 500 milhões de clientes. A competitividade, por outro lado, é 

muito inferior na Europa quando comparada à América do Norte: os baixos níveis de competitividade e 

eficiência impactaram, de forma negativa, a economia da União Europeia, motivando a revisão das 

práticas atuais de cada empresa e implementação de novas medidas para melhoria. 

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

dissertação de mestrado é elaborada, pretende desenvolver uma estratégia de crescimento e de 

internacionalização, alinhada com o programa operacional regional do Alentejo para o período 2014-

2020, designado por Alentejo 2020. No âmbito desta estratégia, a administração procura aumentar a 

produtividade global da fábrica sem ter que fazer grandes investimentos financeiros, tanto a nível de 

infraestruturas como a nível de equipamentos. 

Neste contexto, a Empresa A requisitou os serviços do Kaizen Institute (KI), empresa líder mundial em 

serviços de consultoria Lean. O KI vai assim apoiar a Empresa A no cumprimento das suas metas. A 

presente dissertação pretende relatar as metodologias e ferramentas aplicadas, numa cultura de 

melhoria contínua, de forma a maximizar o valor para o cliente e simultaneamente reduzir ao máximo 

o desperdício nas operações. 
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1.2. OBJECTIVOS DA DISSERTAÇÃO 

O objetivo principal dessa dissertação recai no amento da eficiência produtiva da Empresa A e para o 

seu alcance, estipularam-se os seguintes sub objetivos, divididos em quatro grandes grupos. 

1. Apresentação das empresas envolvidas na dissertação, e o problema a analisar 

a. Apresentação da empresa Kaizen Institute, prestadora de serviços de consultoria, o seu 

modelo de negócios e as suas formas de atuação; 

b. Apresentação da empresa cliente, Empresa A, do sector onde esta se insere e das suas 

principais áreas de atuação; 

c. Identificação da situação atual da empresa A; 

d. Caracterização dos problemas da Empresa A, a serem estudados posteriormente. 

2. Realização de uma análise de Literatura relativa aos temas abordados 

a. Analisar o desenvolvimento do conceito Lean ao longo dos anos e compreender como são 

atualmente definidos pela comunidade científica os conceitos de Produção e Pensamento 

Lean; 

b. Caracterizar as metodologias Lean que melhor se adequam aos problemas identificados 

na primeira fase d a dissertação; 

c. Procurar identificar quais as ferramentas Lean que melhor sustêm as metodologias 

estudadas, e rever a literatura existente sobre as mesmas; 

d. Propor uma metodologia Lean onde se apliquem os conceitos estudados nos dois pontos 

anteriores. 

3. Análise detalhada à situação inicial da Empresa A, e proposta de iniciativas de melhoria 

a. Realização de um mapeamento da cadeia de valor e levantamento de oportunidades; 

b. Caracterização dos processos e priorização dos processos críticos; 

c. Recolha e análise de dados referentes aos processos em análise 

d. Proposta de atividades de melhoria para cada processo com base uma ferramenta 

normalizada para a exposição e estruturação de informação (Diagrama A3), utilizando 

metodologias e ferramentas Lean. 

4. Implementação das propostas de melhoria identificadas e avaliação dos resultados 

a. Montagem de uma estrutura semanal de monitorização do estado das implementações; 

b. Implementação das propostas de melhoria; 

c. Apresentação dos resultados operacionais relativos a cada implementação; 

d. Apresentação dos resultados globais por iniciativa implementada; 

e. Realização de uma proposta de trabalho futuro a ser realizado pela Empresa A. 

1.3. METODOLOGIA DA DISSERTAÇÃO 

De seguida é apresentada a metodologia a ser adotada. Na Figura 1 estão representadas de forma 

sucinta as 7 etapas deste método. 
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Figura 1: : Etapas da realização da dissertação 

Etapa 1: Identificação e caracterização das empresas intervenientes – KI e Empresa A 

Apresentação das empresas intervenientes nesta dissertação. A Empresa A - detentora do caso de 

estudo, e o Kaizen Institute - consultora operacional, que procura neste estudo apoiar a Empresa A nas 

suas dificuldades e limitações. 

Etapa 2: Caracterização da situação atual da empresa A 

Caracterização detalhada da situação atual da empresa: o seu funcionamento interno, principais fluxos 

de informação e de materiais existentes, bem como as principais dificuldades e limitações atuais da 

empresa. 

Etapa 3: Revisão da literatura e desenvolvimento de uma Metodologia para análise futura 

Revisão bibliográfica focada nos problemas levantados no caso de estudo. Esta revisão incide em 

conceitos lecionados em cadeiras da Licenciatura e Mestrado de Engenharia e Gestão Industrial  e em 

metodologias e ferramentas Lean para a resolução das dificuldades da Empresa A. Definição de uma 

metodologia de análise de oportunidades e de implementação. 

Etapa 4: Identificação da situação inicial da Empresa A e desenho da situação futura 

Análise e caracterização detalhada dos processos da Empresa A e identificação dos principais 

desperdícios e suas causas raiz. Definição da visão futura para a Empresa A 

Etapa 5: Caracterização de oportunidades e implementação das prioritárias segundo uma 

estrutura normalizada 

Caracterização das oportunidades e seleção das iniciativas de atuação prioritárias. Exposição do 

formato normalizado de análise de cada iniciativa, recolha de dados e definição de objetivos para cada 

uma. Implementação de metodologias e ferramentas adequadas de forma a ir ao encontro dos objetivos 

selecionados. Apresentação de resultados operacionais relativos a cada implementação. 

Etapa 6: Validação de resultados e criação de uma proposta de trabalho futuro 
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Análise e discussão dos resultados globais por iniciativa, exposição das principais lições e 

aprendizagens de cada implementação e recomendação de trabalho futuro por parte da Empresa A de 

forma a alcançar a visão futura desenhada na Etapa 4. 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A estrutura da dissertação segue a seguinte ordem: 

Capítulo 1 - Introdução: Apresentação e contextualização do problema, objetivos da dissertação, 

metodologia adotada, e estrutura a seguir ao longo do documento. 

Capítulo 2 – Empresas envolvidas na dissertação: Caracterização detalhada do problema em 

análise. Descrição da empresa prestadora de serviços, a sua essência e modelo de operação. 

Descrição da empresa em análise, a sua situação atual, as suas principais atividades, e identificação 

das suas limitações e dificuldades. Contextualização do projeto de melhoria. 

Capítulo 3 – Revisão bibliográfica: Neste capítulo é abordado o desenvolvimento do conceito Lean 

e quais as metodologias e ferramentas mais relevantes para a resolução dos problemas da Empresa 

A identificados no capítulo 2. Tendo em consideração a informação analisada é criada uma metodologia 

de forma integrar as metodologias e ferramentas a cada problema da Empresa A. 

Capítulo 4 – Análise da situação inicial: Análise da situação inicial, onde é realizado um processo 

extenso de identificação de oportunidades de melhoria, através de gemba walks, um mapeamento da 

cadeia de valor, definição das principais iniciativas de implementação, análise de dados relativos a 

cada iniciativa, definição da situação inicial e objetivos futuros para cada uma. 

Capítulo 5 - Implementação: Implementação, por iniciativa, das oportunidades levantadas no capítulo 

anterior, com base nas metodologias e ferramentas identificadas no capítulo 3. Para cada iniciativa, 

este capítulo está dividido em duas fases, a primeira de refinação e priorização segundo uma matriz de 

esforço impacto das oportunidades e uma segunda de implementação e exposição do seu impacto a 

nível operacional. 

Capítulo 6 – Apresentação de resultados: Neste capítulo são apresentados os resultados globais 

por iniciativa, bem como as sinergias originadas entre as diferentes implementações. São também 

identificadas as principais aprendizagens por cada iniciativa implementada, de forma a facilitar a 

Empresa A nas iniciativas futuras que ficaram fora do âmbito desta dissertação. 

Capítulo 7 – Conclusões gerais e recomendações: Neste último capítulo clarificam-se as conclusões 

finais da dissertação de mestrado e realiza-se uma sugestão de trabalho futuro a ir ao encontro do 

desenho da cadeia de valor futura realizado no capítulo 4. 

A ligação entre os capítulos e a metodologia da dissertação é a seguinte: a primeira parte do capítulo 

2 (até ao subcapítulo 2.2.1) correspondem à etapa 1; o restante capítulo 2 corresponde à etapa 2; o 

capítulo 3 corresponde à etapa 3; a primeira parte do capítulo 4 (até ao subcapítulo 4.1.2) corresponde 

à etapa 4; o restante capítulo 4 e o capítulo 5 correspondem à etapa 5 e finalmente os capítulos 6 e 7 

correspondem à etapa 6.  
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2. EMPRESAS ENVOLVIDAS NA DISSERTAÇÃO 

Neste capítulo são apresentadas as empresas envolvidas no desenvolvimento desta dissertação, o 

Kaizen Institute Consulting Group (KICG) e a Empresa A, que por motivos de confidencialidade não 

pode ser identificada. Na secção 2.1 é apresentada a empresa Kaizen Institute. Na secção 2.2 é 

apresentada a Empresa A. Na secção 2.3 é contextualizado o caso de estudo. Finalmente a secção 

2.4 reúne as principais conclusões do capítulo. 

2.1. KAIZEN INSTITUTE: MÉTUDO DE ATUAÇÃO 

Nesta secção é apresentada a empresa KI. Na secção 2.1.1 é apresentada a filosofia Kaizen, bem 

como a história da empresa e a sua metodologia e na secção 2.1.2 é apresentado o modelo de gestão 

e o método de atuação utilizados pela empresa. 

2.1.1. KAI (MUDAR) ZEN (MELHOR) 

Masaaki Imai (Japão, 1930) foi o responsável pela criação do termo Kaizen. Após terminar os seus 

estudos em Tokyo, iniciou a sua atividade profissional em 1955 no Centro de Produtividade Japonesa, 

em Washington DC, com o objetivo de ajudar empresas japonesas a recuperar economicamente no 

período pós segunda guerra mundial. Imai teve a oportunidade de trabalhar com Schoichiro Toyoda, 

antigo presidente da Toyota Motor Corporation, e Taiichi Ohno, antigo diretor geral da mesma empresa. 

Juntos, e com base em visitas de benchmarking a empresas ocidentais, desenvolveram o sistema de 

produção Toyota, também conhecido como sistema de produção Lean. Baseando-se neste feito, Imai 

editou, em 1986, o livro KAIZEN™: The Key to Japan's Competitive Success, onde pela primeira vez 

introduz o termo Kaizen como é hoje conhecido (Kaizen Institute, 2019a). 

Pertencente ao vocabulário japonês, Kaizen é a junção de duas palavras, kai e zen, cujos significados 

são respetivamente mudar e melhor, representado na Figura 2. O seu significado conjunto passa a 

mudança para melhor, e consequentemente se esta mudança for feita todos os dias, em todas as áreas 

de uma empresa, envolvendo todos os colaboradores, nasce o conceito Kaizen,, de melhoria contínua 

(Imai, 1997). 

 

Figura 2: Palavra Kaizen e o seu significado (Kaizen Institute, 2019a) 

Em 1985, Imai criou na Suíça o Kaizen Institute, uma empresa multinacional, para ajudar líderes de 

empresas a alcançar objetivos de performance operacional, implementando ferramentas Lean e 

culturas de melhoria contínua. Atualmente com a denominação Kaizen Institute Consulting Group 

(KICG), esta consultora está presente em mais de 60 países, atuando em empresas de todas as 

dimensões em mais de 45 setores. 
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O presente projeto está associado à sede Ibérica, composta pelos escritórios do Porto, Lisboa, França, 

Reino Unido, Malta e Austrália. Fundada em 1999, em Vila Nova de Gaia, esta sede emprega mais de 

200 consultores (polo com maior representatividade de todo o grupo), e atua em seis setores: Indústria, 

Serviços, Saúde, Logística, Retalho e Gestão de projetos (Kaizen Intitute, 2019a) 

O KICG presta serviços aos seus clientes através de treino (Kaizen College), consultoria, eventos 

públicos, seminários, e visitas a empresas best-in-class. Internamente esta abordagem é designada 

como Kaizen Business System (KBS). 

2.1.2. SISTEMA DE GESTÃO KAIZEN (KAIZEN BUSINESS SYSTEM) 

O sistema KBS pode ser comparado com a estrutura de uma casa, como demonstrado na Figura 3. No 

topo da casa encontra-se a visão estratégica do modelo, cujo objetivo remete para a valorização da 

empresa alvo. Esta valorização é atingida através do respeito interpessoal, eficiência de fluxos, 

eficiência de recursos, qualidade de produtos e serviços e crescimento da empresa. A melhoria no 

desempenho da empresa leva-a a obter resultados de excelência, tanto junto de clientes como de 

fornecedores. Nos níveis inferiores desta “casa”, são abordados os três subsistemas do sistema 

GQCDM – Growth, Quality, Cost, Delivery and Motivation (Kaizen Institute, 2019b).  

 

 

Figura 3: Kaizen Business System (Adaptado de Kaizen Institute, 2019b) 

O sistema GQCDM divide-se em três subsistemas, cada um com ferramentas de implementação 

próprias. 

Growth: as ferramentas deste subsistema têm um impacto direto no crescimento das vendas da 

empresa, através da aplicação de métodos disruptivos sobre o Planeamento Estratégico, Inovação e 

Ideação, Marketing e Vendas, Desenvolvimento e mais recentemente sobre o Impacto Ambiental. 

Indiretamente, estas ferramentas têm também um impacto na redução dos custos (Kaizen Institute, 

2019b). 

QCD: Este subsistema é composto por cinco ferramentas que procuram alcançar a excelência 

operacional: TFM, TPM, TQM, TSM e SSI. Por sua vez, estas ferramentas têm impacto direto sobre os 
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custos operacionais, e indireto sobre as vendas. Segundo Ohno (1988) “Tudo o que fazemos é olhar 

para a linha temporal desde a encomenda do cliente até à sua conversão em dinheiro e estamos a 

reduzir essa linha de tempo removendo os desperdícios não valorizados”, esta premissa representa o 

âmbito primário destas ferramentas. Reduzindo a linha temporal e aumentando a satisfação dos 

clientes, indiretamente podemos melhorar a sua taxa de retenção e atrair novos clientes (aumento de 

vendas) (Kaizen Institute, 2019b). 

Motivation: De forma a que uma cultura de melhoria contínua seja bem sucedida, esta tem de estar 

incutida em todas as pessoas, independentemente do seu nível hierárquico na empresa. Como dito 

anteriormente, Kaizen tem de ser feito todos os dias, por todas as pessoas, em todas as áreas, com 

foco no mesmo objetivo: melhorar a eficiência dos trabalhadores. De forma a melhorar a motivação das 

pessoas, o Kaizen Change Model (base da casa) é a ferramenta deste subsistema, que ajuda a 

organização a gerir a mudança da melhor forma (Kaizen Institute, 2019b). 

2.1.2.1. AS CINCO FERRAMENTAS DO SUBSISTEMA QCD 

O subsistema QCD identifica um conjunto de metodologias e ferramentas Lean cujo objetivo primário 

é a redução dos custos operacionais, através da melhoria da qualidade, eficiência e serviço de entrega. 

Estas ferramentas, já introduzidas na secção anterior, são descritas abaixo de uma forma sucinta, pois 

serão referidas ao longo deste trabalho. 

Total Flow Management (TFM): As ferramentas TFM são utilizadas para gerir as atividades de 

produção e logística interna e externa da empresa, eliminando os desperdícios, ou os muda, como 

denominado pelo KI, tornando todas as atividades o mais próximas de 100% valor acrescentado. Uma 

das principais ferramentas do TFM é a criação de um sistema Pull, preferencialmente de fluxo unitário 

e com leadtimes curtos. Um sistema Pull é um sistema onde os lançamentos são regulados de acordo 

com o nível de stock de forma a impedir que o inventário cresça além de um determinado limite (Hopp 

& Spearman, 2004). O TFM é composto por três conceitos: (i) Fluxo de produção: utilização de boas 

práticas para a otimização do fluxo produtivo, incidindo sobre os layouts, os bordos de linha (BOD), e 

standards de trabalho; (ii) Fluxos de logística interna: otimização do fluxo de material dentro das 

fronteiras da empresa, através de supermercados, comboios logísticos e sincronização de operações; 

e (iii) Fluxos de logística externa: otimização de fluxos de material externos à empresa, também 

conhecidos como inbound e outbound logistics (Kaizen Institute, 2019c). 

Total Productive Maintenance (TPM): As ferramentas TPM são utilizadas para: reduzir o número de 

acidentes para zero, através de diagnósticos e procura de causas de acidentes, e atuação sobre as 

mesmas; reduzir o tempo médio entre paragens, através de programas de manutenção autónoma e 

planeada; e reduzir os desperdícios dos equipamentos. A eficiência dos equipamentos pode ser medida 

através de um indicador OEE – overall equipment effectiveness, que uma vez aplicado permite a 

deteção e identificação das causas de paragens (Kaizen Institute, 2019d). 

Total Quality Management (TQM): As ferramentas TQM são utilizadas para aumentar a qualidade de 

produção e para reduzir os custos associados a defeitos e a retrabalho. Visam o alcance de níveis seis 

sigma, ou seja, 3,4 não conformidades por 1 milhão de produtos (Kaizen Institute, 2019e). 
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Total Service Management (TSM): As ferramentas TSM permitem aplicar as metodologias tradicionais 

da empresa, à semelhança do TFM, ao mercado dos serviços. Através de um mapeamento inicial da 

cadeia de valor do cliente, é possível melhorar a gestão, qualidade e fluxo de informação na área dos 

serviços (Kaizen Institute, 2019f). 

Sourcing and Suppliers Improvement (SSI): As ferramentas SSI permitem implementar uma 

estratégia de redução de custos de compras – Estratégia de Procurement – e procuram reduzir os 

custos de stock e de transportes, tanto a montante como a jusante da empresa. Estas ferramentas 

estão interligadas com os fluxos de logística externa da TFM. (Kaizen Institute, 2019g). 

2.1.2.2. KAIZEN CHANGE MODEL 

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

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

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

em três métodos distintos, visíveis na Figura 4, e descritos de seguida (Kaizen Institute, 2019h): 

 

Figura 4: Banderia do Instituto Kaizen e relação com os três métodos do KCM 

Kaizen Diário: Para o sucesso de uma cultura de melhoria contínua, é essencial que todas as pessoas 

da empresa estejam motivadas e participem, através do Kaizen Diário, possível nas equipas do Gemba 

(equipas de nível operacional). Este método consiste na realização de curtas reuniões diárias de forma 

a organizar as equipas e os seus locais de trabalho, e na utilização dos ciclos Plan-Do-Check-Act 

(PDCA) e Standardize-Do-Check-Act (SDCA) de forma a sustentar o aumento gradual da eficiência 

operacional das equipas (zonas branca e azul da Figura 4). A implementação do Kaizen Diário é um 

processo gradual, dividido em quatro níveis, sendo que a passagem de nível só é feita quando a equipa 

domina as práticas de melhoria do nível anterior. Os quatro níveis têm as seguintes características: 

nível 1) formação e organização de equipas de trabalho; 2) organização dos espaços de trabalho; 3) 

normalização de todos os processos, através dos ciclos PDCA e SDCA; 4) autonomia total das equipas 

em processos de melhoria contínua. 

Kaizen Breakthrough: O Kaizen Breakthrough é uma ferramenta que visa a mudança disruptiva dos 

processos atuais de uma empresa. Esta mudança consegue-se através de eventos Kaizen (workshops 

intensivos com equipas de gestão intermédia multidisciplinares), onde se identificam e mapeiam os 

processos, com o objetivo de perceber onde e como implementar novos paradigmas que permitam a 

melhoria dos mesmos (zona encarnada da Figura 4). Após implementação (zona branca da Figura 4), 
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as ações são acompanhadas regularmente, e os seus resultados são discutidos em reuniões 

periódicas, para assegurar a sua sustentabilidade (zona azul da Figura 4). 

Kaizen Líderes: O Kaizen Líderes é uma ferramenta que se foca no desenvolvimento das equipas de 

gestão de topo. Num ambiente fabril estas equipas podem ser compostas pelos responsáveis dos 

diferentes departamentos operacionais. O objetivo do Kaizen Líderes é desenvolver nos líderes uma 

visão de melhoria, e conseguir o compromisso dos mesmos com as boas práticas de melhoria contínua. 

Esta ferramenta implica que a gestão de topo esteja totalmente envolvida no processo de melhoria 

contínua, desde o desenvolvimento   da estratégia de melhoria até ao seu envolvimento na 

implementação do Kaizen Diário nas equipas do Gemba. 

2.2. EMPRESA A 

Nesta secção é apresentada a outra empresa interveniente nesta dissertação. Na subsecção 2.2.1 é 

apresentada de uma forma sucinta a empresa e a sua visão global, e na subsecção 2.2.2 é apresentada 

a situação atual da empresa e são identificados os principais problemas e limitações da mesma. 

2.2.1. VISÃO GLOBAL DA EMPRESA 

A Empresa A foi fundada no início dos anos 80, e é atualmente uma das maiores empresas em Portugal 

da indústria alimentar, atuando no setor dos molhos e condimentos, com rendimentos mensais na 

ordem dos três milhões de euros. Durante a sua existência, tem vindo a adquirir empresas do mesmo 

setor de atividade, tendo a sua maior fusão e aquisição ocorrido no ano 2000. O nome da empresa 

comprada foi mantido, apesar de ter sofrido um rebranding, e nos dias de hoje é o principal produto da 

Empresa A, estando associada e eventos desportivos e culturais por todo o país. Esta estratégia de 

fusões e aquisições tem permitido à Empresa A crescer anualmente e internacionalmente. Atualmente 

está presente em mais de 40 países, distribuídos em 5 continentes. 

De forma a garantir a qualidade dos produtos, o abastecimento de matérias primas é feito 

exclusivamente de produtos nacionais, sendo a maioria provenientes da região onde está sediada. 

Também na mesma região é a maior fonte de empregabilidade, tendo a cargo mais de 200 

colaboradores. A sua estrutura organizacional engloba as áreas de produção, planeamento, logística, 

qualidade, investigação e desenvolvimento, manutenção, vendas, compras, marketing, IT e recursos 

humanos. 

Possui uma instalação fabril das mais modernas no seu setor, motivo pelo qual é procurada pelas 

marcas de distribuição nacionais e selecionada como fornecedora certificada por algumas das maiores 

marcas do mundo, como a Unilever. 

Para além da produção de condimentos, que se pode dividir entre molhos e vinagres, a Empresa A é 

também detentora de uma instalação de produção de plásticos, que utiliza para abastecimento próprio. 

Com esta integração vertical, a empresa consegue dedicar a sua atenção na procura de matérias 

primas, para assegurar a qualidade e manter o reconhecimento de líder de mercado.  

Na totalidade, a empresa A controla mais de 1000 stock keeping units (SKUs), distribuídos pelas 

diferentes áreas de produção, como representado na Figura 5.  
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Figura 5: Estrutura Organizacional da Empresa A 

O presente trabalho tem como foco a área de produção de molhos, sendo apresentada a situação atual 

da mesma na seguinte secção. 

2.2.2. SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA DE PRODUÇAO DE MOLHOS 

O forte crescimento que a Empresa A tem tido nos últimos anos, de especial notoriedade após o 

rebranding da sua principal marca, no ano 2000, tem levado a mesma a investir fortemente na 

implementação de uma cultura de melhoria contínua, de forma a aumentar a produtividade, e ao mesmo 

tempo manter a vantagem competitiva para a concorrência. 

No último ano, a empresa esteve focada no aumento da eficiência da unidade de embalamento, 

recorrendo ao KI para acompanhar esse processo. Durante o mesmo período, a empresa A deparou-

se com um acentuado crescimento de encomendas, mas tendo sido bem-sucedida no incremento da 

eficiência das linhas de enchimento, conseguiu não só manter, como aumentar o nível de serviço. A 

fórmula 1 apresenta a fórmula usada pela empresa A para o cálculo do nível de serviço. 

 

 𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
         (1) 

 

Este aumento de eficiência teve como consequências, para além do aumento do nível de serviço, um 

aumento de tempos de espera das linhas de enchimento, devido à falta de capacidade da área de 

produção para abastecer as mesmas. A empresa atualmente está a utilizar um turno de produção ao 

domingo de manhã para encher os silos existentes entre a produção e o embalamento, mas ainda 

assim este stock não é suficiente para compensar a diferença entre cadências das suas áreas.  

 

Figura 6: Visão macro do fluxo de produção de molhos 

A administração da empresa A está então dedicada em encontrar uma solução para conseguir nivelar 

este fluxo de material entre a produção e o embalamento. Nas subsecções seguintes é feita uma 

Empresa A

Vinagres Molhos

Ketchup Maionese Mostarda Outros

Plásticos

Frascos Cápsulas
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análise mais profunda a cada uma das áreas mencionadas, bem como ao sistema que as interliga, o 

sistema de planeamento da empresa A. 

2.2.2.1. PRODUÇÃO 

O fluxo da área de produção tem início nos cais de desembarque da fábrica, onde são rececionadas 

as MP e fim nos silos e tanques de armazenamento, onde são colocados os molhos cozinhados (work 

in progress, WIP), para seguirem para a área de embalamento, como ilustrado na Figura 7. De seguida 

são apresentadas as principais tarefas deste fluxo. 

 

Figura 7: Fluxo de produção de molhos 

Receção de MP e Armazenamento: A receção das MP dá-se em dois cais distintos, dependendo das 

características físicas dos materiais. As matérias líquidas são descargas no cais 2, junto da área de 

produção, através de camiões com tanques cilíndricos. Este cais está rodeado de silos de inox de 

grande capacidade, para onde a descarga é feita com o auxílio de uma mangueira e de uma bomba. 

Estes silos abastecem ambas as áreas de produção de vinagres e molhos. A receção de matérias 

sólidas ocorre no cais de descarga 1, onde também se carregam os camiões para expedição, e este é 

na ponta oposta da fábrica, relativamente à área de produção. Os materiais vêm em paletes, por 

camiões do tipo furgões. Uma vez descarregadas, as MP passam por um controlo de qualidade, onde 

são verificadas as validades e as condições dos produtos. Após aprovação, as paletes são 

transportadas por um empilhador para o armazém principal, central às duas áreas de produção 

(vinagres e molhos). Este armazém é composto por prateleiras com altura de 3 a 4 andares, e possuem 

duas filas de profundidade. Junto da área de produção existe um pequeno armazém onde está presente 

um buffer de MP que consegue assegurar as produções de um turno. O seu reaprovisionamento é feito 

por um estafeta, ou caso este não esteja disponível por operadores da produção, com um empilhador, 

deslocando-se ao armazém principal para recolher as paletes de produto. Esta movimentação requer 

que o operador saia da área de produção durante um período considerável. 

Picking: No início da semana é distribuído a cada reator uma lista com o planeamento das produções. 

No início de cada produção, os operadores abrem as receitas no sistema e fazem um levantamento 

das matérias primas que são necessárias recolher para iniciar a produção. Existem duas fontes de MP, 

o armazém da produção e a zona de pesagens (Anexo B). O armazém da produção é onde se 

encontram as MP nos seus formatos originais, isto é, sacas de 25 Kg, caixas de ovo de 5 Litros, entre 
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outros. A zona de pesagens é onde são embalados sacos mais pequenos com quantidades inferiores 

às que vinham originalmente do fornecedor. Nesta zona existem dois operadores por turnos a ensacar 

ingredientes para as diferentes produções, e a depositar as pesagens em paletes. O operador tem 

então de se movimentar à zona de pesagens para encontrar a palete correspondente à sua produção, 

e ao armazém para recolher os restantes ingredientes necessários para a receita. O estafeta da 

produção procura ajudar os operadores nesta tarefa, mas atualmente não consegue servir os 6 

operadores. 

Produção: Na zona de produção existe 1 reator de 1,3 toneladas, 2 reatores de 1 tonelada e 3 reatores 

de 500 kg. O planeamento das receitas para cada reator é feito numa base semanal, mas diariamente 

sofre alterações, devido à falha de comunicação entre os comerciais, a produção e o embalamento. A 

duração de cada receita está dividida em dois tempos, o de processamento, durante o qual o reator 

está a cozinhar o molho, e o de operações manuais, sendo estas a inserção dos ingredientes e a 

remoção de uma amostra para aprovação pelo departamento de qualidade e espera pela resposta. A 

inserção dos ingredientes é feita através das portas dos reatores, que se encontram no topo dos 

aparelhos. Esta tarefa é pouco ergonómica e exige bastante tempo e esforço do operador. 

Descarga de molhos para os Silos: Uma vez terminada a produção e aprovada pela qualidade, os 

molhos são encaminhados por tubagens para silos fixos ou tanques móveis. Existem 8 silos fixos de 

10 toneladas, 5 silos fixos de 5 toneladas e 30 tanques móveis de 1 tonelada. Caso a descarga seja 

para um tanque móvel, o operador do reator tem de se deslocar para a zona de descargas (Anexo B), 

e com o auxílio de uma bomba carregar os mesmos. As bombas são equipamentos utilizados tanto 

para descargas de molhos para tanques como para carregamento das linhas de enchimento. Após 

cada utilização é necessária uma lavagem, que demora um tempo considerável e só pode ser feita uma 

bomba de cada vez. Esta situação tem-se provado uma das principais causas de ausência de produto 

nas linhas de enchimento, pois a gestão das bombas não está a ser feita de forma eficiente. 

2.2.2.2. EMBALAMENTO  

A área de embalamento foi alvo de um processo de melhoria contínua no passado, tendo-se tornado 

mais eficiente, como referido no início da presente secção. Contudo os efeitos deste processo de 

melhoria não foram igualmente impactantes na totalidade das 14 linhas de enchimento, pois as 

metodologias de melhoria contínua não foram eficientemente sustentadas pelas diferentes equipas. 

Das 14 linhas de enchimento (Anexo C), as 7 onde as metodologias foram menos sucedidas foram as 

linhas 1 a 8 (não existe linha número 3). Estas linhas representam não só o embalamento dos frascos 

mais comuns, chamados top-down, como de frascos “chupeta”, jerricans e baldes. Os clientes destas 

linhas são as próprias marcas da Empresa A, os grandes distribuidores nacionais e a maior marca 

internacional que usa a Empresa A como sua fornecedora. A administração solicitou que o foco da 

parte do projeto respetiva ao embalamento fosse nestas 5 linhas, e o restante subcapítulo é referente 

às mesmas. 

 A variabilidade de produção destas linhas é significativa, o que requer várias mudanças. Estas podem 

ser relativas ao rótulo, cápsula ou formato. Considerando os diferentes formatos, cuja mudança é a que 
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requer mais tempo à linha (setup) e as referências (qualquer combinação formato, cápsula, rótulo) 

produzidas em cada linha, a Tabela 1 permite comprovar variabilidade das mesmas. 

Tabela 1: Número de formatos e de referências por linha 

Linha Formatos Referências    

LM 01 7 15 

LM 02 4 21 

LM04 5 73 

LM 05 22 78 

LM 06 34 134 

LM 07 10 34 

LM 08 7 78 

 

O fluxo de embalamento é idêntico para cada uma das 7 linhas, e tem como início os silos ou tanques 

da produção e o armazém de embalagens (Anexo C), e como fim a paletização e filmagem do produto 

acabado, como ilustrado na Figura 8. Desta área, as paletes são colocadas no armazém central e 

posteriormente são expeditas para um centro logístico, que é responsável pelo encaminhamento dos 

produtos para o cliente final. 

 

Figura 8: Fluxo de embalamento de molhos 

Abastecimento de embalagens na linha: O material necessário para o embalamento provém na sua 

maioria da fábrica de plásticos da Empresa A. Este chega em paletes, pelo cais de desembarque 1, e 

é armazenado no armazém principal. Na área de embalamento existe um armazém com materiais de 

frascos e tampas, pelo qual são abastecidas as linhas, mas devido a limitações de espaço, este tem 

de ser constantemente reaprovisionado com o stock do armazém principal. Também na mesma área 

existe um segundo armazém onde são colocados outros materiais necessários ao embalamento, como 

os rótulos e os filmes. 

A colocação de embalagens na linha é feita a partir do armazém, através um tapete. Esta tarefa é 

realizada por uma operadora que não comunica diretamente com o a linha, mas sim com a chefe de 

produção (Anexo C). Desta forma, o lead time de comunicação torna-se muito longo, resultando em 

períodos de paragem de linhas por falta de material. As quantidades de reposição são fixas (uma fiada 

de uma palete, que representa cerca de 150 unidades), resultando por vezes no abastecimento em 

excesso. 
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Enchimento e Embalamento: Os equipamentos responsáveis pelo enchimento e embalamento 

exigem a introdução manual de parâmetros de funcionamento. Estes parâmetros diferem consoante o 

frasco, a cápsula e o rótulo. Atualmente, o operador não tem noção dos parâmetros ótimos, e limita-se 

a garantir uma cadência de embalamento estável, o que por vezes se situa em 50% da capacidade da 

linha. Assim que as embalagens passam pelas três máquinas desta fase, representadas na Figura 9, 

agrupam-se numa baía e são colocadas em caixas, por operadoras, para depois serem cobertas por 

filme e passadas por um forno, até serem paletizadas. Quando a linha não pára, a quantidade de 

produto que chega à baía é superior à capacidade atual de duas operadoras. 

 

Figura 9: Máquinas da fase de enchimento e embalamento 

Paletização: Atualmente existe um operador chamado “fora de linha” por cada linha de enchimento, 

com a função de paletizar as caixas provenientes do forno. As linhas 4, 5, 6 e 7 terminam todas na 

mesma área, sendo que a 8 termina noutra área da unidade de enchimento (Anexo C), resultando na 

sua fixação a jusante das linhas 4 a 7, e tendo de ser um operador de linha a assegurar a paletização 

da linha 8.  

Setup: Existem atualmente dois tipos de setup, um com recurso a lavagem e um apenas de mudança 

de embalagem. Os setups com lavagem recorrem a um de dois tipos de lavagem, completa ou 

enxaguamento, dependendo do seguinte produto a ser produzido. O programa de lavagens apresenta 

4 modalidades, concluindo que apenas as duas de extremo estão a ser utilizadas. Devido ao tempo de 

lavagem, os setups são mais demorados comparativamente aos sem lavagem, mas os três operadores 

da linha continuam dedicados ao setup. Os setups sem lavagem têm durabilidades diferentes, 

dependendo da necessidade de mudança de rótulo, de rótulo e tampa ou embalagem total. Os 

equipamentos não são ergonómicos levando a demora na sua afinação, e a falta de normalização do 

espaço de trabalho leva à demora por parte dos operadores, devido ao tempo dispendido na procura 

dos materiais.  

Atualmente as equipas alocadas às linhas em estudo apresentam diversas oportunidades de melhoria 

da eficiência. Estas oportunidades são identificadas em dois critérios: oportunidades do manuseamento 

do equipamento e oportunidades da linha. De seguida apresentam-se as oportunidades de melhorias 

para os diferentes processos da linha. 

2.2.2.3. PLANEAMENTO 

No âmbito do planeamento, a empresa A apresenta duas grandes preocupações: o planeamento do 

equipamento de produção e o planeamento do equipamento de lavagem (CLeaning in process). 

Planeamento do CIP: 

O sistema de lavagens é partilhado pela unidade de produção, pela unidade de embalamento e pela 

unidade de armazenamento, onde se encontram os silos fixos e tanques móveis. Existem três 

programas de lavagem, um para cada unidade. O sistema de lavagens permite a utilização dos 

programas em simultâneo, ou seja, o CIP pode estar ativo na produção e no embalamento em 
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simultâneo, apesar de desacelerar o tempo standard de cada lavagem. Atualmente, cada programa só 

permite lavar um equipamento de cada vez, ou seja, um reator (produção), um tanque 

(armazenamento) ou uma enchedora (embalamento). 

O planeamento de produção e de embalamento não tem em consideração os tempos de lavagem dos 

equipamentos. Este fator resulta em duas situações: (i) O planeamento baseia-se apenas no tempo de 

embalamento (como será visto mais à frente), acabando as linhas e reatores por muito raramente 

cumprir com as produções planeadas; (ii) O término das operações dos equipamentos não é 

contemplado, e consequentemente é frequente haver reatores ou linhas de enchimento que terminam 

em períodos simultâneos, tendo alguns de ficar parados a aguardar por lavagem. 

Planeamento da Produção: 

O planeamento da Empresa A é feito semanalmente, pelo diretor de produção, que contempla dois 

fatores: (i) as encomendas dos grandes distribuidores e das empresas internacionais que usam a 

Empresa A como fornecedora e (ii) os níveis de stock dos produtos próprios. Está a ser aplicado um 

sistema Pull no que diz respeito às encomendas de produtos não subcontratados (caso (i)), mas 

relativamente aos produtos de marca própria, está a ser aplicado um sistema Push, com base em 

previsões de consumo. 

 Durante o planeamento, o diretor da produção tem como base as capacidades de embalamento da 

fábrica, em vez das capacidades de produção. No último ano, e devido às ineficiências, a capacidade 

de embalamento era inferior à de produção, mas devido a programas de melhoria contínua e 

investimentos em equipamentos, o paradigma mudou. Assim, as linhas passaram a estar à espera de 

produto, pois a cadência de produção é agora inferior à de enchimento, mas o paradigma do 

planeamento ser feito com base nas linhas de enchimento mantém-se. 

O planeamento semanal é posteriormente ajustado, numa base diária, onde as chefias da produção, 

embalamento, compras, qualidade e manutenção fazem uma reunião ao meio dia, e fazem um 

levantamento da situação nas linhas e nos reatores. Em casos de atraso, replaneiam a produção do 

dia e do dia seguinte. Como já referido anteriormente, devido à ausência de consideração dos tempos 

de setup e de lavagem no planeamento, o planeamento semanal acaba sempre por ser corrigido nas 

reuniões diárias, e a produção real da semana acaba sempre por ser inferior ao planeado, afetando o 

nível de serviço da empresa. 

2.3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto de melhoria da empresa A com o KI foca, como já referido, a área de produção de molhos, e 

após um levantamento de oportunidades no terreno, foi acordado com a gerência que apenas seriam 

trabalhadas as ações mais críticas. Após priorização, três temas foram selecionados como pontos a 

melhorar: o sistema de planeamento, eficiência da área de embalamento e a eficiência da área de 

produção. Nos dois últimos pontos, foi pedido pela gerência a criação e implementação de um indicador 

de eficiência das equipas, de forma estas poderem ser premiadas consoante o seu trabalho. 



 16 

2.3.1. SISTEMA DE PLANEAMENTO INADEQUADO FACE AO DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA 

Como apresentado na subsecção 2.2.2.3, várias oportunidades de melhoria foram identificadas. Em 

primeiro lugar o facto de o planeamento ser feito para a área de embalamento, que despoleta uma 

encomenda para a produção, não tendo em consideração qualquer tipo de nivelamento ou união de 

encomendas idênticas. Analogamente, para o embalamento, a sua sequência apenas considera a data 

de realização da encomenda, o que potencia a existência de mais setups do que os necessários, caso 

as encomendas sejam agrupadas por linhas, e evita o número de lavagens. 

Em segundo lugar encontra-se a escassez de planeamento. Sendo este semanal, a sua assertividade 

é alta no início da semana, mas face a fatores externos e internos, as ordens de produção começam a 

atrasar ao longo da semana, sendo necessário ajustar o planeamento numa base diária e recorrer a 

horas extraordinárias para concluir as encomendas.  

Em terceiro lugar, foi possível observar que o sistema de planeamento contempla ordens com base na 

procura real e ordens com base previsões, não tendo uma estratégia puramente Push ou puramente 

Pull. Os produtos que são planeados segundo uma estratégia Push originam pontos de inventário 

descontrolados, que levam a elevado desperdício elevado. 

Por último, a influência do KI numa fase posterior levou ao aumento da produtividade da área de 

embalamento, e consequentemente levou ao aparecimento de tempos de espera por WIP nas linhas 

de embalamento. Desta forma é possível identificar que o planeamento com base nas linhas de 

embalamento já não é adequado, caso as cadências de embalamento se mantenham ou melhorem. 

Neste caso é necessário descobrir o novo ponto de estrangulamento de todo o processo desde a 

chegada de matérias primas até à expedição de produto acabado, e planear a produção a partir daí. 

2.3.2. REDUZIDO OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) DAS LINHAS DE 
EMBALAMENTO 

Devido ao trabalho prévio do KI, a empresa A passou a registar a eficiência das suas linhas de 

embalamento através do OEE. O OEE ajuda a medir diferentes tipos de desperdício e indica áreas de 

melhoria de processos nos mais variados sistemas de produção (Muchiri & Pintelon, 2008). O OEE 

permite identificar os desperdícios a três níveis, disponibilidade, desempenho e qualidade, sendo que 

no caso da Empresa A, o cálculo é feito por linha, através da seguinte fórmula: 

𝑂𝐸𝐸 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

𝐶𝑎𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
            (2) 

Nesta fórmula, o numerador é um indicador de qualidade, e no denominador, a cadência teórica por 

segundo representa o número máximo de unidades que a linha consegue produzir por segundo 

(indicador de desempenho), e o tempo de abertura representa o tempo que a linha pode estar a 

produzir, em segundos, já descontando o tempo de paragens planeadas e não planeadas (indicador 

de disponibilidade). 

No início do projeto, o valor médio das linhas encontrava-se nos 37%, sendo que o OEE das linhas 1 

a 8 era de 32%. Este valor mais baixo foi o motivo pelo qual estas foram selecionadas para o projeto 

de melhoria. Segundo indicadores industriais gerais (Nascif & Dorigo, 2010), um OEE deve ser, no 



 17 

mínimo, 85%. A empresa A é líder a nível nacional na sua área de atividade, e ainda assim apresenta 

uma folga significativa para estar perto dos 85%, o que pressupõe grandes oportunidades de melhoria. 

O valor destas linhas é justificado pela Figura 10, que demonstra as causas que mais contribuem para 

as paragens da área de embalamento, e facilmente se identifica que os setups são o maior contribuidor, 

realçando a necessidade de existência de normas, pois ausência de qualquer modo operatório 

normalizado para os colaboradores resulta numa distribuição de trabalho desnivelada e ineficiente. 

Uma vez que a empresa está em crescimento e pondera a adoção de dois ou três turnos, a contratação 

de novos operadores sem experiência também leva a muitas paragens, por inexperiência e falta de 

normas.  

 

Figura 10: Pareto de motivos de paragens das linhas de embalamento, valores em horas totais dos meses de 
novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019 

Também para este valor contribuem as cadências reais das máquinas, que estão muito abaixo dos 

valores da cadência teóricos, definidos pelo produtor do equipamento. Uma vez que é o operador que 

define os parâmetros de funcionamento, e este não tem nenhum incentivo para operar próximo dos 

valores teóricos, a produtividade da linha é sempre afetada. 

Para além dos motivos relacionados com os operadores, o valor do OEE destas linhas também é 

afetado pelo planeamento, uma vez que a não inclusão do alinhamento das produções das 10 linhas, 

resulta na interceção de lavagens, e por sua vez em linhas em fila de espera para lavar. Dado que este 

planeamento também é feito com base nas cadências de enchimento, muitas vezes a produção não 

consegue abastecer as linhas com produto necessário, e na reunião do meio dia o planeamento das 

linhas é alterado, passando estas a fazer setups desnecessários, resultando em mais tempo de 

paragem. 

2.3.3. INEFICIÊNCIAS NA ÁREA DE PRODUÇÃO 

Esta área da empresa A não está incluída em nenhuma iniciativa de melhoria contínua. Não existe 

qualquer indicador que permita a identificação de ineficiências e que permita atuar sobre as mesmas. 

E de acordo com a filosofia Kaizen, não se pode melhorar aquilo que não se controla, não se pode 

controlar aquilo que não se mede, não se pode medir aquilo que não se define (Kaizen Institute, 2019h). 
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De uma análise realizada no terreno, não foi encontrado qualquer tipo de procedimento operacional 

nem de normas de abastecimento dos reatores. Atualmente, cada reator é operado por um operador 

por turno, e este desloca-se entre os armazéns da empresa, como referido na secção 2.2.1, para 

abastecer o seu reator. Existe um estafeta que apoia os 6 operadores (dos 6 reatores), mas não segue 

nenhuma rota pré-definida, acabando por não conseguir ajudar a todos. 

Tendo o planeamento feito com base na área de embalamento, esta passa a ditar o sequenciamento 

da produção, tornando-o reativo para as necessidades das linhas e não contemplando quaisquer 

economias de escala entre produções de batches. Desta forma resulta um número muito elevado de 

setups e lavagens, aumentando a carga do sistema CIP e a frequência de indisponibilidade de CIP 

livre. 

2.3.4. INEXISTÊNCIA DE UM SISTEMA DE MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES 

Como referido na secção 2.3.1, os colaboradores não apresentam qualquer motivação extra para 

serem mais eficientes. Por este motivo, foi também solicitado pela administração, tanto para a área de 

embalamento como para a de produção, uma forma de medir a produtividade das equipas, de maneira 

a premiar as que apresentem um desempenho superior a um valor pré-estabelecido. À semelhança da 

situação na área de produção, a ausência de métricas não permite esta medição, sendo necessário 

implementar um algoritmo para aumentar a eficiência de todas as áreas da empresa. 

2.4. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

O presente capítulo teve com foco apresentar as empresas intervenientes na dissertação. Inicialmente 

foi apresentado o KI, a sua história e o seu sistema de atuação. Pode-se concluir que como consultora 

operacional, a sua vantagem competitiva prende-se ao facto de operar no chão de fábrica, e ao envolver 

todos os colaboradores, consegue obter resultados de uma forma mais eficiente. 

Numa segunda fase foi apresentada a empresa A. Nesta fase foram identificadas as três áreas de 

negócio, e explicado o motivo pelo qual o presente trabalho incide sobre a área de produção de molhos. 

Foram apresentados os fluxos de produção e de embalamento, e identificadas as dificuldades e 

limitações de cada um, podendo-se resumir que a área de produção não se encontra organizada, com 

os trabalhadores a realizarem todas as tarefas relativas à produção, implicando terem de sair do posto 

de trabalho e assim interromper o funcionamento do reator, diminuindo a produtividade; e no 

embalamento os colaboradores não têm qualquer tipo de standard de trabalho, o que leva a inúmeros 

motivos de paragem das linhas, influenciando o OEE das mesmas, como mostrado na Figura 10. Por 

último foi identificado que o sistema de planeamento não é eficaz, e que a falta de nivelamento entre 

as encomendas recebidas e ordens de produção resulta num elevado número de setups. 

Concluída a análise, pretende-se no próximo capítulo estudar a literatura, de forma a identificar como 

é que utilizando a metodologia Lean pode ajudar a Empresa A resolver as suas dificuldades. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo pretende-se fazer uma análise da literatura, de forma a ir ao encontro dos problemas 

mencionados no capítulo anterior. Esta análise será feita de forma sequencial, cobrindo conceitos, 

metodologias e ferramentas Lean. Inicialmente na secção 3.1 apresenta-se a evolução e definição do 

conceito Lean, de seguida, na secção 3.2 faz-se um levantamento das metodologias Lean que possam 

ser adequadas ao caso de estudo, e posteriormente, na secção 3.3, faz-se uma análise mais 

aprofundada das potenciais ferramentas, que sustentam as metodologias selecionadas. Na secção 3.4 

desenha-se uma metodologia com o objetivo de interligar as metodologias e ferramentas Lean 

estudadas e os problemas identificados no caso de estudo, e finalmente na secção 3.5 resumem-se as 

principais conclusões do capítulo. 

3.1. CONCEITO LEAN DESDE O SURGIMENTO ATÉ À ATUALIDADE 

A primeira vez que o conceito Lean foi formalmente introduzido na comunidade científica data 1911,por 

Frederick Winslow Taylor. Taylor (1911) introduziu a normalização de trabalho e o desenvolvimento de 

boas práticas nas áreas da engenharia da produção e da administração científica, e identificou estas 

práticas como forma de reduzir a necessidade de contratação de pessoas desnecessariamente. No 

seu livro “Principles of Scientific Management” Taylor diz que “quando um operador propõe uma 

melhoria, esta deve ser analisada e estudada pela administração, e se necessário, conduzir 

experiências para determinar com exatidão a eficiência da nova sugestão. E se se provar superior ao 

antigo standard, então deve ser adotada como o novo standard em toda a organização”(Taylor, 1911). 

Dois anos mais tarde, em 1913, Henry Ford revelou à comunidade uma nova linha de produção, a linha 

de montagem do Frod T. O desenho desta linha foi resultado da aplicação das técnicas de Taylor, e a 

mudança disruptiva desta nova linha face às outras linhas de produção deveu-se ao facto do paradigma 

de um operador ter de se mover de local para local para produzir um carro ter sido alterado para uma 

linha móvel, em que os carros vinham ao encontro dos operadores, e estes realizavam as mesmas 

tarefas em todos os ciclos. Esta abordagem deu origem à noção de produção em massa, com melhorias 

significativas na velocidade de produção e na redução de custos (Womack, Jones, & Roos, 1990; Hu 

et al., 2011). Contudo a produção em massa apresentava, entre outras, três grandes limitações, sendo 

elas o foco pela produtividade e a falta de preocupação pela qualidade dos produtos; a utilização de 

um sistema Push onde as organizações desenhavam novos produtos, com pouco ou nenhum input dos 

consumidores, e depois “empurravam-nos” (do termo Push) para os mercados; e a criação de grandes 

quantidades de inventário, devido aos produtos que as organizações não conseguiam vender (S. Jack 

Hu, 2013). 

Após a Segunda Guerra, a economia japonesa encontrava-se numa crise profunda, e as organizações 

industriais japonesas depararam-se com uma necessidade de reformular os sues processos de fabrico, 

para se conseguirem tornar competitivas face às empresas orientais. Foi então que Shoichiro Toyoda 

e Taiichi Ohno transformaram o sistema de produção em massa da empresa num sistema de produção 

Lean, denominado de sistema de produção Toyota (Ohno, 1988). Este sistema de produção procurava 

maximizar o valor acrescentado para o cliente e minimizar o desperdício ao longo de toda o fluxo de 

produção: “um processo de mudança sistemático que é aplicado por um conjunto de princípios e boas 
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práticas, visando a melhoria contínua” (Womack et al., 1990; S. Jack Hu, 2013). Durante os anos, 

empresas orientais identificaram o modelo de produção da Toyota como o novo paradigma da 

produção, mas a implementação do sistema de produção Lean noutras empresas encontrou alguns 

entraves, nomeadamente em ambientes produtivos discretos (com muita variabilidade) de reduzido 

volume. 

Desde então surgiu uma nova ideologia, denominada pensamento Lean, que permite a aplicação do 

espírito Lean a todas as empresas, independente da dimensão e da variabilidade da produção (Melton, 

2005). 

Nas seguintes Subsecções, são introduzidos os conceitos de produção e pensamento Lean. 

3.1.1. PRODUÇÃO LEAN 

Al-aomar (2011) caracteriza a produção Lean como um sistema cujo principal objetivo é entregar o 

produto certo, ao cliente certo, sem atrasos, e ao preço certo. 

(Womack & Jones, 1996) apontam  três princípios da produção Lean: 

1. Identificação de Valor Acrescentado (VA); 

2. Identificação de desperdício (NVA); 

3. Geração de fluxo, ou valor para o cliente. 

Melton (2005) define Valor como o encontro do que o cliente está à espera. Depende de indústria para 

indústria, e de indivíduo para indivíduo. (Ohno, 1988) 

Karin (2017) aponta que as fontes de desperdícios podem ser três, provenientes de três palavras 

Japonesas, mura, muri e muda. Muri significa sobrecarga, e é definido com a sobrecarga de trabalho 

destinado a um operador ou máquina, que não é capaz de fazer em condições normais. Muri refere-se 

a uma fraca definição de tarefas para os colaboradores. Mura significa discrepâncias significativas no 

planeamento, que se traduz à análise de como as operações estão planeadas e niveladas, procurando 

evitar grande flutuação que implique tempos de setup. Muda significa desperdício, ou seja, tempo de 

operação gasto com tarefas que não acrescentam valor. De seguida são apresentados os sete tipos 

de desperdícios. 

Melton (2005), baseando-se em Ohno (1988), identifica desperdício com o termo japonês muda, e 

desenvolve um sistema onde identifica sete fontes de desperdícios, ou mudas, sendo estes: 

1. Produção em excesso: Produção que não está direcionada a nenhum cliente; 

2. Espera / Pessoas paradas: Tempos em que pessoas, equipamentos ou produtos que 

aguardam e não estão numa fase de acréscimo de valor para o cliente; 

3. Transporte: Movimento de produto entre postos de trabalho, durante o qual não há acréscimo 

de valor; 

4. Inventário: Armazenamento de produto acabado, produto semi-acabado (work in progress), 

ou matéria prima, que representam investimento empatado; 

5. Sobre processamento: Tarefas realizadas que não acrescentam valor ao produto; 
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6. Movimento de pessoas: Movimento desnecessário dos operadores durante o qual não 

acrescentam valor na produção; Movimento desnecessário de informação; 

7. Produtos defeituosos: Erros durante a produção, que requerem retrabalho ou trabalho extra. 

(Melton, 2005) identifica geração de fluxo como a adoção de um sistema Pull em vez de um sistema 

Push. Num sistema Pull a produção é despoletada pela colocação de uma ordem de encomenda por 

parte do consumidor, e esta despoleta uma cadeia de ordens de encomenda (kanban, explicado na 

subsecção 3.3.3) até ao fornecimento de matérias primas necessárias para essa produção, eliminando 

assim toda a fonte de desperdício (considerando os lead times corretos, para não haver materiais nem 

pessoas à espera).  

3.1.2. PENSAMENTO LEAN 

Womack & Jones (1996) desenvolveram um modelo de cinco passos, que pressupõem que há um 

conjunto de cinco ações consecutivas, desde a definição de valor até ao alcance da perfeição, que são 

capazes de transformar problemas operacionais em fluxos bem organizados de produtos ou serviços.  

 No primeiro passo do pensamento Lean define-se na visão do cliente o conceito de “valor”.  

 No segundo passo identifica-se a cadeia de valor, fragmentando a mesma nas suas atividades 

individuais. Desta forma é possível identificar as ações, tarefas ou processos que representam ou 

criam desperdícios. 

 No terceiro passo, e após se ter identificado as fontes de desperdício, redesenha-se o processo de 

forma a que este seja desempenhado em fluxo, isto é, não se acumula stock de materiais entre as 

diferentes operações do processo. 

 No quarto passo desenvolve-se um sistema Pull (que será explicado mais profundamente na 

subsecção 3.2.1), no qual as ordens de produção são despoletadas pelo consumidor e não pela 

organização. 

 Finalmente, no quinto passo, procura-se alcançar a “perfeição”, definida como a total eliminação 

de desperdício, de forma a que toda a cadeia de valor seja composta por atividades de valor 

acrescentado (VA). 

À semelhança de Womack e Jones (1996), Melton (2005) também afirma que num processo de 

pensamento Lean é necessária uma abordagem racional, baseada em dados. Esta abordagem, à 

semelhança da de Womack e Jones, começa pela recolha de dados com o intuito de mapear as 

atividades desenvolvidas, dividindo-as entre atividades de VA e atividades com desperdício, ou não 

valor acrescentado (NVA). Para tal, Melton defende que esta etapa, assim como todas as outras, deve 

ser feita num contexto multidisciplinar, com a participação desde operadores do gemba até aos 

administradores. De seguida os dados são analisados, e é feito um redesenho do processo em análise, 

também à semelhança de Womack e Jones. De seguida implementa-se o novo processo, e valida-se 

os benefícios inerentes ao mesmo. A Figura 11 representa o processo de Melton. 
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Figura 11:Estrutura de pensamento Lean, baseada em Melton (2005) 

3.2. ANÁLISE DE POTENCIAIS METODOLOGIAS LEAN A APLICAR 

A aplicação destes cinco passos requer uma mudança organizacional radical nas organizações. Para 

sustentar a sua implementação, as organizações utilizam metodologias Lean, que podem ser vistas 

como caixas de ferramentas Lean. 

Face aos problemas identificados na empresa A, de planeamento, de eficiência de produção e de 

motivação dos colaboradores, o presente subcapítulo pretende identificar duas metodologias Lean, Pull 

Planning e Kaizen, que vão ao encontro das necessidades dos mesmos. 

3.2.1. PULL PLANNING 

A metodologia Pull plannig, ou planeamento Pull, é também conhecida como Just-in-Time (JIT), que 

por sua vez é um dos pilares de suporte à implementação da filosofia Lean (Liker, 2004). O JIT tem um 

simples objetivo, de produzir sem recurso a inventários, ou seja, assegurando o abastecimento da linha 

com todos os materiais necessários, no momento certo. Desta forma, o inventário em cada fase da 

linha seria apenas de uma unidade, a unidade que foi encomendada pelo consumidor, caso contrário   

não estaria a produzir (não sendo sinónimo de muda, porque os operadores estariam alocados a outra 

tarefa qualquer). Neste sentido, a produção é despoletada pela encomenda do consumidor, que 

despoleta uma encomenda ao supermercado de produto intermédio da fase anterior, que despoleta 

uma encomenda ao supermercado da fase anterior sucessivamente, até despoletar uma encomenda 

de matérias primas, de forma a que cada etapa opere em Just-in-Time para satisfazer a procura da 

etapa a jusante (Baykoç & Erol, 1998). 

A limitação do sistema JIT detem-se com o facto de estar associado exclusivamente a um conceito de 

Make-to-Order, ou seja, produção implícita por uma encomenda. A metodologia Pull Planning 

apresenta diversas alternativas, através de diferentes políticas de reabastecimento, mas partilhando a 

mentalidade de que as produções têm de estar sempre associadas à procura real do consumidor (e 

não associadas a previsões, característica de um sistema Push). Estas políticas de reabastecimento 

são designadas MTS, MTO e MTS-MTO (MTS – Make to Stock), dependendo do sistema de inventário 

adotado (King, 2009). 
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Sistema Pull MTO: Neste sistema, a ordem do consumidor é a origem da produção. Não existe a 

necessidade de inventário ao longo da cadeia de abastecimento, o que leva a que o tempo de entrega, 

ou lead time da encomenda, possa vir a ser grande, dependendo da complexidade do processo. É 

benéfica para situações em que os custos de armazenamento são muito elevados, ou a procura é 

ocasional (Packowski, 2014). 

Sistema Pull MTS: Neste sistema, a ordem do consumidor despoleta um pedido de abastecimento ao 

ponto de inventário mais próximo a jusante, significando que neste sistema existem supermercados de 

produto acabado ou de produto em processamento. De forma a garantir que os supermercados se 

distinguem de um sistema de produção Push, é utilizada uma ferramenta de ponto de encomenda. 

Quando o nível de stock nos supermercados passa o ponto de encomenda, uma ordem de produção 

com uma quantidade pré-estabelecida é emitida, garantindo assim a característica Pull “encomenda 

origina produção” (Bicheno & Holweg, 2009). Contudo esta abordagem implica criar supermercados de 

todos os produtos, inclusive os com baixa rotação, o que implica elevados custos de stock (Eivazy, 

Rabbani, & Ebadian, 2009) 

Sistema Pull MTO-MTS: Neste sistema a abordagem é híbrida, e aloca a gama de produtos nos dois 

sistemas apresentados previamente. Produtos com procura elevada e regular e com um elevado grau 

de standardização são produzidos para stock (MTS), garantindo curtos lead times e elevado nível de 

serviço; produtos com uma procura irregular, com elevados custos de customização ou elevados custos 

de armazenamento são produzidos apenas após receção da ordem de encomenda (MTO). 

(Beemsterboer, Land, & Teunter, 2016) 

A Figura 12 relaciona os três tipos de sistemas de gestão de inventário, e as respetivas relações entre 

as entidades exteriores ao sistema. 

 

Figura 12: Relação entre os 3 sistemas Pull 

3.2.2. KAIZEN 

Na subsecção 3.1.2, Womack e Jones (1996) identificam como quinto e último passo do pensamento 

Lean o alcance da perfeição, e definem como a total eliminação de desperdício, de forma a que toda a 

cadeia de valor seja composta por atividades de valor acrescentado (VA). Para tal é necessária uma 

cultura de melhoria contínua embutida em todos os colaboradores de uma organização, cultura essa 

denominada de cultura Kaizen. 
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Chera et al. (2012) identificam a metodologia Kaizen como sendo uma prática de melhoria contínua. 

Inclui realizar mudanças, controlar essas mudanças, e depois ajustar as práticas, caso estas sejam 

aperfeiçoadas com as mudanças. Na metodologia Kaizen existem eventos, denominados eventos 

Kaizen, nos quais participam colaboradores de todos os níveis hierárquicos de uma organização, que 

estejam incluídos no processo em análise. Com a equipa reunida nos eventos Kaizen, é possível 

identificar a interdependência de todas as tarefas do processo, e assim identificar os benefícios ao 

processo e não à tarefa, que beneficie o máximo de colaboradores. 

Um evento Kaizen pode demorar minutos, horas, dias, semanas ou até meses. Durante um evento 

Kaizen, é requerido dos intervenientes total dedicação na identificação e eliminação dos muda. O 

sucesso de um evento Kaizen depende de três fatores: (i) envolvimento dos colaboradores; (ii) vontade 

para mudar; (iii) boa comunicação. (Chera et al., 2012) 

Para Brunet (2003), as três principais características da metodologia Kaizen são: 

1. A melhoraria dos resultados de qualidade e eficiência nas empresas é um processo interativo, 

e contínuo, pelo qual a prática Kaizen também o é; 

2. Ao contrário das mudanças estruturais promovidas pela gestão de topo ou pela inovação 

tecnológica, o Kaizen é incremental por natureza; 

3. O Kaizen é participativo, isto é, requer o envolvimento de uma equipa multidisciplinar, das suas 

diferentes visões do problema e das suas diferentes formas de pensar. 

Para Bicheno & Holweg (2009), existem três tipos de melhoria Kaizen, sendo estas: 

1. Problemas diários, possíveis de serem solucionados de imediato, e que não requerem o 

agendamento de um período temporal fixo para a sua resolução (uma reunião); 

2. Problemas de alguma envergadura, que são solucionados por uma equipa multidisciplinar 

durante um evento Kaizen, como explicado anteriormente; 

3. Problemas estratégicos de grande dimensão, onde os projetos podem demorar vários meses, 

e a implementação passa de uma simples mudança, pois influencia a estratégia da empresa. 

3.3. ANÁLISE DE POTENCIAIS FERRAMENTAS LEAN A APLICAR 

A aplicação de metodologias Lean numa organização pode ser um processo demorado e que oferece 

bastante resistência à mudança, pois os operadores possuem hábitos de trabalho e dificuldade em 

encontrar alternativas e oportunidades de melhoria (Kaizen Institute, 2019a). No seguimento da secção 

anterior, as seguintes subsecções consideram um grupo de potenciais ferramentas Lean que apoiam 

a sustentabilidade das metodologias mencionadas, de forma a solucionar os problemas de eficiência, 

de planeamento e de motivação, nomeadamente: Mapeamento da Cadeia de Valor (3.3.1), Diagrama 

A3 (3.3.2), Mizusumashi  (3.3.3), Single Minute Exchange Of Die (3.3.4), Heijunka (3.3.5), Normalização 

de tarefas (3.3.6), e 5S (3.3.7). 

3.3.1. MAPEAMENTO DA CADEIA DE VALOR (VSM) 

Mapeamento da cadeia de valor, ou Value Stream Mapping (VSM), é uma ferramenta gráfica criada 

com base em elementos pré-definidos, e que ajuda a organização a visualizar e entender o fluxo de 

materiais e informação à medida que o produto passa por todas as fases de processamento. Após a 
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sua implementação, o VSP ajuda as empresas a identificar atividades de VA e de MUDA, e a identificar 

oportunidades de melhoria. O VSM incentiva a que as análises à empresa sejam feitas englobando 

todos os fluxos (de informação e materiais), ao invés de análises de um tema individual (J. K. Liker & 

Meier, 2005).  

Jimmerson, Weber, & Sobek (2005) identificam o VSM como sendo uma ferramenta que representa 

visualmente as pessoas, materiais e fluxos de informação chave necessários para entregar um produto 

ou serviço, distinguindo o que são atividades de valor acrescentado e atividades que não acrescentam 

qualquer valor. Também identificam como um principal objetivo do VSM o desenho do futuro “mapa de 

processo” que identifica claramente o objetivo do processo e os passos para lá chegar. 

Chera et al. (2012) constatam que esta ferramenta deve ser implementada com o suporte de outras 

ferramentas Lean, e deve ser utilizada durante os primeiros workshops Kaizen numa empresa, onde 

as equipas multidisciplinares identificam os desperdícios e desenham as oportunidades de melhoria. 

Para a realização de um VSM, Yildiz e Güner (2013) identificam quatro passos a seguir: 

1. Identificação do produto ou família de produtos a mapear; 

2. Desenho da situação atual do processo; 

3. Identificação de pontos de melhoria e de redução de mudas 

4. Desenho e implementação da visão futura.  

Aplicando os quatro passos mencionados, Yildiz & Güner (2013) identificam três benefícios do VSM: 

1. Visualizar as interligações na cadeia de valor, e visionar a futura cadeia de valor Lean; 

2. Proporcionar um entendimento entre todos os intervenientes, de forma a que partilhem todos 

a mesma visão; 

3. Integrar fluxos de materiais e informação, e eliminar as atividades que não acrescentam valor. 

3.3.2. DIAGRAMA A3 

Após um evento Kaizen onde tenha sido realizado um VSM, vários processos são identificados como 

processos de melhoria. Para cada um destes processos deve ser realizado um A3, de forma a 

identificar, mapear e controlar as ações de melhoria a ser executadas. (Kaizen Institute, 2019d) 

Schawagerman III, Ulmer, & William (2013) propuseram o A3 como uma ferramenta que apresenta de   

forma concisa e visual, a totalidade de um plano de implementação, independentemente da sua 

dimensão. Um diagrama A3 é representado numa folha de dimensão A3 (297 x 420 mm), e lê-se do 

canto superior esquerdo até ao inferior direito. A sua uniformidade permite que qualquer pessoa 

incluída na implementação do processo consiga interpretar o documento. 

J. Liker, Hoseus, & Organization (2008) propõem que a realização e um A3 inclua 7 passos obrigatórios: 

1. Contextualização do problema; 

2. Descrição da situação atual; 

3. Identificação da situação futura; 

4. Análise da situação e identificação de causas raiz; 

5. Proposta de contra medidas; 
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6. Criação de um plano de trabalho; 

7. Mapeamento e seguimento do processo de implementação. 

O Kaizen Institute propõe que um A3 tenha 9 passos, em que os primeiros 5 são idênticos aos sugeridos 

por Jeffrey Liker, mas adiciona os passos 6, 7, 8 e 9 (Kaizen Institute, 2019d): 

6. Teste de soluções; 

7. Atualização do plano de ações; 

8. Confirmação dos objetivos; 

9. Lições aprendidas. 

Para a realização do passo 4, existem duas ferramentas Lean cuja aplicação garante a descoberta e 

identificação das causas de uma maneira eficaz e eficiente: 

Diagrama de Ishikawa: Desenvolvida por Kaoru Ishikawa em 1960, esta técnica é utilizada para 

representar os problemas ao longo de um processo produtivo, funcionando como um diagrama causal. 

Cada ramificação representa uma fonte de problemas distinta (Jayswal, Li, Zanwar, Lou, & Huang, 

2011). Também se pode denominar de diagrama de espinha de peixe devido às semelhanças que têm, 

uma vez completo. 

Técnica dos 5 porquês: esta técnica permite identificar a causa raiz de um problema perguntando 5 

vezes “Porquê?”. O seu nome tem origem no facto de não serem necessárias mais de cinco perguntas 

para se identificar a causa raiz (Imai, 1997). 

Jimmerson et al. (2005) refere que após uma sessão de 7 semanas focada na implementação por parte 

das pessoas de VSMs e diagramas A3, todos os participantes terão recebido ensinamento necessário 

para iniciarem autonomamente uma resolução de problema, devido à simplicidade da ferramenta, e 

será necessário muito pouco ou nenhum acompanhamento dos formadores. As implementações dos 

projetos em A3 não tiveram quase custos nenhuns. As que tiveram viram o seu investimento 

compensado pelo tempo poupado ao operador que realizava essa tarefa. Na totalidade dos projetos, o 

grupo (Itermountain Healthcare) poupou 10% de desperdício, resultando num aumento de 2,5% da 

margem operacional. 

3.3.3. COMBOIO LOGÍSTICO / MIZUSUMASHI 

O mizusumashi, in-plant milk-run, ou comboio logístico, é uma ferramenta Lean que actua no 

reaprovisionamento das linhas de produção. Ichikawa (2009) caracteriza mizusumashi como sendo um 

operador logístico que abastece, utilizando kanban, apenas os componentes necessários, nas 

quantidades necessárias, nas alturas necessárias, ou seja, numa metodologia just in time. Coimbra 

(2009) define mizusumashi como sendo um sistema de transporte conduzido por um operador que 

abastece a linha de produção com materiais em recipientes (exemplo de uma caixa com parafusos), 

retira recipientes vazios da linha, e transporta informação e ordens produtivas entre a linha e o 

supermercado. Realiza estas tarefas sequencialmente, baseando-se numa rota e horário fixos. 

Coimbra também defende que a implementação de um mizusumashi não deve contemplar rotas sem 

transmissão de material ou informação. 

Markus Droste e Jochen Deuse definem as tarefas de um mizusumashi como (Droste & Deuse, 2011):  
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 Carregar o mizusumashi com materiais no supermercado; 

 Transportar os materiais para o ponto de utilização; 

 Descarregar os materiais no ponto de utilização; 

 Carregar o mizusumashi com caixas vazias, com produto acabado e/ou com ordens de 

produção; 

 Transportar caixas vazias e ordens de produção, e produto acabado para o supermercado e 

para a zona de expedição, respectivamente; 

 Repetir o ciclo. 

Para o funcionamento do mizusumashi, é necessário (i) definir que tarefas o operador tem de realizar, 

(ii) estabelecer o tempo necessário para cada tarefa, (iii) estabelecer a rota ideal para o comboio 

(identificando os pontos de paragem e promovendo linhas retas e curvas de 90º), (iv) dimensionar o 

comboio (numero de carruagens), (v) garantir que os supermercados estão preparados e (vi) treinar o 

operador. 

Dependendo do volume e da variabilidade da produção, uma instalação fabril pode utilizar um sistema 

com um ou mais mizusumashis, e com um sistema kanban ou junjo. 

Kanban: Kanban é uma forma de identificação visual de material que é necessário ser reaprovisionado 

num determinado posto da linha de produção. Normalmente um Kanban toma a forma de um cartão, e 

o cartão é entregue ao mizisumashi, juntamente com a caixa, quando no posto de trabalho se termina 

o stock da mesma (Surendra, Yousef, & Perry, 1999). Desta forma, o princípio JIT “consumo gera 

reposição” é adequado a esta ferramenta. A característica do kanban é que gera reposição de um 

componente comum a todas as produções da linha, isto é, não variável (por exemplo, açúcar, água ou 

sal) (Coimbra, 2009) 

Junjo: Junjo é um sistema de identificação de reposições semelhante ao kanban, mas a entrega do 

cartão ao mizusumashi é feita tendo em consideração a produção futura, e não a reposição do mesmo 

produto que disputou a encomenda. Desta forma é possível aplicar um mizusumashi a uma linha com 

elevada variabilidade. (Coimbra, 2009) 

Kumar (2010) refere que para o sucesso da implementação de um sistema kanban, e 

consequentemente de um mizusumashi, é necessário assegurar a uma boa gestão de inventários, a 

participação dos fornecedores e dos meios de expedição (para evitar roturas e acumulação de stock, 

respetivamente), e o compromisso da gestão, bem como dos operadores do gemba. 

A adoção da ferramenta mizusumashi tem vindo a ser adotada progressivamente por mais empresas, 

no alcance da excelência operacional na produção, uma vez que permite reduzir custos com produção 

em excesso, criar postos de trabalho mais ergonómicos e que geram menos deslocações por parte dos 

operadores, e minimizar tempos de espera na produção (Surendra et al., 1999). 

3.3.4. SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE (SMED) 

Nakajima (1988) define OEE como um indicador capaz de, numa maneira eficaz, analisar a eficiência 

de uma máquina numa linha de produção. Nakajima indica que se pode diferenciar o indicador em 

disponibilidade, performance e qualidade. Ambos os indicadores medem as perdas de tempo que a 
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máquina induz, e identificam estas perdas em 6 tipos: avarias, setups, microparagens, ritmos lentos de 

trabalho, defeitos / retrabalho e arranques. Um setup é definido por Nakajima como o processo 

disputado pela necessidade de produção de um novo produto, em que é necessário o ajuste dos 

equipamentos de produção. O tempo de setup é contabilizado desde o último artigo de uma produção, 

até que a próxima produção esteja a produzir a um ritmo estável e com qualidade. 

Shigeo Shingo cria a ferramenta SMED definindo-a como sendo capaz de reduzir os tempos de setup 

para menos de 10 minutos. Este feito é possível identificando e racionalizando as tarefas de setup que 

um operador tem de realizar. (Shingo, 1985). 

Ulutas (2011) divide as atividades envolvidas numa iniciativa SMED em dois grupos: i) atividades 

internas, atividades que para serem realizadas necessitam que a linha de produção esteja 

completamente parada, ou seja, produtividade nula; ii) atividades externas, atividades que podem ser 

realizadas sem que haja necessidade de quebrar o fluxo produtivo da linha. 

Para Shingo (1985), a implementação de um SMED é feita por três fases, precedidas de uma fase 

preliminar. Shingo define para cada fase um conjunto de tarefas a realizar, para o sucesso do SMED: 

 Fase preliminar: Observação inicial, entrevista a operadores e filmagem da operação. “[...] 

observações e discussões informais com os trabalhadores geralmente são suficientes.” 

(Shingo, 1985) 

 Primeira fase: Classificação de atividades internas e de externas, construção de um diagrama 

sequencial de operações atuais e representação dos movimentos do operador durante a 

mudança.  “Controlar a separação entre setup interno e externo é o passaporte para atingir o 

SMED.” (Shingo, 1985). 

 Segunda fase: Conversão das atividades internas em atividades externas, preparação 

antecipada das condições operacionais, padronização das funções e utilização de guias para 

orientar o trabalho do operador. 

 Terceira fase: Racionalização de todos os aspetos da operação de setup, melhoria sistemática 

de cada atividade interna e externa, implementação de operações internas em paralelo, 

melhoria dos materiais das atividades internas e mecanização das atividades internas. (Shingo 

& Bodek, 1988) 

No estudo conduzido por M. Gilmore e D.J. Smith é possível comprovar que a aplicação do SMED 

permite às empresas reduzir o tempo de setup e o tamanho de lote, e assim assegurar uma maior 

flexibilidade de resposta à procura, capacidade cada vez mais importante para as empresas, num 

período de muita instabilidade de procura, de customização em massa (Gilmore & Smith, 1996). 

4.3.5. HEIJUNKA (NIVELAMENTO DA PRODUÇÃO) 

No sentido de aumentar a eficiência de uma cadeia de valor, qualquer sistema produtivo deve balancear 

o stock, reduzindo a variabilidade do sistema de acordo com as necessidades da empresa (Hopp & 

Spearman, 2001; Godinho Filho & Uzsoy, 2010). 
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Teece, Gary, & Shuen (1997) referem heijunka como sendo uma capacidade de planeamento dinâmica, 

ou uma rotina de planeamento dinâmica, que é capaz de aumentar a competitividade e a eficiência da 

fábrica, alinhando as quantidades e variabilidades de várias ordens de encomenda. 

O contributo deste processo no fluxo da logística interna consiste no planeamento de várias operações 

convertidas em ordens que decidem a sequência otimizada de produção dos lotes, respeitando a 

capacidade e quantidade a produzir (Coleman & Vaghefi, 1994). 

O objetivo do heijunka é de fornecer um ou mais processos num fluxo constante de pequenas 

quantidades de lote, e ao mesmo tempo de gerar ordens de reaprovisionamento com fluxos constantes 

e também de quantidades reduzidas. Dessa forma é possível reduzir ou eliminar a necessidade de 

stock de produto intermédio para dar resposta a picos de encomendas. Um segundo objetivo do 

heijunka é de reduzir o efeito de chicote, ou bullwhip effect (Matzka, Di Mascolo, & Furmans, 2012). 

Bullwhip effect é a tendência de acumular níveis de inventário cada vez maiores face à procura, à 

medida que nos deslocamos para montante na cadeia de abastecimento (Forrester, 1961). 

Bohnen, Buhl e Deuse (2013) defendem que para o nivelamento de produção, as ordens de produção 

devem ser dissociadas da procura dos consumidores, de forma a distribuir por períodos iguais o volume 

de produção e a sua variedade. A frequência destes períodos, ou ciclos, é retratada pelo indicador 

Every Part Every Interval (EPEI), indicador que mede o tempo entre o qual todos os tipos de produtos 

são produzidos pelo menos uma vez. O seu valor é tanto maior quanto maiores forem os tamanhos dos 

lotes. Idealmente um bom sistema de planeamento permite ter um baixo EPEI, o que demonstra que 

uma empresa consegue assegurar variabilidade e ao mesmo tempo eficiência. 

Ao nivelar as ordens de produção e ao tornar mais frequente a alteração de produções, o fornecedor 

torna-se mais capaz de dar resposta a uma procura mais variada, enquanto mantém níveis de stock de 

produto acabado reduzidos. Esta abordagem leva também a uma maior diversidade de produção, pois 

tendo ordens de produção menores leva a uma maior flexibilidade para mudanças de produção. Para 

que a prática de heijunka seja eficiente, é necessário baixos tempos de setup (Matzka et al., 2012), 

característica que é possível alcançar com a boa prática de SMED (secção 3.3.4). 

3.3.6. NORMALIZAÇÃO DAS TAREFAS / STANDARD WORK 

No âmbito da motivação dos colaboradores, a normalização de tarefas, ou Standard work (SW) é uma 

ferramenta de melhoria contínua que se refere à forma mais eficaz e mais segura de um operador 

realizar as suas tarefas diárias. 

O SW de uma atividade identifica a melhor maneira da mesma ser realizada, tendo em consideração 

objetivos temporais e de qualidade. Durante a criação de um standard, devem ser tidos em conta todos 

os micro e macro passos a realizar, a sequência em que estes devem ser realizados, o tempo de ciclo 

(takt time), e a identificação dos pontos de controlo necessários e os requisitos necessários dosaos 

mesmos. Uma fez definido e implementado o SW, é possível adequar o ritmo de trabalho à procura 

instantânea, através da análise do takt time (Sundar, Balaji, & Satheeshkumar, 2014).  
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Takt time ou tempo de takt é definido por Rother & Shook (2003) como a razão entre o tempo disponível 

de um operador e a procura do cliente para esse período, com o denominador unitário (segundos por 

unidade). 

Mĺkva, Prajová, Yakimovich, Korshunov e Tyurin (2016) identificam na sua publicação “Standardization 

- one of the tools of continuous improvement” cinco características que qualquer SW deve conter para 

o sucesso da sua implementação. 

1. A norma deve apenas conter as informações necessárias à execução da tarefa em análise; 

2. A norma deve ser simples e visual, de forma a tornar quase imediata a interpretação da mesma 

pelo operador; 

3. A norma deve permitir alterações em parâmetros dos processos (normalmente associados a 

parâmetros de máquinas para diferentes produções); 

4. A norma deve assegurar que todos os operadores têm atividades relevantes relacionadas com 

o processo; 

5. A norma deve permitir monitorizar a implementação dos standards, e o impacto que cada um 

tem nos parâmetros do processo. 

3.3.7. “5S” 

Osada (1991) refere-se a 5S como as cinco chaves para um ambiente de máxima qualidade. Identifica 

5S como uma metodologia para reduzir o desperdício e otimizar a produtividade e qualidade, através 

da organização do espaço de trabalho, e da utilização de gestão visual para se reduzir tempos de 

procura de ferramentas de trabalho, e assim alcançar excelência operacional. O princípio dos 5S 

pretende incorporar valores de organização, limpeza, normalização e disciplina nos operadores. 

Kobayashi, Fisher, & Gapp (2017) concluem que os 5S são considerados uma filosofia ou metodologia 

no Japão, país da sua origem, mas nos restantes países os 5S são vistos como uma ferramenta. Hirano 

(1995) considera que os 5S são uma fórmula industrial que diferencia uma organização dos seus 

concorrentes. 

O nome da ferramenta, “5S”, deve-se ao facto de a mesma se basear em cinco palavras japonesas: 

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shituke. Para as culturas ocidentais, foi feita uma tradução das cinco 

palavras, sendo estas: Sort, Set in order, Shine, Standardize e Sustain (Al-aomar, 2011). De seguida 

são apresentados cada um dos cinco conceitos, e os seus objetivos: 

1. Seiri / Sort / Triar: Triar tudo o que não necessário ao posto de trabalho; 

2. Seiton / Set in order / Arrumar: “Um lugar para cada coisa, cada coisa no seu lugar” (Kaizen 

Institute, 2019h), identificar visualmente a posição de cada material que se mantenha no posto 

de trabalho; 

3. Seiso / Shine / Limpar: Limpar, tornar mais ergonómico e melhorar a aparência do posto de 

trabalho; 

4. Seiketsu / Standardize / Normalizar: Criar normas visuais (OPL) com os métodos de trabalho 

e correta utilização das ferramentas de trabalho, partilhar as boas práticas por todos os postos; 
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5. Shituke / Sustain / Disciplinar: Manter a implementação da ferramenta, controlar a adoção dos 

métodos de trabalho, e integrar o uso e a manutenção dos 5S na cultura operacional da 

organização. 

Um estudo realizado por Bayo-Moriones, Bello-Pintado e Cerio (2010) analisou os efeitos de aplicação 

dos 5S em 203 empresas em Espanha, e concluiu que os 5s estão diretamente relacionados com uma 

melhor performance das organizações em termos de produtividade e de qualidade. Os administradores 

das organizações devem ter em consideração que o esforço em manter, de uma rigorosa e sistemática, 

ordem e limpeza no gemba, leva a melhorias na qualidade e produtividade, e por consequência, na 

competitividade. 

3.4. METODOLOGIA A ADOPTAR 

A presente dissertação foi desenvolvida com o objetivo de conseguir criar uma abordagem de base 

científica, através da revisão da literatura, que pudesse ser aplicada na empresa em estudo com o 

objetivo final de melhorar a produtividade da empresa A. 

Após a análise realizada à empresa no capítulo 2 de onde foram identificados os macro problemas da 

empresa A, e após as análises efetuadas às metodologias e ferramentas Lean selecionadas nos 

subcapítulos anteriores, é proposta uma integração das mesmas numa metodologia, visível no 

esquema da Figura 13, a ser aplicada nos restantes capítulos da dissertação de mestrado. Esta é 

composta por duas fases, uma primeira designada de Fase de Planeamento, e uma segunda designada 

de Fase de Implementação. 

 

Figura 13: Metodologia a implementar na Empresa A 
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Fase 1: Fase de Planeamento 

No segundo capítulo já foram identificados alguns problemas da Empresa A. Contudo, o levantamento 

de oportunidades de melhoria realizado foi feito de uma forma informal ou proveio de um pedido 

específico de melhoria por parte da administração da Empresa A. Nesta fase da planeamento, os dois 

primeiros passos enumerados por Womack & Jones (1996) e por Melton (2005) devem ser executados, 

sendo estes, tal como identificados na subsecção 3.1.2, recolher e analisar os dados. Esta fase deve 

ser feita com uma equipa multidisciplinar, com o responsável de cada unidade em estudo, operadores 

das mesmas unidades, e membros da administração, e devem proceder a um Gemba walk como 

sugerido no passo 1, e posteriormente a um mapeamento da cadeia de valor, de forma a identificar, 

como mencionado na subsecção 3.1.1, o que é valor, o que é muda e como é possível redesenhar a 

cadeia com uma abordagem em fluxo. Do mapeamento, ou VSM, devem resultar as iniciativas de 

melhoria a serem estudadas mais ao detalhe, na fase de implementação. 

Fase 2: Fase de Implementação 

Com base nas oportunidades já identificadas do capítulo 2 e para alguma que surja da fase de 

planeamento, deve ser feita uma abordagem independente, utilizando uma forma normalizada através 

de um diagrama A3, onde deve ser identificado, como referenciado na subsecção 3.3.2, o âmbito da 

iniciativa, o estado inicial, o estado objetivo. Posteriormente devem ser levantadas as causas raiz que 

originam os mudas destes processos. Para isso deve ser utilizada uma ferramenta de análise de 

causas, entre um diagrama de Ishikawa ou os “5 porquês”, e uma vez levantadas as causas, prosseguir 

com os restantes passos no A3. 

Para o tema do planeamento, deve ser analisado o processo atual e identificadas as causas de 

existência de Mura, “discrepâncias significativas no planeamento que geram demasiados setups”. 

Após esta análise, deve ser desenhado um processo futuro que procure nivelar as ordens de 

planeamento de forma a minimizar as alterações de produções que recorram a lavagens, e para isso 

deve ser tido em consideração o estudo realizado à ferramenta Heijunka. Com esta aplicação espera-

se que o planeamento seja mais assertivo, e as horas semanais médias que as linhas de enchimento 

passam à espera de produto reduzam significativamente. 

O tema da eficiência da área de embalamento tem a adoção de organização através de eventos 

Kaizen como metodologia Lean a aplicar, e como ferramentas Lean a aplicação das seguintes: 

 SMED: Uma das maiores oportunidades levantadas na fase de diagnóstico, e ainda não levantada 

mais profundamente na fase de planeamento, são os longos tempos de setup das linhas de 

enchimento, nas mudanças de produção. Este fator tem uma grande influência no OEE das linhas, 

sendo esse o motivo pelo qual deve ser feito um estudo a este termo. 

 SW: Tanto na área de produção como na área de embalamento, o número de operadores é 

significativo, e cada um tem uma forma distinta de operar as máquinas, o que leva a que raramente 

estas estejam a trabalhar na sua capacidade máxima. Como identificado na análise do SMED, na 

subsecção 3.3.4, a utilização das máquinas com parâmetros mais conservadores afeta 
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negativamente o OEE das mesmas. Definindo standards com base nas melhores práticas, muito 

possivelmente se conseguirá melhorar o OEE dos equipamentos.  

 5S: à semelhança da falta de normas de trabalho, todos os locais de trabalho das duas áreas onde 

este projeto incide têm muito pouco ou quase nenhum dos 5S implementado com sustentabilidade. 

A correta implementação dos 5S não só deve permitir o aumento da produtividade e do OEE dos 

equipamentos, mas também, e em união com o SW, contribuir para a motivação dos colaboradores, 

uma vez que melhora a ergonomia do posto de trabalho. 

Por último, a área de produção partilha com a área de embalamento a metodologia de adoção de 

organização por eventos Kaizen para a implementação de ferramentas, mas também deve aplicar a 

metodologia Pull Planning uma vez que nesta área existem muitos subprocessos, implicando muitos 

pontos de transferência de outputs e possibilidade de muitas fontes de muda relacionados com 

materiais parados. Para este tema propõem-se as seguintes ferramentas Lean: 

 Mizusumashi: ferramenta a aplicar na área da produção, de forma a aumentar a produtividade dos 

reatores. O mizusumashi é uma ferramenta útil para eliminar os mudas relacionados com Espera / 

Pessoas Paradas, Transporte, Inventário e Movimento, sendo assim possível aumentar o tempo 

de produtividade dos reatores. 

 Relacionado com o mizusumashi, para responder à crescente variabilidade dos produtos da 

Empresa A sem diminuir a produtividade, deve ser aplicado um sistema de Kanban e de Junjo 

na produção, como analisado na subsecção 3.3.3. 

 Também relacionado com o mizusumashi, para que os sistemas de kanbans funcionem de forma 

otimizada, deve ser criado um sistema de supermercados entre os quais o mizusumashi passa e 

transporta entre as restantes paragens as MP necessárias à produção. 

 Heijunka: ferramenta para nivelar o trabalho dos operadores das pesagens, de forma gerir de uma 

forma otimizada a carga pelo período do turno, e assim evitar sobrecarga dos operadores. 

Por fim, o requisito da administração relativamente à criação de uma métrica, que gratifique os 

colaboradores com elevados rendimentos laborais, deve ser o mais idêntico possível à dos indicadores 

já medidos pelas equipas, uma vez que estas já entendam a fórmula de cálculo e os motivos que levam 

o indicador a oscilar. Como referido na subsecção 2.3.2, já existe um indicador de eficiência da linha, 

OEE. Apesar deste indicador calcular a eficiência de um equipamento, o seu valor é o produto de dois 

componentes, um de disponibilidade e um de rendimento. O rendimento do equipamento, está 

relacionado com o ritmo de produção e com microparagens, influência proveniente do comportamento 

dos operadores que estão a manusear o equipamento. Desta forma talvez seja possível utilizar esta 

métrica como base para a definição da métrica final a ser utilizada no sistema de premiação. 

Após a implementação das propostas de melhoria, a cultura Kaizen deve manter-se presente, de forma 

a sustentar as implementações, como visto no quinto passo de Womack & Jones (1996). Como referido 

na subsecção 2.1.2.2, o Kaizen Diário deve estar implementado, de forma a reunir as equipas 

diariamente e mapear os resultados obtidos. À medida que a cultura de melhoria contínua se torna 

intrínseca no ambiente da empresa, esta acontecerá de forma natural. 
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3.5. CONCLUSÕES 

Neste capítulo estudou-se a evolução do conceito Lean desde a sua aparição, por Taylor, até aos dias 

de hoje. Desta análise concluiu-se que a implementação de conceitos Lean tem vindo a aumentar ao 

longo dos anos, não só na indústria automóvel onde teve a sua maior evidência, mas em todas as 

indústrias e serviços. A introdução do pensamento Lean veio permitir a aplicação dos princípios Lean 

em todas as organizações, independentemente do seu volume ou da sua variabilidade. 

De seguida, fez-se uma análise a duas metodologias Lean, o Pull Planning e o Kaizen, de onde se 

conclui que as metodologias Lean tendem a olhar para as preferências do cliente, e é a partir destas 

preferências que orientam toda a produção, de forma a evitar a produção de desperdícios (mudas). 

Foram analisados três sistemas de Pull Planning (MTO, MTS e Híbrido), e concluído que os três 

partilham o foco pelo interesse do cliente. Relativamente à metodologia Kaizen, conclui-se que esta 

suporta a intenção das empresas de alcançar a perfeição, através de abordagens (eventos Kaizen) 

onde reúne uma equipa multidisciplinar, de diferentes níveis hierárquicos, e rapidamente procura 

encontrar as soluções para os problemas identificados. 

Foi feita uma análise mais profunda das ferramentas Lean que apoiam as metodologias identificadas. 

Fazendo um paralelismo a uma caixa de ferramentas, foram identificadas as caixas de ferramentas, e 

depois selecionadas as ferramentas que mais se adequavam aos problemas levantados no capítulo 

anterior. Para apoiar a metodologia Pull Planning foram analisadas as ferramentas Heijunka e 

Mizusumashi, e para a metodologia Kaizen foram analisadas as ferramentas VSM, Diagrama A3 e  

SMED, Standard work e 5S. 

Durante a revisão bibliográfica, muitas outras ferramentas foram identificadas nos artigos e livros 

analisados, mas para as limitações atuais da Empresa A, as ferramentas previamente citadas foram   

identificadas como tendo maior potencial de aplicação e de obtenção de resultados rápidos.  

No final da revisão bibliográfica desenhou-se a metodologia a seguir na restante dissertação, alocando 

cada metodologia e ferramenta estudada a cada problema detido pela Empresa A. Desta forma 

termina-se a Etapa 3 da dissertação, passando agora para a descrição detalhada de cada fase da 

metodologia, nos restantes capítulos do documento. 
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4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL 

Com base na metodologia apresentada, neste capítulo pretende-se abordar a fase de planeamento. 

Como tal, o capítulo está dividido em quatro secções. Na secção 4.1. caracterizam-se os principais 

processos da empresa relacionados com a produção de molhos; na secção 4.2. define-se o âmbito do 

projeto de implementação, e os principais processos a analisar e as métricas a utilizar; na secção 4.3. 

introduz-se a ferramenta a utilizar para dar seguimento aos projetos; na secção 4.4. definem-se os 

objetivos por projeto e analisam-se os dados iniciais (baseline), para posterior comparação e finalmente 

na secção 5.5. resumem-se as principais conclusões do capítulo. 

 4.1. CARACTERIZAÇÃO DE PROCESSOS E IDENTIFICAÇÃO DE MUDAS 

A Figura 13 apresentava na Fase de Planeamento duas atividades, sendo estas a realização de uma 

Gemba walk e de VSMs. Esta secção divide-se em duas partes, estando cada uma relacionada com 

uma atividade. Na primeira parte apresentam-se os layouts das áreas em estudo, e as principais 

oportunidades identificadas nas primeiras visitas ao gemba e na segunda parte os Value Stream 

Mappings aos processos da Empresa A, com o objetivo de conhecer os processos mais problemáticos 

da empresa A, para posterior análise e implementação de ações de melhoria. 

4.1.1. GEMBA WALKS E PRIMEIRAS OPORTUNIDADES 

O projeto iniciou-se com uma visita à fábrica, de forma a dar a conhecer toda a infraestrutura, os pontos 

de abastecimento e de expedição, os locais de armazenamento e de produção, os operadores da 

fábrica e de forma a realizar um primeiro levantamento de Mudas, com base nos 7 mudas identificados 

por Melton (2005) na secção 3.1.1. Para tal foi reunida uma equipa multidisciplinar composta pela 

responsável da qualidade (futura responsável pela melhoria contínua), o responsável pelo planeamento 

e os responsáveis pela produção e pelo embalamento. Iniciou-se a visita passando exteriormente pelas 

três instalações da empresa A, sendo estas a fábrica de embalagens (azul), a fábrica de molhos e 

vinagres (verde) e o centro de distribuição (laranja), ilustrado na Figura 14. 

 

Figura 14: Localização das três infraestruturas da Empresa A 
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Posteriormente visitou-se a fábrica de molhos e vinagres, tendo como roteiro o percurso de um produto 

no seu processo de fabrico. Para simplificar dividiu-se o percurso em três áreas, onde foram 

identificados os principais mudas, sendo estas a área de produção, de embalamento e de logística e 

armazenamento. 

Área de produção 

Esta área de aproximadamente 1000 m2 contém três câmaras de refrigeração, duas frigoríficas e uma 

congeladora, uma câmara para abastecimento de concentrado de tomate, uma sala de produtos 

alergénios, uma sala de pesagens, 6 reatores, 2 máquinas de pré-misturas (misturam previamente 

parte dos ingredientes de uma receita, de forma a reduzir o tempo produção da mesma no reator), 13 

tanques de armazenamento de produto acabado e 8 tanques de armazenamento de pré misturas. 

O responsável pela produção informou que era uma necessidade da empresa a colocação de um novo 

reator na zona de produção, o que implicava a libertação de 37,5 m2 (7,5 metros comprimento por 5 

metros de largura). Este reator tinha sido solicitado por um dos principais clientes da Empresa A, para 

seu uso exclusivo, pelo que a empresa teria que arranjar espaço ou dedicar um reator já existente, 

perdendo as outras produções aí realizadas que não pertencessem a esse cliente. 

Da visita realizada, os três principais desperdícios identificados foram: 

1. Inventário: Pesagens à espera de serem utilizadas, amontoadas numa área 60 m2, como 

visível na Figura 15; 

2. Espera: Reatores parados porque os operadores se deslocaram aos armazéns para irem 

recolher matérias primas necessárias à produção em curso; 

3. Produtos defeituosos: Paletes com pesagens para produções que estavam planeadas, mas 

por mudança do planeamento deixaram de estar, que permanecem em racks ou no chão por 

mais de 3 semanas, até que surja uma ordem para serem desfeitas. 

    

Figura 15: Estado das paletes com pesagens e das matérias primas na zona de produção 

Área de Embalamento 

Esta área de aproximadamente 1500 m2 contém três zonas: uma de enchimento, onde se encontram 

as linhas de enchimento das embalagens com produto e fechadas; uma zona de encaixotamento, onde 

os produtos são agrupados em caixas / tabuleiros e são etiquetados e paletizados e uma zona de 

armazenamento de paletes de produto acabado, de matérias primas para a produção, de materiais 

para o embalamento e de rótulos para o embalamento (este último em storaxs verticais). 
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Da visita realizada, os três principais desperdícios identificados foram: 

1. Espera: Linhas paradas durante mais de uma hora, à espera de linha de CIP (lavagem) devido 

à interceção de períodos de lavagem com outras linhas; 

2. Movimento: Produções enchidas numa linha, capsuladas numa linha diferente e etiquetadas 

numa terceira linha, tendo as embalagens de ser transportadas em caixas entre linhas; 

3. Transporte: Um operador exclusivamente a mover produtos de um tapete para outro, por 

ausência de ligação, falha do layout da linha. 

Área de logística e armazenagem 

Esta área de cerca de 3000 m2 é composta pelo cais de receção e expedição de materiais sólidos e 

pela zona de armazenamento de matérias primas e de materiais necessários ao embalamento. A 

unidade de armazenamento é a palete ou unicubo, que consoante a sua altura pode  estar em racks 

ou no chão. Existem dois empilhadores, um dedicado à arrumação do espaço e outro dedicado ao 

transporte de paletes para as áreas de produção e embalamento, e uma mota que consegue transportar 

duas paletes por viagem, para fazer a ligação entre o embalamento e o cais de expedição. Não se 

armazenam paletes de produto acabado por mais de um dia, sendo que todas têm de ser direcionadas 

para o centro logístico. 

Da visita realizada, os três principais desperdícios identificados foram: 

1. Espera: Operadores dos empilhadores parados à espera de pedidos de reaprovisionamento, 

pois as quantidades enviadas são à palete e encontram-se desniveladas face à necessidade; 

2. Produção em excesso: Grandes quantidades de MP e materiais que não estão destinados a 

nenhuma produção específica e que ficam armazenados por mais de um mês, como visível na 

Figura 16; 

3. Movimentos: MP que estão na segunda posição em profundidade de uma rack, e que para 

serem utilizadas obrigam a que um empilhador tire a primeira palete e só depois a necessária, 

deixando a primeira no corredor de passagem enquanto o operador se abastece de produto. 

    

Figura 16: Zona de armazenamento e cais de matérias sólidas 

 

4.1.2. REALIZAÇÃO DOS VSM’S 

Após o Gemba walk foram realizados os VSMs da empresa A, em colaboração com o CEO, o diretor 

da cadeia de abastecimento, o responsável da manutenção, compras, investigação e desenvolvimento 

e do laboratório. Este evento teve como objetivo desenhar a situação atual da empresa, posteriormente 
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identificar e analisar quais as maiores fontes de desperdícios de todo o processo e finalmente desenhar 

o processo futuro. Estes passos vão ao encontro do estudo realizado por Yildiz & Güner (2013), 

apresentado na secção 3.3.1. 

Passo 1 (Identificação do produto a mapear) e Passo 2 (Desenho da situação atual) 

Os produtos da empresa A, na área de molhos, podem-se dividir em dois tipos, de acordo com o seu 

processo produtivo: 75% dos produtos utilizam tanques de armazenamento fixos e os restantes 25% 

tanques móveis. Os produtos também se podem distinguir entre produtos com pré-misturas ou sem 

pré-misturas, mas a nível de operações a diferença não é significativa, pelo que se optou por não 

estudar em detalhe esta operação. 

Começou-se por identificar o fluxo do produto mais comum da fábrica e produtos com utilização de 

tanque fixo (anexo D). Em termos de operações, os fluxos podem-se resumir às seguintes tarefas: 

 Fluxo tanque fixo: Este processo começa com a receção de matérias primas nos respetivos 

cais, seguido dos respetivos controlos de qualidade. Segue-se o transporte das MP para a área 

de produção, onde se inicia a preparação da receita na sala de pesagens. Aqui três membros 

colocam em sacos os ingredientes necessários para cada batch, cujas quantidades são 

inferiores a uma saca (25 kg para a maioria das MP), pois caso contrário é enviado para o 

reator uma saca inteira sem passar pelas pesagens. Os operadores das pesagens seguem 

uma folha de planeamento diária  e preparam as produções consoante o numero de batches a 

produzir. As preparações são armazenadas numa zona junto dos reatores, e são recolhidas 

pelo operador do reator quando este termina a sequência de produção de batches do produto 

anterior. Durante a produção, o mesmo operador desloca-se ao armazém para recolher os 

restantes ingredientes em sacas cheias, bem como as MP líquidas e refrigeradas. Após 

terminada a produção, o batch é submetido a um controlo de qualidade, e caso seja aprovado, 

é bombeado para um silo, ou tanque fixo, caso haja uma bomba disponível. 

 Fluxo tanque móvel: Este processo é igual ao anterior, à excepção da última fase onde uma 

vez aprovado pela qualidade, o batch é bombeado para um tanque móvel (500kg) ou unicubo 

(1000 kg), e posteriormente o tanque é movido para um armazém na área de embalamento até 

ser utilizado. 

As Figuras 17 e 18 representam o fluxo combinado de produção e embalamento de um ketchup, 

baseado em Yildiz & Güner (2013) para diferenciar atividades de VA e de MUDA. Este produto faz parte 

do grupo de produtos que utilizam tanque fixo, e foi escolhido para ser mapeado devido à sua 

complexidade e ao seu alto volume de produção. 
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Figura 17: VSM da área de produção de um ketchup 

 

Figura 18: VSM da área de embalamento de um ketchup
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A distância total percorrida pelos componentes desde a receção de MP até à expedição de produto 

acabado totaliza 1756 metros, sendo a maior distância o percurso entre o centro logístico e a área de 

produção. Relativamente a controlos de qualidade, estes totalizam 9 instâncias, e demoram um total 

de 42 minutos por produção. Atualmente existem 11 pontos de stock, a maioria não dimensionados 

consoante a procura e a trabalhar em Push. O resumo das quantidades existentes e da duração média 

de armazenamento de cada ponto pode ser consultado na Tabela 2. 

Tabela 2: Caracterização dos pontos de stock da empresa A 

Descrição 
Quantidade 

média 
Duração Descrição 

Quantidade 
média 

Duração 

Stock Tomate 1 ------ ------- Stock Batch 40 batches 10 horas 

Stock Tomate 2 32 bidons 16 horas Stock Fim de Linha 1 palete / linha 2 minutos 

Stock Vinagre ------ ------- Stock pré filme 3 paletes 10 minutos 

Stock Pós-Armazém 8 paletes 10 horas Stock filmado 2 paletes 20 minutos 

Stock Pesagens 60 batches 30 horas Stock PA fábrica 30 paletes 4 horas 

Stock Batch 40 batches 10 horas Stock Cais 18 paletes 2 horas 

 

Os dados para o Stock de Tomate 1 não foram apresentados porque este se dá no centro logístico da 

empresa, saíndo do foco desta análise (este produto vem do fornecedor em vácuo, podendo ser 

armazenado no exterior por grandes períodos). Os dados para Stock de Vinagre não foram 

apresentados, porque a empresa A é também produtora de vinagre, que por sua vez alimenta a área 

de produção de molhos. Da tabela 2 realça-se o ponto de stock com a máxima duração média, o Stock 

de pesagens, que se tinha identificado previamente na área de produção visível na Figura 15. 

Passo 3 (Identificação de pontos de melhoria e de redução de mudas) 

Uma vez terminado o desenho da situação atual da empresa A, foram analisados no VSM os pontos 

onde existem desperdícios (identificados por post-its em formato de seta no Anexo D), e identificados 

por tipologia conforme os 7 tipos de mudas referenciados de Melton (2005). O resultado desta tarefa 

está resumido na Tabela 3. 

Esta análise levou à identificação de um fator comum a todas as fases do processo - o elevado lead-

time entre as atividades. Da revisão bibliográfica é possível concluir, com base no trabalho de Ohno 

(1988) “The Toyota Production System, Beyond Large-Scale Production” que grande parte dos pontos 

levantados e identificados na Tabela 3 são prova da ausência de um sistema de produção Lean e de 

um planeamento em Pull, ao invés do atual em Push (visível uma vez que há pontos de stock antes e 

depois de uma atividade de valor acrescentado, visível no VSM da Figura 17). 
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Tabela 3: Mudas e algumas oportunidades de melhoria identificados no workshop de planeamento, segundo 
Melton (2005) 

Tipo de desperdício Descrição 

Produção em 
excesso 

 Falha de comunicação de quando iniciar uma ordem de embalamento e quando terminar; 

 Planeamento não espelha a realidade das necessidades, e acaba por planear a mais do que o 
necessário. Se as produções já estiverem pesadas, estas são armazenadas até futura 
necessidade; 

Espera / Pessoas 
Paradas 

 Setups não normalizados; 

 Falta de comunicação entre as linhas e a manutenção; 

 Falta de comunicação entre o fim de linha e a filmagem; 

 Reabastecimento de tomate obriga ao operador a sair e parar o reator, em vez de haver um 
operador responsável por essa tarefa; 

 Falta de comunicação entre os reatores/linhas e a qualidade, o que após uma lavagem resulta 
na espera dos operadores que a qualidade vá inspecionar os equipamentos e dar o OK para o 
início da produção/embalamento; 

Transporte  Falta de material suporte para produção e embalamento, movimento de pessoas para ir buscar 
os utensílios; 

 Demasiados movimentos de paletes de PA desde a filmagem até ao cais de expedição; 

 Pesagens são colocadas em paletes, e são transportadas para o reator com porta paletes. É 
necessário existir um porta paletes livre para que este transporte seja possível; 

Inventário  Alterações de produção só são comunicadas no primeiro turno de trabalho. Caso haja 
alterações à produção do segundo turno, só são comunicadas no dia seguinte, e as pesagens 
dessas produções ficam em stock; 

 Stock de pesagens não normalizado, e caso seja uma produção muito grande, pode estar em 
mais de uma localização (não está em Just-In-Time) 

 Rolos de rótulos estão armazenados em racks verticais e no chão, não havendo nenhuma 
norma de arrumação nem de controlo de inventários; 

 O inventário nos armazéns tanto da área de produção como de embalamento não têm nenhuma 
norma de utilização ou de controlo, ou qualquer tipo de localizações fixas para cada tipologia 
de produto; 

 Inventário de MP na área de produção ao nível do chão; 

 Nenhum dos armazéns respeita a regra de gestão FIFO; 

 Nenhum dos armazéns possui uma norma de reposição de produtos, resultando em várias 
ruturas; 

Sobre 
Processamento 

 Procura de MP nos pontos de stock de MP, por falta de normalização; 

 Falta de integração de todos os departamentos no lançamento de artigos; 

 Mais do que uma validação de produto no fim da linha de embalamento; 

 Picagem em três localizações distintas dos PA desde o fim da paletização até à entrada no 
camião; 

Movimento de 
pessoas 

 Logística interna feita por operadores dos reatores e das linhas, em vez de haver um trabalhador 
dedicado; 

 Fiel de armazém (operador responsável pelo reabastecimento da área de produção) desloca-
se várias vezes ao armazém primário para verificar a existência de stocks de MP necessárias 
na produção, porque os sistemas informáticos não refletem a realidade; 

 Bordo de linha mal desenhado; 

 O abastecimento não normalizado das linhas de enchimento; 

 A falta de standard de trabalho do atual estafeta; 

Produtos Defeituosos  Falta de higiene nos operadores e utensílios, contamina os produtos; 

 Marinadas com pouca validade; 

 Receitas de novos artigos não são devidamente comunicadas; 

 

De forma a melhor identificar as fontes de elevado lead-time, procedeu-se à realização de um diagrama 

de Ishikawa (Figura 19) de forma a agrupar as possíveis causas de lead-time em cinco grupos, 

conhecidos como os “5M”, sendo estes Máquina, causas relacionadas com os reatores ou os 

equipamentos das linhas de embalamento, ou qualquer outro equipamento que afete indiretamente o 

fluxo produtivo; Método, causas relacionadas com o método ou forma de trabalhar; Material, causas 

relacionadas com os materiais pertencentes ao processo, sendo estes MP, materiais de embalamento, 

produtos intermédios ou produtos acabados; Mão de obra, causas que envolvem o comportamento e  
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Figura 19: Diagrama de Ishikawa com as fontes de Lead Time divididas pelos diferentes 5M 
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atitude dos trabalhadores; e finalmente Medida, causas que envolvem os instrumentos e indicadores 

de medição, assim como a efetividade dos mesmos para mostrar variações. 

Com este exercício foi possível identificar que os principais motivos de lead time provinham da ausência 

de normas de trabalho por parte dos trabalhadores. Os processos implementados internamente não 

estavam devidamente especificados, permitindo que cada operador tivesse uma forma diferente de 

realizar as tarefas. A noção de entreajuda não estava presente em nenhuma das equipas e todos estes 

motivos resultaram num constante aumento do lead time nos mesmos processos. 

De seguida procedeu-se ao desenho da visão futura, tendo em consideração uma ideologia Lean, 

conforme apresentada no capítulo 3. 

Passo 4 (Desenho da visão futura) 

Na ótica de Womack & Jones (1996), no terceiro ponto do seu modelo consta “redesenha-se o processo 

de forma a que este seja desempenhado em fluxo”. Neste passo do VSM, definiu-se de uma forma 

macro o desenho da visão futura para o fluxo de produção da Empresa A, de forma a que este opere 

em fluxo e com o mínimo de desperdícios possível. Na Figura 20 é possível identificar a presença de 

um sistema informático de planeamento, nivelamento e sequenciação de produções, com o objetivo 

final de tornar toda a produção o mais Just in time possível. Desta forma, uma caixa de nivelamento é 

responsável por receber os pedidos MTO dos clientes como também os níveis de stock de produto 

acabado da Plataforma Logística, ou pedidos MTS, e tendo em consideração a capacidade instalada 

da empresa, aceitar ou rejeitar estas ordens, para numa segunda fase poder alocar as ordens aceites 

pelos diferentes reatores e linhas de embalamento. 

 

 

Figura 20: VSM da visão futura da empresa A 
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Para se poder alcançar o sequenciador de produção, é utilizada uma caixa logística que tendo em 

consideração as características dos produtos a produzir (acidez, presença de alergénios, presença de 

partículas, cor, entre outras) intercala os produtos de forma a reduzir a necessidade de lavagem entre 

produções. Por exemplo, se o produto A e o produto B forem maioneses, mas o produto A contém 

lactose e o B não, a caixa de nivelamento iria colocar o produto B antes do produto A, pois desta forma 

não seria necessário realizar uma lavagem completa e consequentemente aumenta-se o tempo 

produtivo do reator. 

A produção passaria a ser o bottleneck do processo e passaria a comunicar com as operações a 

montante através de um sistema Pull, alimentado por um sistema junjo. Desta forma, é a produção que 

emite a ordem de encomenda às pesagens sobre a próxima produção de forma a evitar a existência 

de stock desnecessário entre as duas operações. De uma forma análoga, as pesagens passariam a 

ter um sistema de reposição com kanbans de forma a controlar todo o seu supermercado de MP, e 

todo o fluxo até às encomendas dos fornecedores passaria a funcionar com base em supermercados 

e kanbans. 

A jusante da produção, visto que a disponibilidade é maior, todos os batches seriam puxados por uma 

linha de embalamento disponível, e uma vez embalados seguiriam para o APA e daí para os clientes. 

 

4.2. DEFINIÇÃO DOS PRINCIPAIS PROCESSOS EM ANÁLISE 

Após análise da situação atual e da identificação das causas de desperdício, foi definido o foco de ação 

centrado nos processos com ocorrência na fábrica de produção de molhos. De todas as oportunidades 

de melhoria, priorizou-se e concluiu-se que os três processos a analisar seriam: 

 Aumento da eficiências das linhas de embalamento e respetiva normalização dos 

processos. Foco em 7 linhas e cobertura tanto de processos de embalamento como de 

mudança de produto. Rollout para as restantes linhas pela equipa interna da Empresa A. 

Resultados medidos em variação do OEE; 

 Implementação de um sistema de planeamento que permita ter uma assertividade mais 

correta que o atual, com a finalidade de tornar o plano de produção mais realista em termos de 

timings e por conseguinte melhorar o nível de serviço. Resultados medidos em variação do 

nível de serviço; 

 Implementação de um sistema Pull na área de produção utilizando ordens de encomenda 

com cartões junjo, implementação de um supermercado e um sistema de kanbans para as MP 

e implementação de um mizusumashi. Rollout dos restantes pontos de stock a montante pela 

equipa interna da Empresa A. Resultados medidos em m2  de área de produção libertados e 

variação do OEE. 

Cronologicamente, a duração da implementação destes processos foi apresentada segundo o 

cronograma da Tabela 4. 
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Tabela 4: Cronograma da fase de implementação do projeto 

 Quinzenas 

Iniciativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Eficiência do embalamento             

Planeamento             

Pull Planning na produção             

 

4.3. DIAGRAMA A3 DAS INICIATIVAS A REALIZAR 

As implementação das iniciativas propostas seguiram uma estrutura concisa e visual, como descrito 

por Schawagerman III, Ulmer, & William (2013) e J. Liker, Hoseus, & Organization (2008). Desta forma, 

para cada uma das iniciativas foi criado um diagrama como o apresentado na Figura 21, onde se podem 

destacar três fases: uma fase de identificação e descrição da iniciativa, com os passos 1, 2 e 3; uma 

segunda fase de identificação detalhada dos problemas e de desenho de soluções, com os passos 4 e 

5; e uma terceira e última fase de teste de soluções, acertos aos desenhos, confirmação de resultados 

e reflexão, com os passos 6, 7, 8 e 9. 

 

Figura 21:Diagrama A3 utilizado nas iniciativas do projeto 

Desta forma incentivou-se a atualização dos diagramas A3 de forma a manter as equipas de projeto 

alinhadas nos objetivos. No subcapítulo seguinte procede-se ao preenchimento dos 3 primeiros passos 

dos A3 das iniciativas identificadas no subcapítulo anterior. 

4.4. PREENCHIMENTO DOS TRÊS PRIMEIROS PASSOS DOS A3 DE PROJETO 

De forma a facilitar a interpretação da mesma, as iniciativas para os três processos de implementação 

vão ser apresentadas segundo os passos do diagrama A3 da Figura 21. 
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4.4.1. PASSOS 1, 2 E 3 PARA O AUMENTO DA EFICIÊNCIA DAS LINHAS DE EMBALAMENTO 

A área de embalamento da Empresa A já possuía um sistema de cálculo de indicadores de eficiência, 

OEE. Contudo o método de cálculo utilizava cadências teóricas de conjunto formato/linha. De forma a 

calcular o OEE conforme apresentado na equação número 2 no subcapítulo 2.3.3., os operadores 

registaram as cadências dos diferentes pares formato/linha, dado o reduzido número de alternativas, e 

desprezaram a influência que as características dos produtos têm no processo de embalamento, como 

a viscosidade, a presença de partículas ou a densidade. Face a esta situação, os valores do indicador 

OEE não espelhavam a realidade e foi este também um dos motivos que tornou esta iniciativa prioritária 

para a empresa A. 

Desta forma foi feita a correção em sistema das cadências teóricas para todos os conjuntos “artigo por 

linha”, que como referido na Tabela 1 representam um número bastante mais significativo, e que fossem 

determinados os novos valores dos OEE’s do mês (fevereiro) para serem utilizados como estado atual. 

Assim sendo foram preenchidos os três primeiros passos do A3 desta iniciativa. 

Passo 1 (Descrição do objetivo): A presente iniciativa pretende fazer uma análise ao indicador OEE 

das linhas de embalamento ao longo de um trimestre e fazer o levantamento dos motivos de paragens 

e de ineficiências, procurando soluções de forma a reduzir os mesmos e aumentar a eficiência geral da 

área de embalamento. A análise é realizada em duas fases, a primeira relativa à análise das linhas 1 a 

8, sobre a qual incide esta dissertação, e uma segunda fase em rollout para as restantes linhas, tomada 

a cargo pela equipa interna de melhoria contínua da Empresa A. 

Passo 2 (Análise do estado atual): No final do mês de fevereiro, e considerando já uma análise a 

“Artigo/Linha” ao invés de “Formato/Linha”, a média de OEEs das linhas 1 a 8 foi de 32%. Este valor 

por ser um valor médio, esconde as linhas com piores e melhores eficiências, mas a Figura 22 permite 

observar os valores por linha para este mês (linha verde), e a comparação face aos valores do mês de 

maio de 2018, chamados daqui em diante de baseline (linha vermelha). Os valores significativos desta 

análise são o OEE médio geral de todas as linhas de 37%, e a média de melhoria de OEE de 26% 

face a maio de 2018. Para este valor apenas 4 linhas apresentavam um comportamento detrator, 

assinaladas com uma variação vermelha, e as restantes com comportamento extensor. 

 

Figura 22: Análise da variação do OEE das linhas de embalamento em fevereiro face à baseline 
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Passo 3 (Definição do estado alvo): Os objetivos do projeto foram acordados com a administração, 

e estipulou-se um valor alvo de melhoria de 50% global. Isto significa que a variação média do OEE de 

todas as linhas desde fevereiro até ao fim de julho teria de ser no mínimo de 50 pontos percentuais 

positivos, valor este que se situava em fevereiro nos 26% todas as linhas e 33% linhas 1 a 8. 

4.4.2. PASSOS 1, 2 E 3 PARA A MELHORIA DO SISTEMA DE PLANEAMENTO 

O planeamento na Empresa A até fevereiro era realizado com base no embalamento, não sendo esta 

a fase de bottleneck do processo. O ritmo de produção passou a ser definido pela produção, mas o 

planeamento continuava a ser definido para o embalamento acabando por gerar tempos de espera por 

falta de produto, pois a produção não era capaz de responder à procura. Para além disso, o processo 

de planeamento era feito semanalmente, acabando por perder a assertividade à medida que a semana 

fosse decorrendo e obrigava a que, nos últimos dias da semana, tivesse de ser replaneado e muito 

frequentemente resultar na necessidade de a fábrica trabalhar ao sábado. 

Passo 1 (Definição do objectivo): Com base na visão futura, o objetivo desta iniciativa é de 

transformar o planeamento semanal, que é feito por uma pessoa segundo uma folha de excel, para 

uma caixa logística que tem em consideração a capacidade instalada da fábrica, as características dos 

produtos e o melhor alinhamento entre produções de forma a tomar partido de sinergias de produção 

que possa haver entre molhos idênticos. De forma a analisar os resultados alcançados, decidiu-se 

utilizar o nível de serviço com indicador, cuja fórmula de cálculo é a razão entre o número de 

encomendas entregues dentro do prazo com qualidade e o número de encomendas recebidas. 

Passo 2 (Análise do estado Atual): No mês de fevereiro foi feito um levantamento do nível de serviço 

da Empresa A, constatando-se o valor de 90%. Este valor correspondeu à entrega de 410098 unidades 

de 454879 unidades encomendadas.  

Passo 3 (Definição do estado alvo): Tendo em consideração a situação atual, foi acordado com a 

Empresa A o aumento do nível de serviço para os 95%. 

4.4.3. PASSOS 1, 2 E 3 PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA PULL PLANING NA 
PRODUÇÃO 

Com a tendência do projeto a mudar da área de embalamento para a área de produção, em abril 

passou-se o foco do projeto para esta área. Foi necessário fazer um levantamento da situação atual, 

através da implementação de um sistema de cálculo de OEE’s, pois até então não se media qualquer 

indicador de eficiência nessa área. Para o CEO da Empresa A, mais do que o aumento da eficiência e 

de produtividade da área, o principal objetivo era o aumento da capacidade instalada da produção. 

Passo 1 (Definição do objetivo): Esta iniciativa tinha como objetivo a libertação do espaço atualmente 

ocupado por paletes de pesagens para futuras produções, através da introdução de um sistema de 

produção Pull. Estas paletes existem porque o departamento de pesagens não está em sincronia com 

a produção, apresentando o paradigma de estar sempre um a dois turnos à frente (cada turno 

corresponde a cerca de 12 batches). 

Este espaço é de interesse para o CEO da Empresa A, pois o maior cliente da empresa pretende 

expandir a sua produção, sendo para isso necessário a construção de um novo reator na área de 
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produção. Esta zona é a única com dimensões adequadas para a instalação. De forma a analisar os 

resultados, decidiu-se utilizar a área liberta como principal indicador, contudo o aumento da eficiência 

da produção foi também alvo de análise, pois está relacionado com o aumento dos OEEs de 

embalamento, como será falado posteriormente na dissertação. 

Passo 2 (Análise do estado Atual): A Figura 15 demonstra a disposição da zona de armazenamento 

de paletes de pesagens. Apesar de ser relativo a fevereiro, altura em que se realizou o Gemba walk, o 

panorama era idêntico em abril. A quantidade média armazenada nesta zona era de 60 batches, o que 

dependendo da sua dimensão podia traduzir-se em mais de 30 paletes, e nestes casos esta área não 

era suficiente para o armazenamento, tendo de ser necessário armazenar as paletes no armazém 

secundário da fábrica (Anexo C). Para além das paletes com pesagens, a área em causa também 

estava ocupada com MP abertas e encetadas, ambas armazenadas no solo como visível na Figura 15. 

Ao todo, a área de 60 m2 encontrava-se totalmente ocupada 

Passo 3 (Definição do estado alvo): O reator que pretende ser instalado pelo maior cliente da 

Empresa A tem uma área de 37,5m2. Assim sendo é necessário que os 60 m2 atualmente ocupados 

com paletes e com MP sejam reduzidos a 20m2, sendo necessário reduzir tanto a área ocupada por 

paletes como por MP. A Figura 23 demonstra a visão futura da área de produção, com o novo reator 

assinalada a azul e com a área atualmente ocupada com paletes e MP assinalada a verde. 

 

Figura 23: Visão futura da área da produção com a colocação do novo reator (área total em análise delimitada a 
verde; reator de 37,5m2 a azul) 
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4.5. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo apresentou-se a extensa fase de análise da situação inicial, transversal a toda a área 

de molhos da Empresa A. Os Gemba walks permitiram identificar os desperdícios a um nível macro, e 

posteriormente a realização do VSM permitiu aprofundar a identificação das principais causas de 

desperdícios na área de embalamento, produção e armazenamento. 

A realização do terceiro passo do VSM (Identificação de melhorias e onde se pode reduzir os mudas) 

permitiu identificar os principais motivos que contribuíam para o elevado lead-time entre as atividades 

da empresa. Com base nesta identificação e em princípios de Lean Manufacturing e Lean Thinking foi 

desenhada a visão futura da área de produção de molhos da Empresa A, baseada em sistemas de 

informação informáticos. Estes estariam a funcionar em sistema Pull com o planeamento a ser feito 

focado na produção (atual bottleneck), com base em caixas logísticas e de nivelamento 

Com base na visão futura foram selecionadas 3 grandes iniciativas, sendo estas o aumento da 

eficiência das linhas de embalamento, o aumento do nível de serviço com base no melhoramento do 

método de planeamento e a libertação da área de produção ocupada por paletes de pesagens e MP, 

através da aplicação de um sistema de produção Pull. 

Foi selecionado como estratégia de acompanhamento das iniciativas uma fusão entre o diagrama A3 

citado por J. Liker, Hoseus, & Organization (2008), tendo sido criado um diagrama para cada iniciativa 

e identificados os três primeiros passos para cada uma. 

Uma vez definidos os estados alvo para cada uma das iniciativas, o seguinte capítulo pretende dar 

seguimento ao preenchimento dos passos 4 a 7 dos diagramas A3, onde se pretendem identificar as 

principais oportunidades bem como apresentar as implementações realizadas em cada uma das 

análises. 
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5. IMPLEMENTAÇÃO 

O presente capítulo pretende dar continuidade às iniciativas propostas após análise da situação inicial, 

realizada no capítulo anterior. Sendo a estratégia desta dissertação a utilização de um diagrama A3 

por iniciativa de melhoria, o presente capítulo pretende abordar os passos 4 a 7, sendo estes relativos 

a (4) uma analise das causas raiz dos mudas identificados para cada situação em estudo bem como  

levantamento de possíveis ferramentas a utilizar, com base na bibliografia revista no capítulo 3, (6) a 

uma descrição detalhada da aplicação das ferramentas selecionadas aos casos reais e (7) à criação 

de um processo de monitorização das implementações/priorização de ações. 

Na secção 5.1. apresenta-se de forma estruturada o modo de preenchimento dos passos 4 a 7 de um 

diagrama A3. Na secção 5.2. apresenta-se o preenchimento passos 4 a 7 de cada iniciativa, seguindo 

a ordem cronológica identificada na Tabela 4. Finalmente, na secção 5.3. apresentam-se as principais 

conclusões das implementações realizadas. 

5.1. MÉTODO ORGANIZACIONAL PARA A REALIZAÇÃO DA FASE DE DESENHO 
DE SOLUÇÕES 

No preenchimento de um diagrama A3, os passos 4, 5 e 6 podem chamar-se “fases de desenho de 

soluções” e o passo 7 agrupa os passos 8 e 9 numa fase designada por “implementação do sistema 

de monitorização”. Para tornar a leitura desta dissertação mais simples, juntou-se os passos 4 a 7 neste 

capítulo, pois pretende-se mostrar como, de uma forma estruturada e iterativa, se consegue 

diagnosticar os motivos de ineficiência de uma empresa, e de que forma se pode montar uma dinâmica 

para priorizar e cobrir os motivos que exigem maior esforço e maior rendimento por parte da equipa. 

Na Empresa A montou-se uma dinâmica semanal, com a equipa de projeto, com objetivo de discutir as 

iniciativas e fazer um levantamento de oportunidades. Estes eventos seguem uma estrutura 

estandardizada, com os seguintes passos: 

1. Análise dos indicadores de projeto (exemplo no Anexo F para o caso de OEE), utilizados no 

passo 2 e 3 do A3, e identificação das causas raiz que impedem a melhoria dos mesmos, 

através de diagramas de Ishikawa mais detalhados e/ou de análises 5 porquês; 

2. Priorização das oportunidades levantadas no ponto um, numa matriz de esforço vs impacto, à 

semelhança da Figura 24. 

3.  

 

Figura 24: Matriz esforço vs impacto, e possíveis iniciativas de melhora 
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Desta análise é possível segmentar as oportunidades em 4 grupos: 

 Ganhos rápidos -  Baixo Esforço / Alto Impacto (3 e 7) 

 Grandes Projetos - Alto Impacto / Alto Esforço (2 e 4) 

 Tarefas de pouca rentabilidade - Baixo Impacto / Alto Esforço (5 e 6) 

 Baixo Interesse - Baixo Esforço / Baixo Impacto (1, 8 e 9) 

 

4. Identificação das oportunidades mais relevantes, desenho da estratégia de mitigação dos 

mudas e implementação no gemba; 

5. Criação de um plano de ações para a equipa projeto, onde são identificadas as tarefas a 

realizar por cada membro até à data do próximo evento, uma semana depois. 

 

No caso de estarem duas ou mais iniciativas a decorrer em simultâneo, este processo repete-se por 

cada uma e a reunião só termina quando a equipa analisar todos os diagramas. Uma vantagem desta 

prática é o benefício obtido através de sinergias entre projetos, pois em processos com várias 

dependências, as ineficiências a jusante provêm de problemas em processos a montante, tornando-se 

possível identificar mais facilmente a verdadeira causa raiz dos problemas, bem como identificar as 

oportunidades que mais beneficiam toda a cadeia de abastecimento. 

A característica iterativa destas reuniões foi o motivo que levou à união do passo 7 aos passos 4 a 6, 

pois no subcapítulo seguinte pretende-se para cada iniciativa identificar o resumo dos ganhos rápidos 

de projetos, quais as ferramentas utilizadas em cada um e como foram estas implementadas. 

O facto desta dinâmica ter uma periodicidade semanal permite ainda à equipa ter flexibilidade de atuar 

de imediato caso surja uma nova fonte de ineficiência proveniente da implementação de uma 

oportunidade identificada numa edição anterior, assim como discutir o progresso das ações em curso 

e canalizar o esforço dos recursos para   implementações com maior taxa impacto. 

5.2. PREENCHIMENTO DOS PASSOS 4 A 6 DOS A3 DE PROJETO 

Neste subcapítulo serão apresentados por iniciativa, os passos 4 a 6, ou seja, a identificação de 

oportunidades, desenho de soluções e implementação, a um nível mais detalhado. De forma a facilitar 

a leitura deste subcapítulo, os passos 5 e 6 estão agrupados com a finalidade de apresentar o desenho 

da solução já no contexto do gemba. Apresenta-se mais do que uma oportunidade / ação de forma a 

sintetizar todos os outputs resultantes das reuniões. Por este motivo, o passo 7 não é detalhado 

especificamente nesta dissertação, mas deve ser subentendido como a síntese de todas as 

oportunidades identificadas e implementadas neste subcapítulo. 

5.2.1. PASSOS 4, 5, 6 E 7 PARA O AUMENTO DA EFICIÊNCIA DAS LINHAS DE EMBALAMENTO 

Do subcapítulo 4.4.1. concluiu-se que esta iniciativa tinha como objetivo aumentar em média 50% o 

valor de OEE nas linhas de embalamento, face à baseline calculada em maio de 2018. Do passo 1 

desta iniciativa conclui-se que a análise realizada foi relativa às linhas 1 a 8, mas apesar deste aumento 

médio de 50% da eficiência dever ser estendido a todas as linhas de embalamento, as análises 

abordadas no restante subcapítulo são apenas referentes às linhas 1 a 8. 
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Passo 4 (Análise de Desvios e Causas): 

Nesta fase procurou-se identificar as causas raiz dos problemas dos baixos valores de OEE das linhas 

identificadas. No início desta análise, e como referido anteriormente, fez-se um levantamento dos 

indicadores de projeto, sendo no caso desta iniciativa os valores do OEE das linhas, e apurou-se os 

motivos de paragem das mesmas. Estes dados foram obtidos através do sistema da Empresa A que 

calcula os OEEs e que está disponível aos operadores para eles marcarem o início, o fim e o motivo 

de todas as paragens. Os dados desta análise foram compilados no gráfico presente na Figura 25. 

 

Figura 25: Motivos que originaram 80% do tempo acumulado de paragem das linhas 1 a 8 em fevereiro de 2019 
e respetivas durações 

Deste levantamento é evidente que o motivo principal de paragens em fevereiro provinha da falta de 

comunicação entre a produção e o embalamento, e como referido anteriormente, do facto de o 

planeamento ser realizado com base no embalamento e não no ponto de estrangulamento da cadeia, 

a produção. Os motivos relacionados com o CIP e com as bombas de alimentação são relativos ao 

ineficiente planeamento, por não considerar no período de produção o período de lavagens das linhas, 

não haver distinção entre um embalamento que necessita de bomba e um que não necessita 

(dependendo se o batch se encontra num tanque móvel, caso em que é necessária uma bomba, ou 

num tanque fixo, caso em que não é necessário), e não ser capaz de evitar períodos em que são 

necessárias mais bombas do que disponíveis na fábrica. A mitigação destas causas recai nas duas 

outras iniciativas desta dissertação, tornando os motivos “Afinação da linha” e “Avarias” dos 

equipamentos os que mais contribuem para o reduzido valor de OEE. 

No seguimento da análise das causas raiz, foi realizado um diagrama de Ishikawa, mas desta vez o 

efeito não era a redução do lead-time mas sim o aumento do OEE. Esta análise tem como input os 

dados das paragens obtidos anteriormente. A Figura 26 demonstra o resultado desta análise. 
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Figura 26: Diagrama de Ishikawa do levantamento das fontes de reduzido OEE nas linhas de embalamento 

Fruto destes dois passos foi criada uma matriz de esforço vs impacto, cujas entradas representam 

oportunidades a implementar. Nesta fase, tanto o esforço como o impacto são indicadores subjetivos, 

isto quer dizer que não apresentam ainda um nível de maturidade para se saber valores monetário ou 

horas dedicadas à implementação, nem o impacto em aumento concreto ao ponto percentual de 

aumento de OEE. As posições das oportunidades foram discutidas e acordadas entre toda a equipa. 

Foram identificados como ganhos rápidos a criação de um SMED (secção 3.3.4) para as trocas de 

produção, de forma a mitigar os elevados tempos de Afinação de linhas, assinalado na Figura 27 com 

o número 1; a normalização de parâmetros de enchimento (secção 3.3.6) pois o manuseamento dos 

operadores nos parâmetros das máquinas leva a desalinhamentos e muitas vezes o manuseamento é 

feito de uma forma incorreta resultando em avarias, assinalado com o número 3; a normalização do 

espaço de trabalho com a ferramenta 5S (secção 3.3.7) de forma a reduzir o tempo de procura de 

equipamentos e diminuir o número de avarias relacionadas com o incorreto manuseamento das peças 

das diferentes máquinas, assinalado com o número 4; e finalmente a criação de dinâmicas diárias de 

equipa, denominadas de reuniões de Kaizen Diário, KD doravante, de forma a consciencializar as 

equipas do trabalho que têm para o turno, apresentar indicadores para tornar visual a eficiência das 

equipas e implementar um sistema de premiação a equipas, caso os níveis de eficiência do turno sejam 

superiores a um determinado valor. Estas 4 oportunidades foram as selecionadas para implementação, 

tendo as restantes sido adiadas. 

 

 

Figura 27: Matriz de priorização das oportunidades para o aumento dos OEE da área de embalamento 
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Passo 5 (Desenho de soluções) e passo 6 (Teste de soluções): 

Nestes dois passos pretende-se aplicar as ferramentas identificadas no capítulo 3 de forma a mitigar 

os mudas identificados. As ferramentas para esta iniciativa são o SMED, a normalização dos 

parâmetros de embalamento, 5S e reuniões de KD. 

- SMED: Para uma implementação bem-sucedida para reduzir os tempos de setup entre 

produções, Shingo (1985) propôs a elaboração de 4 fases: Fase preliminar, primeira, segunda e terceira 

fase.  

A fase preliminar teve a duração de dois dias, com o objetivo de levantar todas as atividades presentes 

nas diferentes trocas de produtos, através de visitas ao gemba, filmagens e seções em sala. Nas 8 

linhas analisadas existem várias vertentes de setups, pois estes dependem da necessidade de lavagem 

entre produções, e do grau de afinidade entre o embalamento anterior e posterior à mudança (altura, 

tipo de cápsula, gramagem de produto por enchimento e formato do frasco). De forma a simplificar, 

agrupou-se os setups em dois tipos, os com lavagem e os sem lavagem. 

Seguiu-se a primeira fase, onde se analisaram as filmagens realizadas e se identificaram as atividades 

como internas e externas, sendo que as internas implicam cessação por completo do funcionamento   

da linha, e as externas permitem que a linha esteja a produzir em simultâneo com as alterações a ser 

preparadas ou realizadas. Considerou-se o início do período de setup desde o momento em que o 

último frasco da produção anterior entra na linha, e o fim do setup quando o primeiro frasco da nova 

produção sai da linha. Durante a análise, identificou-se também os intervenientes de cada um dos tipos 

de setup e levantou-se o tempo de cada uma das atividades. 

Desta análise concluiu-se que os 3 operadores da linha estão presentes na mudança, 

independentemente de ter lavagem ou não. Concluiu-se ainda que a soma de todas as atividades 

resulta num tempo médio de setup com lavagem de 113 minutos e sem lavagem de 68 minutos. 

Na segunda fase do SMED olhou-se para as atividades internas e questionou-se a necessidade de a 

linha parar para a realização das mesmas. Neste passo a situação mais alarmante foram os setups 

sem lavagem, que consideravam como internas as atividades logísticas, de abastecimento da linha 

com material. Neste passo redefiniu-se as novas atividades internas, que realmente necessitariam da 

linha parada, e reorganizou-se a ordem das atividades, de forma a concentrar as atividades externas 

de reaprovisionamento no início, e as atividades de arrumação dos excedentes no fim do processo. 

No caso dos setups sem lavagem concluiu-se que as atividades internas se reduziam apenas a 

atividades relacionadas com o acerto da enchedora e a definição dos parâmetros de enchimento para 

a obtenção dos pesos corretos das embalagens. O setup, se realizado com os três operadores, poderia 

decorrer em simultâneo com as produções numa ótica de ter a antiga produção no fim da linha, o setup 

estar a decorrer no meio da linha, e já ter a nova produção no início da linha. A Figura 28 simplifica 

esta metodologia. 
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Figura 28: Modelo de como um setup sem lavagem deve intercalar com as produções 

No caso dos setups com lavagem concluiu-se que, devido à extensa duração da mesma, não era 

necessária a utilização de três operadores, uma vez que apenas dois ou um operador experiente seriam 

suficientes para ajusta a linha. 

Finalmente, na terceira fase e após a definição das novas atividades internas e externas e 

reorganização da ordem das tarefas, atribuiu-se um operador a cada atividade, considerando 3 

operadores para setup sem lavagem e 2 operadores para setup com lavagem. Calculou-se também o 

novo tempo total de atividades internas em cada um dos modos operatórios e gerou-se um guião de 

operações para os operadores, bem como uma norma geral para afixar nas linhas com o layout da 

linha e as atividades identificadas por operador e por localização. As listagens das novas atividades 

podem ser consultadas no Anexo G, e as normas das atividades de cada utilizador podem ser 

consultadas no Anexo H. 

No fim do SMED, a soma dos tempos das atividades internas de um setup com lavagem era de 86 

minutos e 20 segundos, e de um setup sem lavagem de 20 minutos. 

 - Normalização dos parâmetros de enchimento: A análise da situação inicial no passo 2 do 

diagrama A3, secção 4.4.1, concluiu que o OEE médio das linhas 1 a 8 em fevereiro era de 32%. Este 

valor é o produto de três componentes, sendo estas a disponibilidade, que representa o tempo de 

produção face ao tempo total dos turnos; a eficiência, que representa a razão entre o tempo que 

teoricamente seria necessário para embalar a quantidade embalada num turno face ao tempo que 

realmente se demorou para o fazer (devido a ineficiências), e a qualidade, que representa a razão entre 

as unidades que saem da linha conformes, face às unidades que saem da linha por turno. 

Relativamente à eficiência, esta é medida tendo por base o ponto de estrangulamento da linha, sendo 

no caso da Empresa A a Enchedora. Esta máquina é composta por até 8 tubos ligados a uma panela 

onde se encontra o batch, e através destes tubos enche até 8 embalagens por ciclo, como visível na 

Figura 29. 
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Figura 29: Enchedora de 8 tubos da Empresa A 

Os ciclos são definidos com base nos ajustes que a máquina tem de fazer, como os seguintes 

exemplos: os tempos de abertura e fecho das barreiras da máquina de forma a expedir 8 embalagens 

cheias e a carregar a máquina com oito novas embalagens vazias; o movimento vertical que os tubos 

têm de fazer desde que as 8 novas embalagens vazias assumem as posições para enchimento até que 

efetivamente se inicia o enchimento; a pressão nos tubos de enchimento; e o tempo após o enchimento 

que os tubos têm de se manter em baixo até que assumam a sua posição original, para evitar o derrame 

de gotas que entretanto caiam e que possam sujar o exterior das embalagens e originar retrabalho. Os 

principais motivos que levam à redução da eficiência do OEE são a falta de standards de produção, o 

que permite aos operadores assumir os ciclos de enchimento que desejarem, sabendo que se os ciclos 

forem mais lentos, a pressão sobre o trabalho é menor e o esforço por parte dos operadores é menor, 

o que ao fim do dia prejudica os resultados da empresa. 

Para além destes parâmetros de enchimento, cada formato ainda tem parâmetros específicos de 

calibração da enchedora, relativos à altura e à largura das embalagens, recordando a variedade de 

formatos embalados em cada uma das linhas em estudo, presente na subsecção 2.2.2.1., e por isso 

os operadores têm ainda de ajustar a embaladora face à embalagem.  

Em fevereiro de 2019 os operadores da empresa A estavam a alterar manualmente todos estes 

parâmetros no início de cada nova ordem de embalamento, o que significava um elevado período de 

setup e significava que duas ordens iguais em dias diferentes poderiam ser embaladas com parâmetros 

diferentes. As embaladoras de Empresa A possuíam a possibilidade de ter 12 programas pré-definidos, 

com todos os parâmetros mencionados, mas a sua utilização não estava a ser aproveitada na totalidade 

e os programas que efetivamente estavam a ser utilizados eram referentes a referências específicas, 

isto é, conjunto embalagem / frasco (por exemplo maionese 400g) em vez de serem referentes a 

formatos. Desta forma, a abrangência dos programas face a todas as produções por máquina era muito 

reduzida.  

Com base no estudo realizado à normalização de tarefas, subcapítulo 3.3.6, realizou-se um 

levantamento por linha de todas as referencias embaladas e agrupou-se as mesmas consoante o seu 

formato. Após a criação de grupos por formato realizou-se, junto da embaladora da linha em estudo , 
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o levantamento dos parâmetros ótimos relativos ao frasco, correspondendo aos campos da Figura 30, 

com exceção da “Velocidade da Bomba”. 

Uma vez levantados os parâmetros, criou-se um programa para os 12 formatos mais comuns, de forma 

a que o operador só tenha de selecionar o programa relativo ao frasco a ser utilizado e de alterar os 

parâmetros relativos às características do batch, sendo estes apenas a velocidade da bomba (relativo 

à pressão com que o batch é bombeado), e aos tempos de enchimento de cada tubo para assegurar a 

mesma gramagem em cada embalagem por ciclo. Os valores ótimos relativos aos batch foram 

levantados durante um período de duas semanas, e passaram a ser incorporados no visor que os 

operadores têm, Figura 30, que mostra as características da produção, de forma a poderem consultar 

e registar na máquina, poupando o tempo de setup. 

 

Figura 30: Perfil no computador dos operadores que inclui os parâmetros ótimos para cada referência 

Desta análise resultou uma tabela com os programas respetivos para cada tipologia de frasco (Anexo 

I para a linha 5), e a inserção em sistema dos parâmetros de enchimento relativos ao batch. Esta 

normalização teve impacto direto no aumento dos OEEs das linhas em análise, pois no caso de uma 

maionese de 250 gramas da linha 6, antes de utilizar os parâmetros ótimos, o tempo de ciclo era de 

8,2 segundos, e após inserção dos parâmetros ótimos, passou para 6,4 segundos, uma redução em 

22% do tempo que se traduz no embalamento de 987 embalagens a mais por hora, 247 kg a mais 

por hora. 

 - 5S: A implementação de 5S na área de embalamento serviu para aumentar a produtividade dos 

operadores das linhas criando um bordo de linha com todos os equipamentos necessários às 

operações. Esta oportunidade de melhoria dividiu-se em três fases, tendo como base o estudo 

realizado na subsecção 3.3.7. Na primeira fase separou-se tudo que eram ferramentas e peças 

necessárias às operações da linha e as que não o eram foram retiradas do gemba. Na segunda fase 

definiu-se, para cada ferramenta ou peça necessária ao funcionamento, um local específico para a 

mesma. Finalmente foram efetuadas ações de limpeza e de normalização para garantir que os locais 

definidos na fase anterior são respeitados por todos os operadores. Na Figura 31 é possível ver a 

situação antes de 5S na linha 6 e na linha 8 e a situação na linha 6 depois de aplicados os passos 

acima referidos. O mesmo se fez para as peças das máquinas das linhas (Posimat, enchedora, 

capsuladora, rotuladora, forno, …) 
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Figura 31: Exemplo de aplicação de 5S nas ferramentas necessárias às linhas de embalamento (à esquerda e 

no meio ausência de 5S, à direita presença de 5S) 

 - Reuniões Kaizen Diário: Estas reuniões são eventos realizados entre os operadores das linhas 

de embalamento no início dos turnos. A cada linha pertence uma equipa por turno, de 3 operadores, e 

para cada linha foi criado um quadro, visível no Anexo J de forma a conduzir estas reuniões. O objetivo 

principal das mesmas é organizar o turno de trabalho dos operadores, para que estes estejam focados 

nos objetivos e melhorem continuamente a sua eficiência. Os quadros são compostos por uma agenda, 

um mapa de presenças, um indicador de eficiência, um campo para o planeamento diário e um ciclo 

de melhoria. No centro do quadro existe uma área para a afixação dos resultados de auditorias ao 

cumprimento das normas de trabalho estabelecidas, designadas de kamishibais, visíveis no Anexo K, 

cuja frequência é semanal, e para a afixação do resultado de auditorias às reuniões de KD e de 

cumprimento dos 5S aplicados, sendo estas mais sérias e alvo de controlo por parte da administração 

da Empresa A. Estas Auditorias encontram-se no Anexo L e M. 

O campo do indicador de eficiência pretende mostrar à equipa qual o seu desempenho diário. O valor 

de eficiência das equipas é calculado pelo sistema, e só tem em consideração paragens que são 

evitáveis pelos operadores, para não os prejudicar por falta de capacidade na área de produção ou por 

ineficiência do planeamento. Este campo tem uma área sombreada a encarnado, que corresponde aos 

valores que não permitem à equipa receber um prémio de boa performance. Desta forma pretende-se 

ir ao encontro das necessidades da administração da Empresa A de premiar os colaboradores face ao 

seu trabalho. 

O ciclo de melhoria tem como objetivo ser um campo onde os colaboradores podem identificar os 

motivos que impactam a sua eficiência, e que não dependem deles, de forma a serem revistos pelo 

diretor de produção, e se necessário escalados para a administração. Desta forma pretende-se que os 

colaboradores sejam proactivos e estejam presentes no processo de melhoria contínua, contribuindo 

para a melhoria da ergonomia dos seus postos de trabalho aumentando a produtividade. Na Figura 32 

é possível observar o período inicial de um turno com as equipas a realizarem a reunião com o seu 

respetivo quadro. 
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Figura 32: Reuniões de KD na área de embalamento 

5.2.2. PASSOS 4, 5, 6 E 7 PARA A MELHORIA DO SISTEMA DE PLANEAMENTO 

A implementação foi distribuída por duas datas, tendo a primeira sido realizada no mês de março, onde 

se abordou tema do sistema de planeamento tendo como base as linhas de embalamento e mais tarde, 

a segunda, decorreu entre maio e junho, onde se replicou a aprendizagem para a área de produção. O 

motivo pelo qual não se desenvolveu o projeto inicialmente na área de produção foi por pedido da 

administração, pois queria ter evidências de resultados antes de avançar para uma mudança de 

paradigma. 

Passo 4 (Análise de Desvios e Causas): 

Do passo 2 desta iniciativa, concluiu-se que o nível de serviço da Empresa A em fevereiro de 2019 era 

de 90%, significando isto que em fevereiro a empresa não conseguiu entregar 10% das encomendas 

realizadas. A principal razão para este acontecimento foi o facto de o planeamento estar a ser feito com 

base no embalamento, e deste resultarem as ordens de produção, que por não ter capacidade para 

responder à procura atrasava o embalamento. Contudo, e como referido anteriormente, a 

administração não quis avançar logo para a alteração do sistema de planeamento para a área de 

produção antes de ver os resultados caso o sistema tivesse sido melhorado na área de embalamento. 

Por esse motivo a seguinte análise foi feita à área de embalamento. 

De forma a identificar as causas raiz do motivo pelo qual o NS (nível de serviço) se encontrava baixo, 

realizou-se com a equipa uma análise de 5 porquês, visível na Figura 33. Esta análise consiste em 

questionar 5 vezes o motivo do estudo, segundo o trabalho de Imai (1997) analisado no subcapítulo 

3.3.2. 
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Figura 33: Análise dos "5 Porquês" aplicada ao problema do baixo nível de serviço 

Desta análise conclui-se que as causas raiz do baixo nível de serviço estavam separadas em três 

vertentes, de seguida detalhadas: 

1. Na primeira vertente concluíu-se que quando o planeamento é realizado, as produções são 

calendarizadas para os turnos das diferentes linhas, e as alterações de produções podem 

recair em dois cenários: (i) lavagem total, uma lavagem à embaladora com duração de 

aproximadamente uma hora, podendo demorar mais tempo caso outro sistema CIP esteja a 

ser utilizado noutra área da fábrica, ou (ii) não lavagem, para os casos em que o batch é o 

mesmo ou muito idêntico, e apenas é necessário afinar a linha para o novo frasco, um setup 

rápido como abordado no subcapítulo anterior. O facto de todas as alterações com lavagem 

serem do tipo lavagem completa deveu-se à ausência de informação que indique, na ótica da 

qualidade, o nível de exigência de higienização entre uma produção e a seguinte, com base 

nas características do produto (cor, sabor, presença de partículas, entre outras). Desta forma 

alterações que poderiam apenas necessitar de um enxaguamento (aproximadamente 20 

minutos) estão a ser sujeitas a lavagens completas e a sobrecarregar o sistema de CIP. 

2. Na segunda vertente concluiu-se que o número de lavagens era superior ao necessário porque 

o planeamento, por estar a ser realizado manualmente com base num excel, não estava a 

agrupar todas as produções idênticas de forma a otimizar o número de alterações com 

lavagem.  

3. Durante este levantamento concluiu-se que o ficheiro do planeamento considerava o tempo 

necessário para embalar um batch com base nas cadências teóricas antigas, já mencionadas 

no passo 2 do Diagrama A3 da iniciativa de aumento dos OEEs do embalamento. Por utilizar 

estas cadências, a duração teórica de cada embalamento era na maioria dos casos inferior à 

duração real, mesmo que a linha estivesse a operar em condições ótimas, porque como visto 

no SMED, embalamentos com frascos iguais podem ter velocidades de embalamento 

diferentes consoante o tipo de batch (por viscosidade do molho). 

Desta análise resultou então a necessidade de alterar os dados das cadências teóricas em sistema 

de cadências com base no formato para cadências com base na referência e a necessidade de criação 
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de um sistema que permita realizar o planeamento ótimo, numa ótica de aproximação de uma caixa 

de nivelamento, tendo como objetivo minimizar o tempo não produtivo (tempo de lavagem). 

Em Maio repetiu-se a abordagem mencionada para a área de podução, e as conlusões foram as 

mesmas, pelo que o passo 5 é referente às soluções idênticas para a área de embalamento. 

Passo 5 (Desenho de soluções) e passo 6 (Teste de soluções): 

Nestes dois passos pretendeu-se aplicar os ideais por detrás do conceito de produção Lean, presentes 

no subcapítulo 3.1.1, ao planeamento da Empresa A, tendo com base as conclusões do passo 4 do 

Diagrama A3 da Melhoria do Sistema de Planeamento. Os conceitos de Muri e Mura são aqui 

pertinentes, pois Muri representa a sobrecarga de trabalho destinado a um operador ou máquina, o 

qual ele não é capaz de fazer em condições normais e está presente na atual carga do sistema de 

lavagens; e Mura traduz a análise de como as operações estão planeadas e niveladas, procurando 

evitar grande flutuação, o que implica tempos de setup e é representada pela forma como não se 

minimiza o número de setups e o tempo de lavagens de cada setup por não se escalonar as produções 

numa ordem ótima, com o mínimo de lavagens completas possível. 

 - Alteração das cadências de embalamento: Esta alteração foi realizada entre as cadências 

teóricas baseadas no formato para as cadências baseadas na referência, e foi feita pelo IT no início da 

primeira semana de implementação permitindo aproximar os tempos de embalamento reais dos 

teóricos. Teve impacto não só no cálculo do tempo estimado de embalamento por batch, para a criação 

das sequencias de embalamento das linhas, mas também teve impacto no OEE das linhas, pois o 

denominador da fórmula, visível na Equação 2 no subcapítulo 2.3.2, diminui. 

 - Esboço e criação de um sistema de planeamento otimizado: A criação do sistema de 

planeamento teve a duração duas semanas e foi constituída por 4 fases: (i) Criação de uma matriz com 

as características dos produtos; (ii) Esboço do modelo de iteração para a definição do tipo de lavagem 

necessário entre dois produtos; (iii) Digitalização do modelo e finalmente (iv) Integração de sistemas 

para carregamento automático das sequências de produção para as linhas de embalamento. 

Na primeira fase realizou-se uma categorização, juntamente com elementos da Qualidade, de todos os 

molhos produzidos na secção de molhos da Empresa A segundo 6 categorias: Tipo, Alergénios (e 

quais), Cor, Sabor, Partículas, Consistência e Origem biológica. Todas as categorias exceto a Cor e o 

Tipo seguiram uma estrutura binária. A Cor foi categorizada de 0 a 7, e o Tipo entre ketchup, maionese, 

mostarda ou outros molhos. Esta categorização foi realizada a 393 batches diferentes. 

Na segunda e terceira fases abordou-se o tema das regras hierárquicas a criar para definir que tipo de 

lavagem teria de existir entre duas produções. O desenho do modelo foi feito em sala com a mesma 

equipa da primeira fase, resultando no esboço da Figura 34. Também na Figura é possível observar-

se o mesmo modelo já digitalizado. 
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Figura 34: Esboço e digitalização do modelo em escada de definição de lavagens entre embalamentos 

 Cada degrau da escada induz uma restrição, e consoante a resposta, avança-se para o próximo 

degrau, ou submete-se uma lavagem completa. 

1. Verificar se o artigo seguinte tem alguma obrigação de lavagem imposta pelo cliente; 

2. Validar alteração do tipo de produto a embalar; 

3. Se o tipo de produto for o mesmo, mas a receita alterar, validar os alergénios que entram e 

saem. Caso o novo produto tenha menos alergénios, é necessária lavagem; 

4. Caso a receita anterior tenha partículas e a seguinte não tenha, é necessária lavagem; 

5. Caso a receita seguinte seja biológica, e a anterior não seja, é necessária lavagem; 

6. Caso a receita anterior tenha um sabor intenso (alho), é necessária lavagem. Caso contrário 

não é necessária lavagem. 

A última fase foi realizada pelo IT com a integração do modelo nos sistemas da Empresa A. Em primiro 

lugar carregou-se a matriz no sistema de CRM da Empresa A (SAP) e criaram-se os campos a 

preencher no futuro, caso fossem inseridas novas receitas. Em segundo lugar esboçou-se o processo 

de planeamento, através de um excel, sendo este constituído pelos seguintes passos: 

1. Introdução das cargas horárias das linhas para a semana em análise; 

2. Carregar o ficheiro com os dados de SAP, sendo estes as encomendas MTO e MTS 

necessárias para a semana em análise. 

3. Verificar a necessidade de lavagens. Neste passo o excel sequencia as ordens de 

embalamento pelas linhas, procurando, com base nas regras estipuladas no modelo em 

escada, minimizar o número de lavagens e maximizar a utilização das linhas consoante os 

seus períodos de abertura, introduzidos no passo 1. 

4. Transformação do ficheiro para um formato compatível com o sistema de comunicação interno 

da empresa, eliminando também toda a informação trazida de SAP no passo 2. 

5. Gravação e submissão do plano de embalamento para o sistema interno, que disponibiliza a 

sequenciação nos ecrãs das linhas de embalamento, para os operadores consultarem. 
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Estes passos estão automatizados em botões da folha excel, de forma a automatizar todo o processo 

de planeamento e libertar o responsável por esta tarefa para outras atividades de maior valor 

acrescentado. De qualquer forma é possível interromper o processo a meio de forma a manipular as 

sequenciações, no caso de surgir uma encomenda extraordinária, ou excluir uma encomenda que, 

entretanto, tenha sido cancelada. 

O modelo foi implementado a meio da segunda quinzena de março, e esteve em teste até metade do 

mês de maio, altura em que se repetiu o processo para a área de produção. Contudo, devido ao esforço 

acrescido da equipa de produção perante a implementação de um sistema Pull Planning, a 

implementação nesta área foi adiada para depois do verão. Relativamente à eficiência do modelo, esta 

permitiu não só o aumento no NS da Empresa A, bem como o aumentado o número de ordens de 

encomenda aceites. 

5.2.3. PASSOS 4, 5, 6 E 7 PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA PULL PLANNING NA 
PRODUÇÃO 

No decorrer do mês de abril, já com as implementações das oportunidades detetadas na iniciativa de 

aumento da eficiência das linhas de embalamento, começou-se a planear a terceira iniciativa, como 

visto no calendário de implementação da Tabela 4. Da fase de planeamento resultou o objetivo de 

libertar 37,5 m2 da área de produção para a implementação de um novo reator, que permitirá à Empresa 

A aumentar o seu contrato de produção com o seu maior cliente. 

Assim, iniciou-se a fase de desenho de soluções na linha do método organizacional referido na 

subsecção 5.1, baseado em reuniões semanais para análise de indicadores, identificação de 

oportunidades e caracterização das mesmas numa ótica de esforço impacto, priorização e desenho de 

estratégias de mitigação e finalmente implementação monitorizada com base em ciclos PDCA. 

Passo 4 (Análise de Desvios e Causas):  

Como referido nos passos 1 a 3 desta iniciativa, a área de produção da Empresa A nunca tinha sido 

submetida a projetos de melhoria contínua. Por este motivo, os avanços a nível de métricas e 

indicadores na área de embalamento eram inexistentes. Do Gemba walk realizado, secção 4.1.1, 

evidenciou-se que esta área possuía um défice de nivelamento de trabalho e de comunicação entre os 

diferentes postos, pois a quantidade de produtos em stock era muito elevada, visível na Figura 15 do 

mesmo subcapítulo. 

Realizou-se uma análise às causas raiz idêntica à realizada na Figura 26, da qual resultaram as 

oportunidades listadas na Figura 35, já caracterizadas consoante uma análise esforço impacto. 
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Figura 35: Matriz de priorização das oportunidades para o implementação de um sistema Pull Planning na 
Produção 

Os elementos identificados nos 60 m2 da área de produção foram caracterizados em 2 tipos: 

 Paletes com preparações para futuras produções, realizadas pela equipa de pesagens. Esta 

equipa seguia o seu próprio planeamento, que por vezes não era igual ao planeamento da 

produção, acabando por se acumular paletes de pesagens por duração indefinida nesta área; 

 Sacas de ingredientes necessários tanto para as pesagens como para as produções, que 

eram aqui armazenadas, ao nível do solo, até serem necessárias. 

A diferença entre a utilização de um ingrediente pela equipa de pesagens ou por um operador de reator 

recai sobre a gramagem necessária. As sacas na sua maioria vêm dos fornecedores com gramagens 

de 25kg. Caso a receita necessite de uma quantidade de produto nesta ordem de grandeza ou múltiplo, 

é fornecido ao reator uma ou mais sacas completas, caso contrário a equipa de pesagens tem uma 

estante com a maioria dos produtos utilizados na área de produção, aprovisionados em caixas de 

plástico contendo cada uma o equivalente a uma saca, e nesta sala através de balanças retiram apenas 

as quantidades essenciais para a receita, colocando os acertos numa palete. 

Concluiu-se desta fase de análise que, para responder à existência de paletes com pesagens na área 

em análise, se teria de alterar o paradigma atual da área de produção e aplicar uma metodologia Pull 

Planning com base num sistema junjo, idêntico a um sistema kanban, em que a diferença recai sobre 

a não repetição de encomenda do mesmo produto. Num sistema kanban, o produto é sempre o mesmo 

em todos os ciclos. Desta forma pretende-se alinhar a equipa de pesagens com os operadores dos 

reatores, utilizando ambos o mesmo planeamento. Por outro lado, para responder à ineficiente 

disposição de sacas de MP ao nível do solo decidiu-se dimensionar um sistema de supermercados, 

operando com base num sistema kanban, entre a sala de pesagens, a área de produção e o armazém 

primário (Anexo A). De forma a alinhar as oportunidades já identificadas decidiu-se também 

implementar um comboio logístico. À semelhança do levantamento realizado na iniciativa da área 

de embalamento, procurou-se sedimentar as implementações com recurso a normas de trabalho e a 

reuniões de KD entre as equipas. 
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Passo 5 (Desenho de soluções) Passo 6 (Teste de Soluções):  

- Junjo: Para eliminar a falta de comunicação entre os operadores dos reatores e os 

operadores das pesagens, pensou-se numa forma de existir apenas uma lista de planeamento em toda 

a área de produção. Desta forma seria possível acabar com a criação de stock intermédio entre as 

atividades, resultante da diferença de ritmos das equipas. Os membros da cadeia produtiva que mais 

se adaptavam à função de assumirem o planeamento foram identificados como sendo os operadores 

dos reatores, tal como desenhado no VSM da visão futura da Empresa A.  

Desta forma a área de produção passaria de um sistema Push para um sistema Pull, passando 

a ser o operador do reator responsável por despoletar uma ordem de encomenda à equipa das 

pesagens, que por sua vez, quando existisse falta de MP, passaria a despoletar uma ordem de 

encomenda ao fiel de armazém (responsável pela gestão de MP dentro da área de produção), que por 

sua vez passaria a despoletar uma ordem ao estafeta externo (responsável pela logística interna entre 

a área de produção e o armazém primário), e por aí em diante até a este fluxo despoletar ordens de 

encomenda para os fornecedores externos. O âmbito do projeto engloba a implementação de um 

sistema em Pull dentro da área de produção, e para tal foi implementado um sistema de cartões junjo 

entre os operadores dos reatores e a sala de pesagens.  

Na Figura 36 observa-se um exemplar de um cartão junjo. À semelhança de um cartão kanban, 

um junjo tem a particularidade de permitir ao operador que o preenche de o personalizar, isto é, pedir 

dois batches diferentes em alturas diferentes com o mesmo cartão. 

Foi feito o levantamento do tempo médio de preparação de um batch nos diferentes reatores, 

sendo este valor de 30 minutos e incluindo as fases de inserção de MP, preparação, arrefecimento, 

controlo de qualidade e de descarga. Também foi levantado o tempo que cada receita demorava a ser 

realizada por um membro das pesagens, resultando numa duração média de 8 minutos. Daqui se 

concluiu que, dimensionando a equipa de pesagens para 2 pessoas e assegurando um stock de 

segurança de uma produção por reator, seria necessário ter dois cartões por reator. Alocou-se uma cor 

distinta a cada cartão de reator, de forma a beneficiar de gestão visual das operações. 

Também na Figura 36 é possível observar como funciona o ciclo junjo. Este inicia-se no 

operador do reator, que se situa a preparar o “batch n”. Quando o reator inicia o processo e este tem 

tempo livre, o operador consulta o planeamento de produção e procura qual o “batch n+2”, pois o “batch 

n+1” já se encontra disponível junto do reator, com o segundo cartão. Quando selecionado o batch, o 

operador preenche o cartão junjo com a informação base da produção, e coloca-o na palete que 

continha o “batch n”, que se encontrava agora vazia. Nesta informação base consta: 

 Hora de início espectável para a produção do batch; 

 Designação da produção / batch; 

 Código interno do batch, para o operador das pesagens ter acesso à receita do mesmo; 

 Quantidade a produzir por batch (kilo gramagem) para o operador das pesagens adequar as 

quantidades da receita à quantidade de batch a produzir; 
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 Número da produção, para o caso de estar planeado fazer-se mais de uma produção igual de 

seguida, de forma a eliminar a possibilidade de o mesmo cartão regressar à sala de 

pesagens por falha do operador do reator. 

              

Figura 36: Cartão e ciclo junjo entre os reatores e a sala de pesagens 

Este é entregue à sala das pesagens, onde é posicionado no quadro de nivelamento de carga, visível 

na Figura 37, consoante a sua hora de início. Desta forma a equipa de pesagens é capaz de priorizar 

as produções mais urgentes de forma a evitar reatores à espera de MP e consegue dimensionar a sua 

equipa de uma forma dinâmica, consoante a procura, podendo pedir ajuda de um operador externo ou 

libertar um operador interno da equipa para gerir inventários, ou para ajudar numa tarefa necessária 

fora da sala de pesagens. 

 

Figura 37: Quadro de nivelamento de carga da equipa das pesagens 

Com esta implementação, foi possível reduzir o número de paletes em utilização de mais de 30 para 

12, não comprometendo atrasos nas ordens de produção. Após assegurada esta parte do sistema Pull, 

passou-se para a fase de implementação de supermercados ao longo da cadeia. 

 - Supermercado: Os 60m2 de área de produção estavam ocupados por paletes com pesagens, 

tema já abordado na implementação do ciclo junjo, e por sacas de MP ao nível do solo de forma 

desorganizada.  

O fluxo de MP desde o cais de desembarque até à sala de pesagens passa por dois armazéns, o 

primário e o de produção, podendo passar também pelo armazém secundário dependendo do tipo de 
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produto e do seu formato. De forma a implementar um sistema integrado de gestão de stocks, de acordo 

com o sistema Pull, o processo teve inicio pelo dimensionamento de stocks na sala de pesagens, 

posteriormente na área de produção, deixando o armazém primário e secundário para uma fase de 

rollout. 

Na sala de pesagens todos os ingredientes encontravam-se armazenados em caixas, posicionadas em 

três estantes com quatro níveis de altura. Para os 4 produtos mais solicitados existiam 4 carros, cada 

um com capacidade de acumular o equivalente a 4 sacas de MP. O preenchimento das prateleiras com 

caixas não era completo, e alocação das posições das caixas de MP estava feita de forma aleatória, 

não tendo em consideração o esforço dos movimentos dos operadores (cada caixa cheia pesa 25 kg). 

Antes de se realizar a análise, fez-se um levantamento de quantas posições livres restavam nas 

estantes, e procedeu-se à encomenda das mesmas. Desta forma seria possível manter o máximo de 

ingredientes dentro da sala, e evitar deslocações por parte dos operadores ao armazém de produção 

para irem buscar a MP em falta. 

Realizou-se então uma análise ABC, excluindo as 4 MP armazenadas em carros, com base nos 

consumos mensais dos últimos 4 meses e concluiu-se que 80% das MP consumidas correspondiam a 

8 referências. Realizou-se também uma análise à frequência de utilização, com base no conhecimento 

dos dois operadores mais experientes, classificando as MP entre X – Muito usadas; Y – Usadas com 

alguma frequência; Z – Pouco usadas. A partir do resultado, parcialmente visível na Figura 38, 

posicionaram-se as caixas dos produtos AX nas estantes mais próximas das balanças e à altura da 

cintura, posicionando-se as restantes radialmente pela ordem BX, BY, CY, CZ. 

 

Figura 38: Análise ABC XYZ às MP presentes na sala de pesagens 

Para cada caixa foi criado um cartão kanban para ser possível implementar um sistema de 

comunicação com o armazém de produção. Com este sistema, sempre que uma caixa estivesse com 

o nível de MP correspondente ao nível de reposição, identificado através de uma linha cravada na 

parede da caixa, o operador colocava o cartão numa zona definida para “produtos a encomendar” e 

um estafeta encarregava-se de trazer para a sala das pesagens uma saca da MP correspondente. Para 

o caso dos carros, em vez de uma saca, o estafeta trazia 4. 
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Concluída a implementação do supermercado na sala de pesagens, passou-se a análise para a área 

de produção. Esta zona estava ocupada com dois tipos de MP, as sacas ao nível do solo, na área 

central e as paletes de MP com mais procura, no armazém de produção (Anexo B). Montou-se uma 

estante na área de produção, composta por 18 posições horizontais e 4 níveis de altura, para libertar o 

máximo de área previamente ocupada por paletes com sacas abertas de MP. Para a utilização das 

estantes foi necessário passar todas as sacas atualmente vazias para as caixas respetivas na sala de 

pesagens, ficando apenas sacas fechadas. De forma a organizar o layout das estantes, realizou-se um 

workshop com os membros das pesagens e da logística interna, e atribuiu-se uma posição a cada MP. 

Após esta medida, foi necessário dimensionar as quantidades de stock por cada posição do 

Supermercado, e para isso foi feita uma análise semelhante à realizada para a sala de pesagens, mas 

desta vez focada na quantidade necessária de cada tipo de MP, para assegurar um turno de produção. 

Parte desta análise está visível na Figura 39. Para isso foram contabilizados os consumos dos últimos 

4 meses, e calculada a média mensal. Este valor foi multiplicado por 1 + desvio máximo entre a média 

e o mês de maior consumo, sendo este valor obtido com a equação 3 (Excel). Esta abordagem 

conservadora garantiu a ausência de ruturas na produção. 

  (𝑀𝑎𝑥(𝐽𝑎𝑛: 𝐴𝑏𝑟) − 𝑀é𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙)/𝑀𝑎𝑥(𝐽𝑎𝑛: 𝐴𝑏𝑟)          (3) 

Para os produtos mais frequentes manteve-se a rack já existente no armazém de produção, para que 

pudessem ser armazenados em paletes. O resultado da análise feita ao turno foi uma lista de 

quantidades de sacas das diferentes MP que teriam de ser entregues pelo membro da logística interna 

à área de produção no início de cada turno, identificada na última coluna da Figura 39, de forma a que 

nenhum operador tivesse de se ausentar da área de produção para ir buscar um produto ao armazém 

primário (muda de transporte). Desta forma estabeleceu-se um sistema de kanban para cada turno, de 

quantidades e frequência pré-estabelecidas. 

Para produtos que apresentaram valor nulo na lista de turno, foi analisada a necessidade diária 

(necessidade de turno vezes três) e foi criado um kanban de quantidades fixas e frequência diária, a 

ser entregue à área de produção juntamente com o turno da manhã. 

De forma a facilitar a procura das MP na estante que foi montada, atribuiu-se a cada posição um 

identificador da MP presente, e desta forma obtiveram-se localizações fixas para as diferentes MP. 

Geraram-se duas normas de consulta, uma visual com as designações das MP em cada posição, e 

uma alfabética, com a respetiva posição para cada MP, visíveis no Anexo O. 
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Figura 39: Análise de dimensionamento dos níveis de stock presentes por turno no supermercado de produção 

Através desta implementação foi possível passar a fazer-se o ciclo kanban entre as pesagens e o 

armazém de produção com tempos de ciclo menores, devido à redução do tempo de procura das MP 

e foi possível passar a ter na área de produção apenas o necessário para a produção do turno, 

eliminando todos os outros mudas relacionados com inventário em excesso. 

 - Comboio logístico: De forma a interligar as duas implementações referidas acima, o ciclo junjo 

das produções e os ciclos kanban das MP, foi desenhada uma rota a ser preenchida por um operador, 

designado de estafeta. Esta rota é composta por cinco paragens, sendo estas: 

 Reator, onde o estafeta entrega a palete com a produção “n+1”, composta por pesagens, MP 

provenientes da câmara do frio (câmara a -18ºC) e sacas extra para os casos em que a 

quantidade de uma MP é superior a 25kg, e recolhe a palete vazia com o cartão junjo da 

produção “n+2”; 

 Sala de pesagens, onde o estafeta entrega a palete vazia e caso haja alguma palete cheia 

pronta a sair, inicia o percurso com ela. Também neste posto o estafeta entrega as sacas 

cheias provenientes de kanbans do ciclo anterior e recolhe todos os kanbans de matérias 

primas que, entretanto, estejam quase em rotura na sala de pesagens; 

 Câmara do frio, onde o estafeta recolhe todas as MP necessárias à produção, assinaladas no 

campo respetivo do cartão junjo, e coloca-as na palete correspondente. No anexo N é possível 

ver em melhor detalhe os campos do cartão; 

 Supermercado de pequenas quantidades, onde o estafeta recolhe as sacas cheias relativas às 

encomendas presentes nos kanbans da sala de pesagens; 

 Supermercado de grandes quantidades, no armazém de produção, onde o estafeta finaliza as 

encomendas dos cartões junjo com sacas cheias de MP cujas quantidades sejam superiores 

a 25 kg por batch. 

 Retorno ao reator onde o estafeta entrega a palete completa com a preparação do batch futuro, 

e reinicia um novo ciclo. 

Na Figura 40 está representado graficamente o ciclo de um estafeta, mas para simplificar, apenas está 

simbolizado um reator. Os ciclos são repetidos a cada 10 minutos e realizados por dois estafetas em 

simultâneo, devido à dificuldade de manuseamento das paletes. 
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Figura 40: Ciclo de um estafeta baseado na ferramenta mizusumashi, 3.3.3 

 Com esta implementação foi possível coordenar todas as atividades na área de produção, de forma 

a que cada operador apenas se focasse na sua tarefa, onde acrescenta valor, o maior tempo possível. 

 - Normas de trabalho: Após definidos os ciclos e desenhadas as rotas dos seus funcionamentos, 

foi necessário definir explicitamente o âmbito das tarefas que cada operador teria de ter, de forma a 

maximizar as sinergias existentes entre os diferentes postos e de forma a maximizar o output de cada 

colaborador. 

De uma forma sucinta, na área de produção existem 5 tipos de colaboradores: 

 Operadores das pesagens, cujo local de trabalho é a sala de pesagens e cuja funcionalidade 

é converter pedidos de encomendas de batches em paletes com as pesagens respetivas. 

Também é responsável por gerir os stocks de MP dentro da sala de pesagens; 

 Operador de reator, cujo local de trabalho é junto do reator e cuja função é inserir as MP no 

reator, deslocar-se às fontes de MP líquidas e abastecer recipientes com as quantidades 

necessárias, envio de amostras de batch para a qualidade e gestão do cumprimento do 

planeamento de produção, através do preenchimento dos cartões junjo; 

 Estafeta, responsável pela circulação dos cartões junjo e kanban, com circulação de paletes 

com pesagens e MP, através do percurso do comboio logístico; 

 Fiel de armazém, responsável pela receção das MP relativas aos kanbans diários e de turno, 

provenientes do armazém principal, e devida arrumação nos respetivos locais. Também é 

responsável pelo reabastecimento de concentrado de tomate e MP líquidas; 

 Gestor de operações, responsável pela supervisão das operações, pela auditoria ao 

cumprimento das normas de trabalho estabelecidas (anexo P), pela motivação dos operadores 

e pela condução das reuniões de KD da área. 
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Estas descrições são referentes a normas que foram criadas e afixadas na parede da área de produção 

(Anexo Q) para todos os colaboradores poderem consultar e relembrar o que, para a sua tarefa, é 

considerado VA ou muda. 

 - Reuniões KD: À semelhança da implementação na área de embalamento, foi criada uma dinâmica 

de reuniões diárias com auxílio de um quadro organizacional (Anexo R), onde participam todos os 

operadores e onde se discutem os objetivos diários, bem como três indicadores: OEE, tempo de reator 

parado devido a falta de MP e tempo de reator parado a aguardar CIP. O indicador de OEE ainda não 

se encontrava operacional uma vez que o processo de implementação ainda estava a decorrer (esta 

métrica não existia nesta área), o segundo indicador servia para medir o sucesso da integração do 

sistema como um todo, e o último indicador media o impacto da utilização do sistema CIP face à 

situação atual. Encontrava-se em avaliação fazer-se um investimento relativo à compra de outro 

sistema CIP adicional, mas eram necessários dados que fundamentassem essa proposta. 

5.3. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

No presente capítulo foi possível constatar de que forma foi abordada cada oportunidade, tendo em 

mente a necessidade de melhoria de indicadores face à situação inicial, identificada no passo 2 de 

cada iniciativa, para a situação futura, identificada no passo 4. 

De forma a melhorar o OEE da área de embalamento, foram analisados os motivos de paragens e 

concluiu-se que estes se deviam a espera por batches, a ineficiências de planeamento, e a ineficiências 

de embalamento. 

Relativamente às ineficiências de embalamento, foi realizado um SMED às trocas de produção, 

permitindo reduzir o tempo dos dois tipo de setup de 113 para 86 e de 68 para 20 minutos, 

respetivamente; a normalização dos parâmetros de enchimento que permitiu reduzir 

consideravelmente os tempo por ciclo; um workshop de 5S que permitiu otimizar o layout dos postos 

de trabalho; e foram implementadas reuniões de KD para monitorização do trabalho e apresentação às 

equipas do indicador relativo à sua performance, relacionado com o seu prémio de desempenho. 

Relativamente às ineficiências de planeamento, foi revisto o processo como este era feito e desenhadas 

ferramentas que permitissem realizar o planeamento de forma autónoma e otimizada, procurando 

tomar partido de escalas de produções idênticas, para redução de tempo em lavagens, e que 

procurasse reduzir ao máximo períodos de necessidade simultânea de CIP. Não foi possível expandir 

a iniciativa para a área da produção devido a limitações apresentadas pela equipa de IT, mas ficou 

esboçado o processo. 

Finalmente, na área de produção foi âmbito a libertação de uma área de 60m2,  tendo sido 

implementado um sistema Pull, o qual consistiu de um ciclo junjo para a encomenda de produções por 

parte dos operadores dos reatores, de um sistema de gestão de stock com base em supermercados e 

sistemas kanban de reposição de stocks, assim como um comboio logístico de forma a alinhar todos 

estes ciclos e manter as operações de valor acrescentado (reatores e pesagens). 
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6. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

O presente capítulo pretende finalizar as análises às iniciativas selecionadas. Sendo a estratégia desta 

dissertação a utilização de um diagrama A3 por iniciativa de melhoria, o presente capítulo pretende 

abordar os passos 8 e 9, sendo estes relativos à confirmação dos objetivos e exposição de lições 

aprendidas. Esta exposição será abordada na secção 6.1. e o capítulo será finalizado com a 

apresentação das principais conclusões, na secção 6.2. 

6.1. PREENCHIMENTO DOS PASSOS 8 E 9 DOS A3 DE PROJETO 

Aquando da finalização de cada iniciativa, o preenchimento do diagrama A3 concluía-se com os passos 

8 e 9. Para o preenchimento do passo 8, observaram-se os dados da situação inicial e os objetivos 

futuros, identificados nos passos 2 e 3 de cada diagrama A3. Após a identificação das metas, 

observaram-se os resultados obtidos ao longo da implementação de forma a mapear o progresso 

alcançado. Para cada indicador de iniciativa foi feita esta análise, e caso necessário, completou-se a 

análise com outros dados complementares. O passo 9 é relativo à partilha de lições aprendidas para a 

eventualidade da equipa da Empresa A pretender replicar as ações implementadas para outras linhas 

/ áreas / instalações. Neste campo partilharam-se as boas práticas e as recomendações de cada 

iniciativa concluída. 

6.1.1. PASSOS 8 E 9 PARA O AUMENTO DA EFICIÊNCIA DAS LINHAS DE EMBALAMENTO 

Do subcapítulo 4.4.1. concluiu-se que esta iniciativa tinha como objetivo aumentar em média 50% o 

valor de OEE nas linhas de embalamento, face à baseline calculada em maio de 2018. Sobre o âmbito 

de projeto estavam apenas a implementação de melhorias nas linhas 1 a 8, ficando as restantes linhas 

a cargo da equipa local, em modo rollout, que teve início em maio, logo a seguir ao término da primeira 

iniciativa. Em fevereiro o valor médio de todas as linhas de embalamento foi de 37%, e a média de 

melhoria de OEE por linha face a maio de 2018 estava nos 26%. 

Passo 8 (Confirmação dos objetivos): Após a implementação das iniciativas identificadas no capítulo 

5, com foco na redução das causas raiz de paragens das linhas e, por conseguinte, de redução tanto 

da disponibilidade como da eficiência das mesmas, os resultados de aumento de OEE foram evidentes, 

sendo estes divididos em dois grupos: resultados do projeto e resultados gerais da área de 

embalamento. 

A Figura 41 mostra a situação dos valores de OEE das linhas de embalamento aquando do final do 

projeto, em julho de 2019, onde é possível observar-se, através das setas verdes, a melhoria de OEE 

da linha face ao seu valor de baseline (maio de 2018). É possível observar-se um maior distanciamento 

nas linhas cobertas pelas implementações realizadas durante a iniciativa, bem como nas linhas LM11 

e LM13, linhas de embalamento de saquetas, que foram as primeiras a ser analisadas já em formato 

rollout.  

Relativamente aos resultados das linhas 1 a 8, o OEE médio destas linhas em julho situava-se nos 

41%, tendo o maior aumento ocorrido na linha LM02, de 196%. Relativamente a melhoria, que é o 

indicador principal desta iniciativa, o valor médio de melhoria por linha foi de 76%, 26% superior aos 

50% identificados como objetivo da iniciativa, no passo 3 do diagrama A3. 
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Relativamente aos resultados gerais, estes também foram positivos, começando por evidenciar a 

ausência de linhas detratoras no mês de julho, isto é, todas as linhas passaram a contribuir para o valor 

de melhoria média de OEE. Neste mês o valor de OEE médio das linhas situou-se nos 45%, tendo o 

valor médio de melhoria por linha sido de 53%, 3% acima do objetivo. 

 

Figura 41: Análise da variação do OEE das linhas de embalamento em julho face à baseline 

Como análise complementar mapeou-se a evolução do tempo total (em horas) de paragem para os 

motivos principais identificados na Figura 25, sendo estes as esperas por batch, as esperas por CIP, 

os tempos de setups e os tempos de linha parada devido a avarias de equipamentos. Esta evolução 

está visível na Figura 42. É interessante evidenciar a tendência de redução dos tempos de setup (linha 

cinzenta escura), após a implementação do SMED. Nos 6 meses de análise, o tempo total de paragem 

relativo a este tema reduziu 86%.  

 

Figura 42: Evolução do tempo de paragem dos motivos responsáveis por 80% das paragens do mês de fevereiro 
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Também na Figura 42 é possível observar o efeito que as restantes duas iniciativas tiveram nos 

indicadores de OEE. Relativamente ao novo sistema de planeamento, este permitiu que a quantidade 

de ordens planeadas se aproximasse mais da capacidade de embalamento das linhas e que a 

sequenciação de ordens fosse otimizada para minimizar o número de lavagens, para evitar alturas de 

pedidos coincidentes. Esta medida foi implementada pelo IT entre o mês de março e de abril, altura a 

partir da qual o acumulado de horas de paragem a aguardar CIP tende a reduzir. Também a produção 

a operar num sistema Pull Planning através de cartões junjo permitiu que a área de produção 

respondesse a alterações ao planeamento de forma quase instantânea, passando a não existir esperas 

superiores a uma hora, período necessário para o pedido de MP, pesagens, preparação, aprovação 

pela qualidade e encaminhamento para a linha. Anteriormente, devido à produção não estar alinhada 

com o embalamento, uma alteração no planeamento implicava a espera por um reator livre, a sua 

lavagem, a preparação do batch, a procura por um tanque disponível (pois com a falta de comunicação, 

os batches já produzidos eram armazenados por tempo indefinido em tanques até serem 

encaminhados para uma linha ou para destruição) e se necessário a espera pelo 

esvaziamento/lavagem de um e finalmente o encaminhamento para a linha. A queda abrupta da linha 

azul escura entre o mês de março e abril marca efetivamente o início desta alteração de paradigma, 

sendo a percentagem de redução de tempo de paragens de 91%. Os motivos de paragens das linhas 

1-8 para o mês de julho continham faltas de material de embalagem, avarias, esperas por linhas de 

CIP e faltas de batch, sendo todas elas inferiores a 30 horas / mês.  

Passo 9 (Lições aprendidas): Após o término da iniciativa, concluiu-se como boas práticas a utilização 

de um sistema de premiação dos operadores consoante o seu desempenho, sendo as reuniões diárias 

a forma adequada de comunicar aos mesmos os valores, os motivos de descidas ou subidas, e de 

planeamento diário com foco na sua melhoria. Com o sistema de premiação foi evidente um maior e 

mais proactivo envolvimento dos operadores nas suas atividades. Também se concluiu que a 

normalização do trabalho com base em parâmetros pré-definidos e devidamente comunicados permite 

a redução de ineficiências por parte dos operadores e do esforço de um novo operador se adaptar aos 

equipamentos. 

6.1.2. PASSOS 8 E 9 PARA A MELHORIA DO SISTEMA DE PLANEAMENTO 

Do subcapítulo 4.4.2. concluiu-se que a presente iniciativa tinha como objetivo aumentar o nível de 

serviço de um valor inicial de 90% para um valor objetivo de 95%. Esta melhoria seria alcançada através 

do redesenho do processo de planeamento, de forma a minimizar o tempo de lavagens e utilizar 

economias de escala entre produções para maximizar o output da unidade de produção da Empresa 

A. 

Passo 8 (Confirmação dos objetivos): No mês de março foi desenhada a nova forma de planeamento 

da Empresa A. Desta forma o planeamento passou a ser realizado quase na sua totalidade 

automaticamente, sendo ainda assim necessária a confirmação por parte de um responsável. O novo 

formato permitiu uma maior perceção de disponibilidade das linhas face às encomendas colocadas e 

permitiu otimizar as sequências de embalamento, tentando minimizar o tempo em lavagem, passando 
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teoricamente a ser possível desta forma embalar-se uma maior quantidade no mesmo período de 

tempo. 

O indicador utilizado nesta iniciativa para mapear os ganhos foi o nível de serviço, e o seu 

desenvolvimento no tempo é observável na Figura 43. 

 

Figura 43: Mapeamento do nível de serviço da Empresa A ao longo dos meses de projeto 

A tendência crescente do nível de serviço vem sustentar a eficiência do novo método de planeamento, 

e da Figura 43 é possível concluir que o mês de junho foi o primeiro mês acima do objetivo estipulado 

de 95%, sendo o valor deste mês de 97%, e mantendo-se no mês de julho. A implementação foi 

realizada durante o mês de maio, e aperfeiçoada nos restantes meses, justificando assim a tendência 

crescente da linha azul. 

Adicionalmente à análise do nível de serviço, foi feito um levantamento da quantidade de 

encomendadas de onde se concluiu, para o período de fevereiro a julho, um aumento de 16%. Este 

valor evidencia que, para além da mudança do sistema de planeamento ter permitido aumentar a taxa 

de entrega face às quantidades encomendadas, também permitiu aumentar o aproveitamento da 

capacidade produtiva da fábrica através da otimização de sequências de embalamento. 

Relativamente à alocação de ordens por turno, foi também possível, através de um melhor 

planeamento, acabar com o trabalho ao sábado previamente necessário para terminar o máximo de 

ordens de embalamento pendentes. 

Passo 9 (Lições aprendidas): Após o término da primeira parte desta iniciativa, isto é, após a 

implementação do novo sistema de planeamento na área de embalamento, concluiu-se através dos 

resultados do passo 8 que a otimização das sequencias de batches de forma a minimizar as lavagens 

permitiu aumentar a disponibilidade de uma área, (sendo disponibilidade a razão entre o tempo 

produtivo e o tempo disponível (tempo do turno)). Desta forma foi possível obter uma visão dos 

benefícios da aplicação de um sistema se aplicado na área de produção, tal como estava planeado, 

mas também nas outras áreas da Empresa A, como a dos vinagres, por exemplo. 
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6.1.3. PASSOS 8 E 9 PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA PULL PLANNING NA 
PRODUÇÃO 

Do subcapítulo 4.4.3. concluiu-se que a presente iniciativa tinha como objetivo libertar, numa área de 

60m2 totalmente ocupada, um espaço de 37,5m2 para a introdução de um novo reator na zona de 

produção, de forma a aumentar a capacidade de resposta da Empresa A ao seu maior cliente externo. 

Como referido na análise de desvios e causas (passo 4) desta iniciativa, os principais materiais 

ocupantes desta área eram paletes com pesagens a aguardar encaminhamento para produção e sacas 

de MP ao nível do solo, abertas e fechadas, para utilização na sala das pesagens. 

Passo 8 (Confirmação dos objetivos): Foi implementado na área de produção um sistema de Pull 

Planning composto por um ciclo junjo, supermercados interligados por ciclos kanbans e uma rota de 

comboio logístico, de forma a eliminar ao máximo situações de inventário parado na área em questão. 

No final da implementação, a área foi libertada quase na sua totalidade, como visível na Figura 45, face 

à situação inicial, presente na Figura 44. Os restantes 15m2 foram ocupados com supermercado de 

pequenas quantidades presente na Figura 46, o motivo pelo qual a libertação de área ficou fixada 

em 45m2, 7,5 m2 a mais do objetivo. 

 
Figura 44: Situação em fevereiro da área da Produção em análise 

 
Figura 45: Situação em julho da área da mesma área 
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Para além do indicador de m2 libertados, também foi importante olhar para ganhos a nível operacional, 

situações que deixaram de acontecer, tais como: 

 Paletes de pesagens que acabam por não ser utilizadas; 

 Sacas de MP que se deterioram devido ao manuseamento inapropriado, acabando por 

deteriorar o conteúdo; 

 Incoerências entre contagem de stock de MP físico e níveis de stock a nível informático 

relativos à área de produção; 

 
Figura 46: Supermercado de pequenas quantidades, com identificação de cada posição e navegador à direita 

Relativamente a indicadores que não foram reduzidos a zero, como é o caso da escassez de paletes 

evidenciada na fase de análise de desvios e causas, a implementação do sistema Pull na área de 

produção levou à utilização de apenas duas paletes por reator, sendo consequência da implementação 

a acumulação do antigo recurso limitante (paletes livres). A Figura 47 demonstra o acumulado de 

paletes após a implementação. 

 
Figura 47: Paletes libertas após implementação de Pull Planning 

Como estes, muitos outros pequenos ganhos foram obtidos com a introdução de um sistema Pull. 

Passo 9 (Lições aprendidas): Com a implementação de um sistema Pull na produção foi evidente 

que os mudas previamente identificados tanto no Gemba walk (4.4.1), VSM (4.1.2) ou na análise de 

desvios e causas (passo 4 da subsecção 4.4.3) passaram a ser inexistentes na sua grande maioria, 

sem por em causa a capacidade produtiva da área ou o nível de serviço. Desta forma foi possível 

concluir que através de um sistema Pull, devidamente pensado e dimensionado, é possível realizar as 

mesmas operações que previamente, mas com muito menos desperdícios e menos esforço por parte 

do operador, devido à definição clara das suas tarefas e à simplicidade na execução das mesmas. 
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6.2. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

No presente capítulo foi possível demonstrar os valores dos ganhos de cada iniciativa face aos objetivos 

pré-estabelecidos na fase de planeamento. Todos os ganhos identificados são a nível operacional, 

devido ao acordo de confidencialidade existente com a empresa A de não apresentação de dados 

monetários, mas sendo possível concluir que os ganhos a nível de eficiência de processos e os ganhos 

a nível de aproveitamento da capacidade já instalada são indicadores de que com este projeto a 

Empresa A conseguiu aumentar o seu EBITDA, dado que o aproveitamento da sua capacidade já 

instalada aumentou (devido a um melhor planeamento), e os custos a nível operacional foram 

reduzidos, provenientes de várias implementações como um melhor controlo de stocks, à eliminação 

de alterações ao planeamento que resultam em MP já pesadas que tem de ser destruída gerando desta 

forma retrabalho, entre outras. 

Das três iniciativas de projeto, pode-se concluir que todas superaram os objetivos traçados na fase de 

planeamento, sendo estes os valores por cada uma: 

 Aumento do valor médio de melhoria por linha de 26% para 53% de OEE, considerando todas 

as linhas de embalamento; 

 Aumento do valor médio de melhoria por linha de 33% para 76%, considerando apenas as 

linhas 1 a 8, onde foram realizadas as implementações identificadas. 

 Aumento do nível de serviço de molhos da Empresa A de 90% para 97% 

 Libertação de 45 m2 da área de produção, para inclusão de um novo reator de 37,5m2 

Com o alcance de 100% dos objetivos das iniciativas criadas, e com foco no desenho da visão futura, 

a empresa A deve tentar replicar as dinâmicas realizadas para as restantes fases da cadeia de valor. 

Estas recomendações serão explicitadas no próximo capítulo. 
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7. CONCLUSÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES 

O caso de estudo apresentado neste documento retrata uma solicitação feita por parte da empresa A 

ao Instituto Kaizen, devido aos problemas internos com que se deparava. Estes estavam relacionados 

com toda a cadeia de produção de molhos, e os grandes motivos por detrás destes problemas podem 

ser sumarizados em dois: (i) o desenvolvimento e crescimento internacional das marcas próprias da 

empresa A, (ii) o aumento do volume de encomendas das empresas que subcontratam a empresa A 

para a produção dos seus próprios produtos. 

No diagnóstico feito à empresa A, apresentado no capítulo 2, comprovado mais tarde pela análise feita 

à situação inicial da empresa, no capítulo 4, foram levantadas várias oportunidades de melhoria que se 

agruparam em três iniciativas: (i) Planeamento, (ii) Produção e (iii) Embalamento. A ordem apresentada 

segue a ordem das iniciativas na cadeia de valor da Empresa A, como visto no VSM. 

A nível de planeamento, identificou-se que este não era fidedigno e tinha problemas de implementação. 

Inicialmente o planeamento estava a ser feito numa base semanal, seguindo um misto de metodologia 

Push e Pull, consoante a origem do produto (MTO ou MTS). Este também estava a ser realizado com 

base num subprocesso (embalamento) que não era bottleneck do processo e os sequenciadores de 

ordens de embalamento não estavam a contemplar os tempos de lavagens das linhas, acabando por 

dificilmente se dar resposta a todas as ordens de embalamento para o turno. Para fazer face a este 

problema, foi redesenhado o processo de planeamento, permitindo assim a Empresa A aumentar o seu 

nível de serviço de 90 para 97% em 4 meses, aumentando também a quantidade encomendada, 

significando este ponto que a capacidade instalada na Empresa A passou a ser melhor aproveitada. 

A nível de produção, esta área da empresa A encontrava-se muito mal aproveitada, na ótica de 

pensamento e produção Lean. O subprocesso de produção dependia do subprocesso de pesagens e 

ambos tinham os seus próprios planeamentos diários, mas por não comunicarem entre si, cada um 

seguia o seu ritmo, resultando em acumulação de stocks de preparações WIP numa área de 60m2 

essencial para a colocação de um novo reator. Foi implementado um sistema de Pull Planning, com 

início nos operadores dos reatores, passando a ser estes a marcar o passo da área de produção. A 

comunicação com as pesagens passou a ser feita através de um ciclo junjo. Desta forma todas as 

paletes de preparações WIP deixaram de existir na área em questão. Relativamente às sacas de MP 

que partilhavam esta área com as paletes, foi implementado um sistema de gestão de stocks através 

de supermercados, a comunicarem entre si e com a logística interna da fábrica através de ciclos de 

reposição kanban, que permitiu acabar com a existência de MP em excesso dentro da área de 

produção, num espaço temporal de um turno. Para operar os ciclos foi desenhada uma rota para ser 

operada por um mizusumashi, e desta forma foi possível manter cada operador o maior tempo possível 

junto do posto de trabalho onde gera maior valor acrescentado. Através destas implementações, a área 

de produção passou a operar em Pull, dos 60m2 previamente ocupados, 75% foram libertados, 

passando desta forma a ser possível a aquisição de um novo reator. 

A nível do embalamento, os operadores das linhas passavam muito tempo à espera por batches, devido 

a ineficiências do planeamento e da produção, mas devido às alterações já mencionadas, este motivo 

de paragem reduziu em 91% desde o inicio até ao fim do projeto. Também o período à espera de CIP 
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foi reduzido em 78%, devido à redução de lavagens proveniente da otimização do sistema de 

planeamento já referido. Relativamente às linhas de embalamento, os operadores estavam a perder 

muito tempo disponível em trocas de produções, tendo sido realizado um workshop de SMED de onde 

resultaram normas para a realização dos diferentes tipos de setup das linhas. A redução do tempo 

associado a esta situação foi de 86%. Também no embalamento os operadores não tinham qualquer 

predefinição dos parâmetros de embalamento, estando a operar abaixo do ótimo das máquinas. A 

normalização dos parâmetros permitiu assegurar que daí em diante as máquinas passassem a operar 

sempre nos parâmetros ótimos, devido à afixação dos mesmos junto dos operadores. Para além destas 

medidas foram também implementados 5S e reuniões de KD, tendo no final do projeto a média de 

melhoria de OEE por linha, face à baseline de maio de 2018, subido para os 53% global, e 76% 

relativamente às linhas 1 a 8. 

Terminado o projeto entre o KI e a Empresa A, parte da visão futura fica ainda por implementar. Para 

isso, dividem-se as recomendações em três grupos, fluxo de informação, de materiais e operações: 

 A nível de fluxo de informação, recomenda-se que o planeamento passe a ser realizado com base 

na produção, assim que a administração e a área de produção estiverem confortáveis, através do já 

desenhado processo otimizado para esta área, na mesma linha de pensamento do de embalamento, 

mas com foco nos reatores. Desta forma passa a faltar apenas a digitalização dos ciclos kanban e junjo 

para a total digitalização da cadeia, como desenhado na visão futura. 

 A nível de fluxo de materiais, este encontra-se ainda distante do desenhado na visão futura, 

apesar da área de produção se encontrar já a operar em fluxo. Assim que a recomendação anterior 

passar a estar implementada, também a ligação entre as áreas de produção e embalagem passarão a 

funcionar em fluxo, passando a ter os silos intermédios apenas como stocks de segurança para cobrir 

algum tempo de avaria dos reatores ou de não conformidade dos batches produzidos. Recomenda-se 

também o rollout do sistema de gestão de stocks por supermercados, kanbans e comboios logísticos 

entre eles para os restantes passos da cadeia de abastecimento, tanto a montante da área de produção 

(armazém primário, secundário e centro logístico), na própria área de produção (câmara do frio) e a 

jusante (armazéns de materiais de embalagens). Relativamente ao mizusumashi já implementado, 

recomenda-se a substituição de paletes por carros para facilitar o transporte de pesagens e permitindo 

dessa forma que seja necessário apenas um estafeta. Finalmente recomenda-se a normalização de 

ciclos de logística externa para os transportes de MP, materiais e PA entre o centro logístico, a fábrica 

de embalagens e a fábrica de produção, e para o transporte de encomendas entre a Empresa A, os 

seus fornecedores e os seus clientes, de forma a alcançar a totalidade da visão futura sugerida. 

 Relativamente a operações, recomenda-se a criação/melhoria de métricas de indicadores de 

desempenho para as diferentes funções/equipamentos das áreas de produção e associadas 

(desempenho dos operadores dos reatores, pesagens, logística interna, qualidade e compras); o rollout 

de SMED, 5S e normalização de tarefas para as restantes linhas de embalamento e analogamente 

para os reatores; e a criação de reuniões de KD em todas as áreas da Empresa A para, como visto na 

Figura 3, sustentar a mudança de paradigmas e evitar que as alterações não sejam mantidas pelos 

operadores. Ainda sobre este tema, pode ser vantajosa a expansão do método de premiação para as 

restantes áreas da Empresa A.  
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ANEXOS 

Pretende-se aqui dar a mostrar alguma informação complementar à dissertação. 

 

Anexo A: Planta da zona de produção de molhos 

Anexo B: Planta da Área de Produção 

Anexo C: Planta da Área de Embalamento 

Anexo D: Mapeamento da Cadeia de Valor da Empresa A 

Anexo E: Visão futura da Cadeia de Valor da Empresa A 

Anexo F: Análise a realizar no evento semanal da equipa projeto, onde passam por todos os 

diagramas A3 e validam o estado dos projetos 

Anexo G: Visão futura da Cadeia de Valor da Empresa A 

Anexo H: Normas de trabalho após a realização do SMED 

Anexo I: Lista de programas de embalamento por embalagem para a LM05 

Anexo J: Quadro de uma equipa de Embalamento e Chefias 

Anexo K: Auditorias rápidas (Kamishibais) da área de embalamento 

Anexo L: Auditoria relativa às dinâmicas das equipas (reuniões KD) 

Anexo M: Auditoria relativa à organização do espaço de trabalho (5S) 

Anexo N: Quadro de uma equipa de Pesagens (com o quadro de nivelamento de trabalho), e dois 

cartões Junjo relativos à PM01. 

Anexo O: Lista de localizações e mapa do supermercado de MP 

Anexo P: Auditorias Kamishibais Produção 

Anexo Q: Normas de trabalho dos diferentes operadores da área de produção 

Anexo R: Quadro de uma equipa de Produção 

Anexo S: Diagrama A3 exemplo (iniciativa do embalamento) 
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Anexo A: Planta da zona de produção de molhos 
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Anexo B: Planta da Área de Produção 
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Anexo C: Planta da Área de Embalamento 

 

  

L
M

0
1

L
M

0
2

L
M

0
4

L
M

0
5

L
M

0
6

 

L
M

0
7
 

L
M

0
8
 

L
M

0
9

 

L
M

1
0
 

LM11 

 

LM12 

 

LM13 

 

LM14 

 

Armazém Secundário Armazém Secundário 

Armazém Embalamento – por cima das linhas de embalamento 



 4 

Anexo D: Mapeamento da Cadeia de Valor da Empresa A 

Antes da identificação de oportunidades: 

 

 

Após a identificação de oportunidades: 
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Anexo E: Visão futura da Cadeia de Valor da Empresa A 
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Anexo F: Análise a realizar no evento semanal da equipa projeto, onde passam por 

todos os diagramas A3 e validam o estado dos projetos 
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Anexo G: Visão futura da Cadeia de Valor da Empresa A 

Identificação de atividades internas e externas de um 
Setup com lavagem 

 
Identificação de atividades internas e externas de um Setup sem 

lavagem  

Nº Descrição 
Tipo de 
Tarefa 

Tempo 
 

Nº Descrição 
Tipo de 
Tarefa 

Operador Tempo 

1 
Desengatar mangueira do 
depósito 

Externa 01:30 
 

1 Raspagem Externa 1 05:30 

2 Engatar retorno Externa 01:15  2 Acertar pesos últimos frascos Externa 1 03:00 

3 
Arrumar depósito em 
utilização 

Externa/CIP 00:30 
 

3 Retirar frascos da Posimat Interna 2 04:45 

4 Deitar fora desperdício Externa/CIP 01:30  4 Trocar formato Posimat Interna 1,2,3 08:20 

5 
Ir buscar mangueira do 
depósito + vedantes 

Externa/CIP 00:30 
 

5 Ajustar Posimat Interna 1,2,3 02:00 

6 
Ir buscar depósito a entrar 
em produção 

Externa/CIP 01:30 
 

6 Fazer ajustes na enchedora Interna 1 

08:00 

7 
Ir buscar filme transparente 
+ próximo filme 

Externa/CIP 01:40 
 

7 
Ajustar régua de encosto p/ 
embalagens (trás) 

Interna 1 

8 
Ir buscar caixas novo 
produto 

Externa/CIP 00:25 
 

8 
Ajustar encosto + gargalo de 
embalagens (frente) 

Interna 1 

9 Pedir lote Externa/CIP 00:10  9 Ajustar bicos de enchimento Interna 1 

10 
Preparação de varetas + 
banco + mangueiras 

Externa/CIP 00:10 
 

10 Parametrizar máquina Interna 1 

11 Colocação de água Interna 00:47  11 Desapertar distribuidor de tampas Interna 2,3 00:05 

12 Escoar produto residual Interna 01:30  12 Retirar tampas da capsuladora Interna 2,3 02:20 

13 Mudança de varetas Interna 00:30  13 Trocar formato capsuladora Interna 2,3 

08:25 

14 Colocar Coletor Interna 00:35  14 Desapertar fuso de entrada Interna 2,3 

15 Fechar Ar para CIP Interna 00:36 
 

15 
Desapertar estrela de entrada e de 
saída 

Interna 2,3 

16 Fazer Purga Interna 03:00  16 Desapertar bacalhau Interna 2,3 

17 Pedir Arranque Cip Interna 01:00  17 Retirar e arrumar guias e estrelas Interna 2,3 

18 
Ligar nível evaciado no ecrã 
da máquina 

Interna 00:20 

 

18 
Colocar peças pela seguinte ordem: 
guia interior, guia exterior, estrelas, 
bacalhau, distribuidor e fuso 

Interna 2,3 

19 CIP Interna 53:00  19 Ir buscar frascos para afinação Interna 2,3 

20 
Retirar últimas caixas da 
última produção do tapete 

Externa/CIP 01:17 
 

20 
Alterar a altura do alimentador e da 
calha 

Interna 2,3 

21 Filmar palete Externa/CIP 00:50  21 Ajustar fotocélula da frente e guia Interna 2,3 

22 
Fazer pedido da Zaragatoa 
à Qualidade 

Externa/CIP 00:48 
 

22 Ajustar altura da torre Interna 2,3 

23 Pedir etiquetas Externa/CIP 01:28  23 Ajustar guias + plásticos (interior) Interna 1 01:10 

24 Ir buscar nova palete Externa/CIP 00:32  24 Ajustar fotocélulas da enchedora Interna 1 00:10 

25 Afinar tapete Externa/CIP 02:15  25 Ir buscar ferramentas de afinação Interna 1 00:15 

26 Empalme filme transparente Externa/CIP 05:50  26 Ajustar guias + plásticos (exterior) Interna 3 01:10 

27 Preparar bicos + copo água Externa/CIP 02:40  27 Retirar rótulos antigos Interna 3 04:20 

28 
Preparar ferramentas + 
colocar luvas 

Externa/CIP 00:45 
 

28 Colocar rótulos novos e acertar Interna 3 05:20 

29 Realização da zaragatoa Interna 00:05  29 Afinar rotuladora  Interna 3 03:00 

30 Desengatar coletor Interna 00:10 
 

30 
Retirar filme, colocar filme novo e 
acertar forno 

Interna 3 06:10 

31 Limpar bicos + ajustar filme Interna 04:00  31 Acertar Pesos Interna 1 07:00 

32 Desengatar retorno Interna 00:57  Total Interno   20:00 

33 
Engatar mangueira no 
depósito 

Interna 01:27 
      

34 
Fechar reservatório + Abrir 
ar 

Interna 00:40 
      

35 Encher panela Interna 00:20       
36 Calibrar quantidade Interna 05:23       
37 Puxar filme Interna 05:30       
38 Empalme do novo filme Interna 03:00       
39 Puxar filme Interna 01:00       
40 Ajustar imagem e lote Interna 02:30       

41 
Arrumar desperdício de 
filme 

Externa 01:00 
      

42 
Arrumar filme transparente 
+ último filme 

Externa 00:20 
      

Total Interno 86:20       
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Anexo H: Normas de trabalho após a realização do SMED 

Com lavagem:        Com Lavagem: 

 

Sem lavagem: 
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Anexo I: Lista de programas de embalamento por embalagem para a LM05 

Por razões de confidencialidade, as descrições com as referências tiveram de ser omitidas. 

Frascos Descrição Programa 

225 Referência 1 1 

225 Referência 2 1 

225 Referência 3 1 

225 Referência 4 1 

225 Referência 5 1 

225 Referência 6 1 

225 Referência 7 1 

225 Referência 8 1 

225 Referência 9 1 

225 Referência 10 1 

225 Referência 11 1 

225 Referência 12 1 

250 Referência 13 2 

250 Referência 14 2 

250 Referência 15 2 

250 Referência 16 2 

250 Referência 17 2 

250 Referência 18 2 

250 Referência 19 2 

300 Referência 20 3 

300 Referência 21 3 

300 Referência 22 3 

300 Referência 23 3 

300 Referência 24 3 

300 Referência 25 3 

300 Referência 26 3 

450 Referência 27 4 

450 Referência 28 4 

450 Referência 29 4 

450 Referência 30 4 

450 Referência 31 4 

450 Referência 32 4 

500 Referência 33 5 

500 Referência 34 5 

500 Referência 35 5 

500 Referência 36 5 

500 Referência 37 5 

500 Referência 38 5 

550 Referência 39 6 

550 Referência 40 6 

550 Referência 41 6 

550 Referência 42 6 

550 Referência 43 6 

550 Referência 44 6 

600 Referência 45 7 

600 Referência 46 7 

600 Referência 47 7 

600 Referência 48 7 

1000 Referência 49 8 

1000 Referência 50 8 

1000 Referência 51 8 

1000 Referência 52 8 

950 Referência 53 9 

950 Referência 54 9 

950 Referência 55 9 

950 Referência 56 9 

150 Referência 57 10 

150 Referência 58 10 

150 Referência 59 10 

150 Referência 60 10 

125 Referência 61 11 

125 Referência 62 11 

125 Referência 63 11 

125 Referência 64 11 

100 Referência 65 12 

100 Referência 66 12 

100 Referência 67 12 

750 Referência 68  - 

750 Referência 69  - 
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Anexo J: Quadro de uma equipa de Embalamento e Chefias 

 
 

 
Anexo K: Auditorias rápidas (Kamishibais) da área de embalamento 
 

Embalamento (14 equipas por turno, o número de turnos por linha pode mudar diariamente): 
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Anexo L: Auditoria relativa às dinâmicas das equipas (reuniões KD) 

 

Categoria # Item Critérios Pontuação

1
A agenda inclui o horário da reunião e a soma dos tempos atribuídos a cada 

tópico estão em conformidade com a duração da mesma?

0: a agenda não inclui o horário e/ou a duração da reunião e/ou a soma dos tempos 

atribuídos a cada tópico não estão em conformidade com a duração da mesma.

1: A agenda inclui o horário da reunião e a soma dos tempos atribuídos a cada tópico estão 

em conformidade com a duração da mesma.

2 A equipa reúne com a frequência definida?
0: a equipa nem sempre cumpre com a frequência definida 

1: a equipa cumpre sempre com a frequência definida

3 A equipa consegue cumprir o tempo estabelecido?
0: a equipa nem sempre cumpre com o tempo definido

1: a equipa cumpre sempre com o tempo definido

4 A equipa reúne mesmo que o líder da reunião não esteja presente?

0: quando o líder não pode estar presente, não há reagendamento da reunião E não é 

delegado o cargo a outro membro

1: quando o líder não pode estar presente, há reagendamento OU é delegado o cargo a outro 

membro

5 A reunião tem a duração adequada?

0: A duração não é suficiente para cobrir, de forma eficaz e com valor acrescentado, todos os 

pontos da agenda

1: A duração é suficiente para cobrir, de forma eficaz e com valor acrescentado, todos os 

pontos da agenda

6
O líder de equipa demonstra assertividade e segurança na liderança da 

reunião e fomenta a participação de forma construtiva?

0: o líder não demonstra segurança e  não fomenta a participação de forma construtiva

1: o líder não demonstra segurança e  não fomenta a participação de forma construtiva

7 A equipa demonstra envolvimento e dinamismo no decorrer da reunião?
0: a equipa não participa proactivamente na reunião

1:  a equipa participa de forma proativa e espontânea na reunião

8
Tem havido um acompanhamento do líder no decorrer do processo de modo a 

promover a dinâmica de trabalho?

0: o líder não mostra interesse na melhoria

1: o líder promove a melhoria, mostrando a importância da dinâmica e dos elementos a ela 

associada; 

9 A equipa encontra-se identificada no quadro.
0: a equipa não se encontra identificada

1:  a equipa encontra-se identificada

10 O quadro está num local acessível a todos os colaboradores?
0: o quadro não se encontra num sítio de fácil acesso

1: o quadro encontra-se num sítio de fácil acesso; 

11 O colaborador sabe significado de "Kaizen"?
0: o colaborador não sabe o significado

1: o colaborador sabe o signifcado

12 A equipa sabe enumerar os 5 princípios Kaizen?
0: a equipa enumera menos do que 2 dos princípios

1: a equipa enumera pelo menos 2 dos princípos

13
O colaborador selecionado está sensibilizado para o conceito de Muda, e 

sabe dar um exemplo de Muda nas operações do dia-a-dia?

0: o colaborador não conhece o conceito

1: o colaborador conhece o conceito

14 O colaborador sabe explicar a importância do plano de trabalho?
0: o colaborador não sabe explicar a importância.

1: o colaborador sabe explicar a importância.

15 O colaborador sabe explicar o método de atualização do plano de trabalho?
0: o colaborador não sabe atualizar o plano de trabalho.

1: o colaborador sabe atualizar o plano de trabalho.

16 O plano de trabalho encontra-se atualizado?
0: o plano não se encontra preenchido de acordo com o standard.

1: o plano encontra-se preenchido de acordo com o standard.

17 Os indicadores encontram-se corretamente atualizados?
0: existe pelo menos um desvio na atualização dos indicadores.

1: não existem desvios na atualização dos indicadores.

18 O preenchimento dos indicadores encontra-se de acordo com o standard?
0: existe pelo menos um desvio relativo ao standard de gestão visual estabelecido

1: não existem desvios relativos ao standard de gestão visual estabelecido

19
Todos os indicadores analisados na reunião têm a frequência de atualização 

definida e visível.

0: os indicadores não têm as devidas identificações

1: os indicadores têm as devidas identificações

20 Os indicadores encontram-se atualizados.
0:  os indicadores não se encontram atualizados

1: os indicadores encontram-se atualizados

21 Os indicadores estão afixados no quadro com recurso a Gestão Visual.
0:  os indicadores não se encontram visualmente atrativos

1: os indicadores encontram-se visualmente atrativos

22
Os objetivos dos indicadores encontram-se assinalados na representação do 

indicador.

0:  o objetivo não se encontra definido

1: o objetivo encontra-se definido

23 A equipa sabe explicar o que é uma ação de melhoria?
0: a equipa não sabe explicar

1: a equipa sabe explicar

24
O colaborador sabe explicar o funcionamento do ciclo de melhoria e dar um 

exemplo de uma ação desenvolvida pela equipa?

0: o colaborador não sabe explicar o funcionamento do ciclo de melhoria, nem sabe dar um 

exemplo de uma ação desenvolvida em equipa

1: o colaborador sabe explicar o funcionamento do ciclo de melhoria e dar um exemplo de 

uma ação desenvolvida em equipa 

25
A equipa sabe explicar a relação entre a análise de desvios e o ciclo de 

melhoria?

0: a equipa não sabe explicar a relação entre os dois elementos

1: a equipa sabe explicar a relação entre os dois elementos

26
O ciclo de melhoria contempla mais que uma ação de melhoria lançada nos 

últimos 15 dias?

0: não há nenhuma ação no ciclo de melhoria com menos de 15 dias

1: há pelo menos uma  ação no ciclo de melhoria com menos de 15 dias

27 Os cartões de ação de melhoria têm a informação devidamente preenchida?

0: não há nenhuma ação no ciclo de melhoria OU nenhuma das ações tem a informação 

preenchida

1: todas as ações no ciclo de melhoria têm a informação preenchida e completa

Outros 

Elementos
28 Há evidências de que a zona de comunicação está a ser utilizada

0: não há evidências de estar a ser utilizada

1: há evidências de estar a ser utilizada

Dinâmica das 

Reuniões

Princípios 

Kaizen

Plano de 

Trabalho

Indicadores

Ciclo de 

melhoria
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Anexo M: Auditoria relativa à organização do espaço de trabalho (5S) 

 

 

Categoria # Item Pontuação

1
Não existe informação desnecessária ou redundante na zona de trabalho (Ex. 

comunicações, regras, instruções de trabalho, objetivos e resultados de trabalhos)

2 Todos os objetos que existem na área são necessários à operação.

3
Todos os equipamentos (porta paletes, ferramentas e outras máquinas) que existem 

na área são necessários à operação.

4
Todos os materiais (Componentes, Matérias-Primas,...) que existem na área são 

necessários à operação.

5 Nas caixas de ferramentas só existem as ferramentas necessárias à operação.

6
Existem locais definidos e identificados para colocar todos os objetos utilizados na 

área, minimizando os movimentos das pessoas.

7

Existem locais definidos e identificados para colocar todos os 

equipamentos/materiais utilizados na área, minimizando os movimentos das 

pessoas.

8
Existem locais definidos para colocar todos os tipos de ferramentas/materiais 

utilizados, reduzindo assim o tempo de procura dos mesmos.

9 A área de trabalho encontra-se limpa, isto é, não existe papel, lixo e resíduos.

10 A área de trabalho encontra-se limpa, isto é, não existe papel, lixo e resíduos.

11
Os Equipamentos, ferramentas e bancadas de trabalho encontram-se limpos e livres 

de qualquer dano.

12 Existem normas de reabastecimento de consumíveis na área.

13 As áreas de trabalho encontram-se identificadas de forma visual (Postos, PMs ...)

14
Existem normas de 5S na área (marcações, etiquetas, boas práticas de 

organização, etc.).

15
As marcações e sinaléticas existentes estão feitas de modo visual (tamanho, forma, 

cor, atratividade, fotografias).

16 Existem normas de limpeza afixadas na área de trabalho.

17
Não se encontraram equipamentos fora do seu local que não estivessem a ser 

usados/em reparação.

18 Não existem equipamentos e material a obstruirem locais de passagem.

Triagem

Arrumação

Limpeza

Normalização

Disciplina
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Anexo N: Quadro de uma equipa de Pesagens (quadro de nivelamento de trabalho) e cartões Junjo relativos a cinco reatores. 
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Anexo O: Lista de localizações e mapa do supermercado de MP 

 

 
  

Designação Código da posição Designação Código da posição

Referência  1 A/2/1/i i Referência  50 A/3/8/i i

Referência  2 B/4/Palete 1/i Referência  51 B/2/4,5/i

Referência  3 B/3/2,3/i Referência  52 B/1/7/i

Referência  4 B/1/7/i i Referência  53 B/4/Palete 2/i

Referência  5 B/4/Palete 3/i i Referência  54 B/1/8,9/i i

Referência  6 B/1/5,6/i Referência  55 B/1/5,6/i i

Referência  7 B/4/Palete 3/i Referência  56 B/2/9/i

Referência  8 B/4/Palete 3/i Referência  57 A/2/3/i i

Referência  9 B/2/2,3/i Referência  58 A/3/3/i i

Referência  10 B/2/7/i Referência  59 A/3/3/i i

Referência  11 B/3/9/i Referência  60 A/3/3/i

Referência  12 A/3/9/i i Referência  61 A/3/2/i

Referência  13 A/2/7,8,9/i Referência  62 A/3/1/i

Referência  14 A/3/7/i Referência  63 B/1/3/i

Referência  15 A/3/7/i i Referência  64 A/2/2/i

Referência  16 B/3/4,5/i Referência  65 A/2/2/i i

Referência  17 A/3/9/i Referência  66 A/2/4,5/i

Referência  18 B/3/4,5/i i Referência  67 A/2/4,5/i i

Referência  19 B/3/4,5/i Referência  68 A/1/2/i

Referência  20 A/2/3/i i Referência  69 A/1/1/i

Referência  21 A/3/5/i i Referência  70 A/1/3,4/i i

Referência  22 B/1/7/i i Referência  71 A/1/3,4/i

Referência  23 B/2/7/i Referência  72 A/2/6/i

Referência  24 B/3/6,7/i Referência  73 A/1/6,7/i

Referência  25 B/4/Palete 3/i Referência  74 B/1/4/i i

Referência  26 B/4/Palete 3/i i Referência  75 B/4/Palete 1/i

Referência  27 B/3/6,7/i i Referência  76 B/3/8/i i

Referência  28 B/2/1/i Referência  77 A/1/5/i

Referência  29 A/1/8,9/i Referência  78 B/1/7/i i

Referência  30 B/1/7/i Referência  79 A/3/8/i

Referência  31 B/3/1/i i

Referência  32 B/3/1/i

Referência  33 B/1/4/i

Referência  34 B/1/7/i

Referência  35 A/2/3/i

Referência  36 B/2/6,7/i i

Referência  37 B/2/6/i

Referência  38 B/1/7/i i

Referência  39 A/3/4/i

Referência  40 A/3/6/i

Referência  41 A/3/5/i

Referência  42 B/4/Palete 2/i i

Referência  43 A/2/1/i

Referência  44 B/1/1,2/i

Referência  45 B/1/7/i

Referência  46 B/1/8,9/i

Referência  47 B/4/Palete 2/i

Referência  48 B/2/8/i

Referência  49 B/3/8/i
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Anexo P: Auditorias Kamishibais Produção 
 
Estafeta (2 operadores por turno): 
 

 
 
Fiel de Armazém (Atualmente um único, das 8:00 às 17:00): 
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Operador de Reator (6 operadores por turno, 3 turnos por dia): 
 

 
 
Anexo Q: Normas de trabalho dos diferentes operadores da área de produção 
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Anexo R: Quadro de uma equipa de Produção 
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Anexo S: Diagrama A3 exemplo (iniciativa do embalamento) 

 


