
 

 

 

 

 

 

Avaliação de processos logísticos e aplicação de 

ferramentas Lean para o aumento da produtividade 

do Centro Distribuição de Pescado da SONAE MC 

 

 

Cristian Sasmiresan 

 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em  

 

Engenharia e Gestão Industrial  

 

Orientadora: Profª. Tânia Rodrigues Pereira Ramos 

 

Júri  

Presidente: Profª Ana Paula Ferreira Dias Barbosa Póvoa 

Orientador: Profª. Tânia Rodrigues Pereira Ramos 

Vogal: Profª. Cristina Marta Castilho Pereira Santos Gomes 

 

Novembro 2017 



 

 ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 iii 

RESUMO 

A intensificação da internacionalização, aliada à cada vez maior pressão competitiva dos 

mercados atuais, obriga as empresas a estarem num processo de melhoria contínua, de forma 

a rentabilizarem mais os seus recursos e serem aptas a entregar os seus produtos com altos 

patamares de qualidade, na quantidade certa e no lugar certo para os seus consumidores cada 

vez mais exigentes. De modo a possibilitar este aumento de produtividade, as empresas têm 

vindo a adotar a filosofia Lean, que é focada na redução do desperdício e na criação de valor 

para o cliente.  

A Sonae MC, a empresa na qual a presente dissertação se insere, é a área de negócio 

responsável pelo retalho alimentar do grupo Sonae que, como líder do mercado de retalho 

nacional, viu-se obrigada a seguir esta tendência e investir no aperfeiçoamento dos seus 

processos, nomeadamente nos processos do seu Centro de Distribuição de Pescado (CDP), 

em Santarém.  

A dissertação centrou-se nas áreas da produção e da receção, onde a principal preocupação 

foi a criação de um fluxo de materiais contínuo e nivelado. Para tal foram utilizadas ferramentas 

Lean como a uniformização de tarefas, a gestão visual, o mapeamento do fluxo de valores, o 

SMED, entre outras. Na receção reduziu-se o tempo de 7min/palete para 3min/palete. Na 

produção, a alteração do layout das linhas de produção juntamente com a padronização das 

tarefas permitiu alcançar um aumento de produtividade de aproximadamente 54%. No 

processo dos bivalves, com a implementação do novo método de identificação a produtividade 

incrementou sensivelmente 40%.  

Palavras Chave: Lean, Kaizen, Melhoria Contínua, Ferramentas Lean, Metodologias Lean, 

Fluxo Contínuo, Standardized Work. 
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ABSTRACT 

The intensification of internalization, coupled with the increasing competitive pressure of today’s 

markets, forces companies to be in a process of continuous improvement, in order to make their 

resources more profitable and to be able to deliver their products with high quality levels, in the 

right quantity and in the right place for the increasingly demanding consumers. In order to keep 

up with this trend, companies have adopted the Lean philosophy, which is focused on reducing 

waste and creating value for the customer.  

Sonae MC, the company through which this thesis has been carried out, is the business area of 

Sonae Group's responsible for the food retail. As the national retail market leader, Sonae MC, 

has been forced to follow this trend and invest in the continuous improvement of its processes, 

more precisely, in its Fish Distribution Center, in Santarém. 

The dissertation focused on the areas of production and intake, where the main concern, apart 

of increasing the productivity, was the creation of a continuous flow of materials. Lean tools 

such as standardized work, visual management, flow chart, SMED, 5S, among others, were 

used.  

As main results, at intake the time flow per pallet was reduced from 7min to 3min. In production, 

the standardization of tasks allowed to increase productivity in approximately 54%. In the 

bivalve process, with the implementation of the new identification method, efficiency increased 

by approximately 40%. 

Keywords: Lean, Kaizen, Continuous Improvement, Lean Tools, Lean Methodologies, 

Continuous Flow, Standardized Work. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo pretende-se enquadrar o leitor com o problema a ser analisado, de forma a que 

no final consiga ter uma visão global sobre o que foi desenvolvido e sobre o que será 

implementado na dissertação de mestrado. A secção 1.1 contextualiza o problema tratado, 

enquanto que as secções 1.2 e 1.3 abordam os objetivos e a estrutura da dissertação 

respetivamente. Na secção 1.4 apresenta-se a estrutura da dissertação. 
 

1.1.  CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Atualmente, assiste-se cada vez mais a um incremento da concorrência entre as empresas. 

Por conseguinte, as empresas têm que lidar com ciclos de vida do produto mais curtos, maior 

complexidade do produto e, por sua vez, mais variantes do produto. A reação de muitas 

empresas a estas alterações resulta na implementação de sistemas de produção Lean. O Lean 

oferece uma abordagem apta para eliminar o desperdício e aumentar o valor para o cliente em 

todos os processos (Dombrowski et al., 2016). 
 
A melhoria contínua que algumas empresas estão a adotar hoje em dia para alcançar uma 

excelência operacional e de serviços são uma consequência deste aumento da concorrência, 

da internacionalização e de uma conjuntura económica que torna os seus consumidores mais 

exigentes e sensíveis quanto ao valor que estão dispostos a pagar pelo bem que estão a 

comprar. Consequentemente, as empresas sentem a necessidade de ajustar as suas 

estratégias de gestão e de melhorarem continuamente o desempenho em todas as áreas, 

mantendo-se ao nível dos seus concorrentes ou, se possível, superá-los (Nunes, 2015). 

A procura por produtos alimentares mais frescos e de maior qualidade tem vindo a aumentar 

ao longo dos anos, o que podem ser fatores diferenciadores para muitos clientes. Entregar o 

produto no tempo certo, no local certo e na quantidade certa são aspetos cruciais em qualquer 

negócio de hoje em dia. Dadas todas as alterações que se têm vindo a verificar devido à 

evolução tecnológica e/ou a clientes cada vez mais exigentes, a SONAE MC, como líder do 

retalho alimentar em Portugal, e empresa onde a presente dissertação está inserida, encontra-

se em constante desenvolvimento de forma a ir ao encontro das necessidades e expectativas 

dos seus clientes.  

É neste contexto de inovação que surge a presente dissertação, numa área crítica da SONAE 

MC que lida com o pescado fresco, nomeadamente no Centro Distribuição de Pescado (CDP), 

em Santarém. Esta dissertação surge no âmbito do programa Call for Sollutions da SONAE e 

teve como âmbito a “Avaliação de processos logísticos e aplicação de ferramentas Lean para 

aumento da produtividade no Centro Distribuição de Pescado”, tendo sido acompanhada por 

um estágio com a duração de quatro meses (ver Anexo A13). Durante o mesmo foram 

desenvolvidas ferramentas e metodologias Lean de forma a alcançar melhorias substanciais e 

cost-effective. Escolheu-se a metodologia Lean visto esta focar-se precisamente na otimização 
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do fluxo de materiais dentro do entreposto, aumentando a eficiência e produtividade dos 

processos, sem implicar necessariamente o aumento das instalações, uma vez que a pequena 

dimensão do CDP é uma das suas grandes limitações. 

 

1.2. OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

O objetivo geral da presente dissertação é o aumento da produtividade e da eficiência do 

Centro de Distribuição de Pescado da Sonae MC. Para tal, existem vários objetivos a serem 

alcançados em três diferentes áreas do CDP: 

 Receção 

 Garantir 3min/palete no fluxo da receção; 

 Criação de uma métrica para acompanhamento do processo ao longo do tempo; 

 Nivelamento do agendamento dos fornecedores. 

 Produção 

 Acompanhamento da instalação das novas linhas de produção e normalização dos 

processos; 

 Criação de uma métrica para acompanhamento do processo ao longo to tempo; 

  Aumento da eficiência do processo dos bivalves. 

 Pool de Caixas 

 Garantir um maior controlo sobre a quantidade de caixas a enviar aos fornecedores. 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação encontra-se estruturada em 7 principais capítulos: 

1) Capítulo 1 - Introdução: Capítulo inicial onde é efetuada a contextualização do 

problema, onde são descritas algumas questões centrais do problema, os objetivos do 

trabalho e a sua estrutura. 

2) Capítulo 2 - Caso de Estudo: Neste capítulo será apresentada a empresa sobre o qual 

o caso de estudo incide, descrevendo as principais atividades da SONAE e da SONAE MC, 

e especificamente do Centro Distribuição de Pescado de Santarém. 

3) Capítulo 3 - Revisão Bibliográfica: Consolidação teórica sobre a matéria na qual o 

problema em análise se enquadra, onde serão exploradas as metodologias e ferramentas 

Lean. 

4) Capítulo 4 – Metodologia: Neste capítulo da dissertação serão identificadas as 

principais metodologias a seguir para a elaboração da dissertação de mestrado. 

6) Capítulo 6 – Proposta de melhorias: Neste capítulo da dissertação serão apresentadas 

as melhorias implementadas nas diversas áreas nas quais o projeto atuou. 

7) Capítulo 7 – Implementação e resultados obtidos: Nesta secção serão apresentados 

os resultados da implementação das diversas melhorias. 
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8) Capítulo 8 – Conclusões finais & Trabalho Futuro: Neste último capítulo serão 

elaboradas as conclusões finais sobre o trabalho desenvolvido bem como a indicação de 

trabalhos futuros que possam vir a ser desenvolvidos no Centro Distribuição de Pescado de 

Santarém. 
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2. CASO DE ESTUDO 

O presente capítulo tem como objetivos apresentar a atividade do grupo SONAE, bem como 

caracterizar os processos logísticos do Centro Distribuição de Pescado (CDP) e identificar os 

principais desafios que o CDP enfrenta atualmente. A secção 2.1 será relativa à história do 

grupo, à sua estrutura organizacional e aos próprios objetivos da empresa. Na secção 2.2 será 

caracterizado o CDP, descrevendo as suas funções, os processos logísticos e o próprio layout 

das várias operações realizadas nas diversas áreas e, por último, na secção 2.3 serão 

identificados os constrangimentos e principais dificuldades nos processos logísticos atuais que 

conduzem à identificação dos vários problemas a estudar.    

2.1. A SONAE – SOCIEDADE NACIONAL DE ESTRATIFICADOS 

A SONAE é uma empresa de retalho (alimentar e não alimentar) portuguesa com parcerias em 

diversas áreas tais como Centros Comerciais, Software e Sistemas de Informação, Media e 

Telecomunicações, estando a mesma organizada em sete diferentes áreas de negócios 

(Tabela 1). A sua missão é a criação de valor económico e social a longo prazo, levando ao 

mesmo tempo os benefícios do progresso e da inovação a um número crescente de pessoas. 

Tabela 1 - Áreas corporativas & áreas de negócio da SONAE (Fonte: SONAE, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2014, a empresa representava o maior empregador privado em Portugal, empregando, só 

em Portugal, mais de 40 000 trabalhadores. Está presente em mais de 72 países espalhados 

por 6 continentes (ver Figura 1) e com um volume de negócios a rondar os 5,014 mil milhões 

de euros. 

 

Área Corporativa Área de Negócio 

SONAE MC Retalho Alimentar 

SONAE SR Retalho Especializado 

SONAE RP Imobiliário de Retalho 

SONAE FS Serviços Financeiros 

SONAE IM Gestão de Investimentos  

SONAE SIERRA Centros Comerciais 

SONAE COM Telecomunicações 



 

 5 

A empresa foi fundada em 1959, na Maia, pelo empresário e banqueiro Afonso Pinto de 

Magalhães, sendo que inicialmente a sua atividade incidia sobre o processamento de madeiras 

para posterior produção de painéis laminados de alta-pressão. Nas primei 

< ras duas décadas, a SONAE manteve-se como uma PME (Pequena-Média Empresa), 

sendo que foi nos anos 80 que iniciou o seu crescimento e adotou uma estratégia de 

diversificação com a aquisição e criação de novos negócios, tal como a abertura do primeiro 

hipermercado em Portugal (Continente), inauguração do Hotel Porto Sheraton, compra da Star 

(companhia de viagens) e a abertura de dois centros comerciais em Portimão e Albufeira. 

Estas aquisições deram origem ao início da SONAE Distribuição, SONAE Tecnologias de 

Informação e SONAE Imobiliária. A partir de 1985 a empresa passou a ser cotada na Bolsa de 

Valores e o Engenheiro Belmiro de Azevedo tornou-se o acionista maioritário do Grupo. Os 

anos 90 foram marcados pelos primeiros lançamentos de produtos próprios e por um maior 

investimento no retalho especializado (Vobis, Sportzone, Worten, etc.) e em negócios não 

estratégicos tal como o lançamento de um jornal (O Público) e de uma operadora (Optimus). 

Em 2007 Paulo de Azevedo sucedeu o seu pai Belmiro de Azevedo na liderança do grupo 

SONAE, sendo que a partir de 2010 iniciou-se a expansão internacional da empresa com a 

entrada em novos mercados que foi expandindo até ao momento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Localizações a nível mundial em que a SONAE está presente (Fonte: SONAE, 2015). 
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2.1.1 . A SONAE MC 

A atual dissertação irá incidir sobre a área de negócio relativa ao retalho alimentar, a SONAE 

MC. A SONAE MC apresenta-se como líder no mercado português, detendo, em 2015, 746 

lojas (237 em franchising) com uma área de venda de 673 mil m
2
, apresentando um volume de 

negócios aproximadamente de 3,490 mil milhões de euros e um EBITDA
1
 de 215 mil milhões 

de euros (SONAE, 2015). A empresa detém vários tipos de negócios e marcas (82 marcas de 

retalho) através dos quais expõe os seus produtos ao público, sendo os mais importantes o 

Continente, o Continente Bom Dia e o Continente Modelo (ver Tabela 2).  

Tabela 2 - Marcas e tipos de negócio da SONAE (Fonte: SONAE, 2015). 

 

A SONAE MC possui 3 centros de fabrico: o Centro de Fabrico de Pão (CFP) situado em 

Ermesinde, o Centro de Processamento de Carnes (CPC) e o Centro Distribuição de Pescado 

(CDP), ambos localizados em Santarém. O foco deste trabalho será relativo ao CDP, que é o 

entreposto logístico responsável pela distribuição a nível nacional de todo o peixe fresco na 

cadeia de abastecimento da SONAE MC. 

2.2.  CENTRO DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO (CDP) 

Como indicado anteriormente, o âmbito desta dissertação recai sobre a avaliação de processos 

logísticos e a aplicação de melhorias de forma a proporcionar um aumento da produtividade do 

Centro Distribuição de Pescado (CDP).  

A SONAE foi a pioneira em Portugal no que diz respeito à centralização do pescado, tendo 

aberto o CDP no ano 2000, em Santarém. Desde a sua abertura, o CDP tem sofrido bastantes 

alterações com os objetivos quer de otimizar os tempos dos processos logísticos a nível 

interno, quer de expansão de certas divisões e a criação de novas (por exemplo, os escritórios 

do departamento de qualidade e segurança), como também a modificação de dois dos seis 

cais de carga/descarga. Atualmente, este centro é responsável pelo abastecimento diário de 

peixe fresco a todas as 226 lojas da SONAE. Para além de ser a primeira a centralizar o seu 

processo, a SONAE também foi pioneira na implementação do Certificado de Compra em Lota 

(CCL), projeto desenvolvido em parceria com a Docapesca. Este certificado permite informar o 

Marca Tipo de Negócio 
Número de 

Lojas  
Área de 

Venda (m2) 

Continente  Hipermercado 40 283.000 
Continente Modelo Supermercado 123 246.000 
Continente Bom Dia Supermercado de conveniência 52 58.000 

Meu Super Lojas de proximidade  205 35.000 

NOTE! Livraria/Papelaria e Presentes 25 6.000 

WELL'S Saúde, bem-estar e ótica 152 16.000 

ZU 
Produtos e serviços para cães e 

gatos 
5 ---------- 

BAGGA Cafetarias 111 6.000 

1-EBITDA - Recursos gerados por uma empresa através das suas atividades operacionais, sem os 

impostos, depreciações e amortizações. 
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consumidor final que o pescado fresco é proveniente de uma das 12 lotas nacionais, com 

informações complementares relativas à arte de pesca utilizada, nome comercial da espécie e 

a zona da captura. Presentemente, a empresa é abastecida pelas lotas de Aveiro, Matosinhos, 

Figueira da Foz, Lagos, Portimão, Quarteira, Olhão, Santa Luzia, Peniche Sesimbra, Nazaré e 

Sines. 

2.2.1. CADEIA DE ABASTECIMENTO DE PESCADO  

Portugal é o maior consumidor per capita de peixe da União Europeia e o terceiro maior do 

mundo com 57 quilos de pescado por ano per capita, mais do que o dobro da média europeia 

(21,5 quilos) (FAO, 2012). Com consumidores tão exigentes, é evidente que a qualidade e 

frescura do pescado tem que atingir patamares muito elevados. A localização privilegiada do 

CDP (zona centro - Santarém) permite-lhe ter, em poucas horas, o peixe em todas as suas 

lojas de Norte a Sul do país.  

Existem 6 entidades responsáveis pela manutenção do fluxo contínuo desde o mar até à casa 

dos portugueses e estas são os fornecedores, o CDP, o Centro de Produção de Carnes (CPC), 

as próprias lojas, a direção comercial e as transportadoras que estabelecem a ligação entre os 

fornecedores, o CDP e as Lojas (ver Figura 2).  

Todas estas entidades desempenham um papel fulcral na cadeia de abastecimento. A Direção 

Comercial é responsável pelo fluxo de informação entre as várias entidades, garantindo o fluxo 

de materiais entre as mesmas. Esta divide-se em duas subcategorias, a Gestão de Stocks (GS) 

responsável pela compra de produto e o seu plano de armazenamento e a Gestão de 

Categorias (GC) que está encarregue da procura de produtos e dos contratos a estabelecer 

com os fornecedores. O CDP funciona como um entreposto logístico que recebe o pescado e o 

divide, através de vários processos e sem acumulação de stock, consoante os pedidos das 

lojas. Os pedidos das lojas são gerados automaticamente pelo sistema com base em vários 

Legenda: 

 

Figura 2 - Cadeia de abastecimento do pescado e respetivos fluxos de informação e materiais 
(Fonte: Autor). 
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fatores (stock, vendas, etc.) e as mesmas têm entre as 09h30 e as 12h00 para criticarem os 

pedidos, sendo que são todas abastecidas no próprio dia. O CDP e a Direção Comercial são as 

únicas entidades que trocam informações com todas as restantes entidades. O CPC é 

responsável pela higienização das caixas de plástico e das paletes vazias. As lojas são os 

pontos de venda e o local de contacto com o cliente, enquanto que os fornecedores são os 

responsáveis pelo abastecimento constante do CDP com pescado fresco. O pescado que 

chega ao CDP pode ter três possíveis origens: fornecedores internacionais, lotas portuguesas 

ou fornecedores nacionais. A receção do pescado ocorre das 6h00 às 18h00, enquanto que a 

expedição para as lojas ocorre entre as 21h30 e as 02h00. 

 O fluxo de materiais é estabelecido por transportadoras externas ao Grupo SONAE. Este fluxo 

de materiais pode ser de caixas e paletes vazias, nomeadamente do CDP para os 

fornecedores e para o CPC e das lojas e do CPC para o CDP, ou de pescado dos fornecedores 

para o CDP e do CDP para as lojas. 

 

 2.2.1.1 PRODUTOS 

O Centro Distribuição de Pescado abastece as lojas Sonae com uma grande variedade de 

espécies de peixe. No CDP existem dois grandes grupos em que os produtos que chegam 

podem ser divididos: 1) o grupo do pescado que compreende o pescado fresco; e 2) o grupo 

dos mariscos do qual fazem parte os crustáceos, bivalves e os cefalópodes (ver Tabela 3). Em 

termos de volume de negócios, o pescado é sem dúvida a componente mais importante, no 

entanto o marisco representa também uma importante parcela, especialmente, na época do 

Natal. O pescado começa a chegar ao centro logo pelas 6h00 da manhã, enquanto que o 

marisco apenas chega ao final da tarde, de forma a ir o mais fresco possível para as lojas. 

Enquanto que o marisco é todo entregue em caixas de plástico do CDP, uma grande parte do 

pescado ainda é entregue em caixas de esferovite do fornecedor. Cada caixa de esferovite do 

fornecedor equivale, em média, a 3 caixas de plástico do CDP. 

Para além do pescado e do marisco, ainda são rececionadas as paletes e as caixas vazias do 

CDP que após retornarem dos fornecedores e, juntamente com as caixas que retornam das 

lojas, são higienizadas no CPC e posteriormente transferidas para o CDP consoante as 

necessidades diárias. As paletes são identificadas com a tecnologia RFID, em que cada palete 

tem uma tag, que a torna única, e que permite saber a qualquer momento a sua localização 

exata na cadeia de abastecimento. 
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Tabela 3 - Tipos de produtos manuseados no CDP (Fonte: SONAE, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Produto 
Pescado Marisco 

ABROTEA  IMPERADOR AMEIJOA BOA 

ACHIGA JUDEU (ATUM) AMEIJOA BRANCA 

ATUM LINGUA AMEIJOA JAPONESA 

BACALHAU FRESCO LINGUADO AMEIJOA MACHA 

BARBO LIRO BERBIGAO 

BESUGO LULAS BOCAS SAPATEIRA COZIDAS  

BICAS MERO BUZIO COZIDO  

BOGA P.ESPADA PRETO  BUZIO-CANILHA COZIDO 

BONITO PAMPO CABAZ MARISCO 

CABAZ DE PEIXE FRESCO PARGO  CAMARÃO COZIDO 

CACAO INTEIRO  PEIXE ESPADA BRANCO CAMARÃO TIGRE 

CACHUCHO PEIXE GALO  CARACOL BRANCO 

CALDEIRADA DE PENICHE PEIXE REI CARACOL RISCADO 

CANTARIL  PERCA DO NILO CARACOLETA GRANDE 

CARAPAU MEDIO PERCA  CARANGUEJO VIVO 

CARPA PESCADA  CASTANHOLAS 

CAVALA PETINGA CONQUILHA 

CHERNE  POLVO LAGOSTIM COZIDO  

CHICHARRO SALMÃO LAMBUJINHA 

CHOCO C/TINTA GRANDE POTA DESCONGELADA  LAVAGANTE COZIDO 

CHOUPA PREGADO LONGUEIRAO 

CONGRO GRANDE  RAIA  MEXILHAO 

CORVINA AQUACULTURA RASCASSO NAVALHEIRA COZIDA  

DENTAO ROBALO OSTRA 

DOURADA DO ALTO MAR  RUIVO PATAS DE CARANGUEJO REAL 

ENGUIA SAFIAS PERCEBE 

ESPADARTE SAFIO  SANTOLA COZIDA FRESCA  

ESPETADA DE PEIXE  SALEMA LAGOSTA 

FANECA SALMONETE SAPATEIRA 

GAROUPA  SALONGO  

  

GORAZ  SARDA 

SARDINHA TRUTA 

SARGO TUBARAO 

SAVEL VEJA 

SOLHA VERDINHO 

TAMBORIL POLVO  
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2.2.2. PROCESSOS LOGÍSTICOS  

Os principais processos logísticos existentes no CDP são a receção, a produção, o picking, os 

preparados e a expedição (ver Figura 3). Como se poderá observar mais aprofundadamente 

nas próximas secções, o fluxo de materiais não tem que passar obrigatoriamente por todos 

estes processos, sendo que dependendo do tipo de produto, este tem um determinado trajeto, 

o que permite conciliar as diferentes áreas de acordo com as suas necessidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao fluxo de materiais dentro do CDP, este depende das características de cada 

produto que chega à receção. Existem paletes com caixas de produto de peso variável e de 

peso fixo. Tanto as caixas de peso fixo (caixas de esferovite ou caixas de plástico do CDP) 

como as de peso variável podem seguir para o picking ou para a produção. As caixas de peso 

fixo apenas seguem para a produção em caso de alteração do storepack. O storepack nada 

mais é do que uma unidade de medida para o peso das caixas do CDP, o que reduz a 

variabilidade do pedido das lojas estando estas mais restritas aos storepacks existentes. 

Existem 5 storepacks definidos de 2kg, 4kg, 6kg, 8kg e 10kg, sendo que a pesagem e 

etiquetagem destas caixas acontece nas balanças da zona de produção. As caixas de peso fixo 

que não necessitam de alteração do storepack são logo etiquetadas na receção e seguem 

diretamente para o picking (ver Figura 4). Quanto às caixas de peso variável, a sua maior parte 

segue para a produção para lhes ser atribuído um determinado storepack. No entanto, existem 

produtos que, apesar de ter um peso variável, este é etiquetado na receção e segue para o 

picking (caso do salmão). Visto ter um peso variável, torna-se necessário a leitura de cada uma 

das etiquetas de cada caixa de salmão para posterior impressão e estampagem das etiquetas 

do CDP, consoante o peso de cada caixa. Existe ainda uma outra situação menos frequente 

que é o caso do bacalhau que provém na totalidade do entreposto de Vialonga e que não 

segue para nenhuma das áreas anteriores (picking/produção), mas sim permanece na receção 

Figura 3 - Planta do CDP com as diferentes zonas (Fonte: SONAE, 2017). 
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até ao final do dia em que é expedido, visto que este já vem etiquetado e em conformidade 

com os pedidos das diferentes lojas (ver Figura 5). Para além desta distinção das caixas de 

peso fixo vs. peso variável, existe ainda outra diferença que diz respeito apenas às caixas de 

plástico do CDP, que é a sua cor. Existem duas cores, azuis e brancas. As caixas azuis são 

não perfuradas e é para o transporte dos produtos em salmoura, enquanto que as caixas 

brancas são perfuradas e são utilizadas para o transporte dos produtos acondicionados em 

gelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Fluxograma para uma caixa de peso fixo (não necessita de storepack) e peso 
variável (necessita de storepack) (Fonte: Autor). 

Figura 5 - Fluxograma para as paletes com bacalhau (Fonte: Autor). 
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Quanto ao fluxo do vasilhame (caixas de plástico do CDP e paletes) que chega do CPC, este 

tem dois trajetos possíveis. No caso das caixas de plástico, se forem para uso do CDP, estas 

seguem para a produção onde são armazenadas e utilizadas ao longo do dia; caso sejam para 

o envio aos fornecedores, estas permanecem na receção e são enviadas ao longo do dia para 

os fornecedores nas próprias viaturas nas quais realizam o transporte da mercadoria para o 

CDP (ver Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente às paletes vazias, estas seguem para a zona do picking onde são armazenadas 

e posteriormente utilizadas na própria tarefa do picking e também para a zona da produção 

para colocar as caixas com os novos storepacks (ver Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.2.1. RECEÇÃO  

A receção (ver Figura 8) é o motor do CDP, isto é, apresenta-se como a área que dita o ritmo 

de trabalho tanto do picking como o da produção, pelo que se torna essencial a existência de 

um fluxo contínuo que não deixe de alimentar os processos a jusante e que não proporcione a 

criação de bottlenecks. Esta é a primeira operação a começar a sua atividade no CDP, às 

Segundas-Feiras das 06h00 às 18h e de Terça-Feira a Sábado das 07h00 às 18h, sendo que 

Figura 6 - Fluxograma das caixas vazias do CDP (Fonte: Autor). 

Figura 7 - Fluxograma das paletes vazias do CDP (Fonte: Autor). 
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lhe são atribuídos 9 operadores, dos quais 2 administrativos que desempenham apenas 

funções administrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consoante as entregas dos fornecedores, esta operação tem vários picos ao longo do dia, 

sendo que a maior intensidade verifica-se no período da manhã, facto justificado por o picking 

e a produção necessitarem de produto para iniciar a sua atividade.  

Tal como existem picos ao longo do dia, isso também se verifica ao longo da semana, sendo o 

dia mais intenso à quinta-feira (ver Figura 9), facto que se justifica pela receção de grandes 

quantidades de mercadoria de fornecedores internacionais. 

      

 

 

 

 

 

 

A receção envolve ainda outros processos, tal como, o Controlo de Qualidade que é 

responsável por verificar e analisar todos os produtos que chegam ao centro e garantir que 

estes respeitam todos os standards de qualidade implementados. Só após esta análise é que 

os produtos são aceites ou devolvidos caso não apresentem as condições necessárias. Um 

outro processo é ainda a pesagem de amostras que serve para garantir que a quantidade de 

produto que está na documentação entregue pelos fornecedores coincide com o que realmente 

foi entregue no CDP. A pesagem das amostras apenas é realizada para os produtos que 

Figura 8 - Zona da receção do CDP (Fonte: Autor). 

Figura 9 - Variação média do número total de paletes rececionadas numa semana (Fonte: 
SONAE, 2016). 
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seguem para o picking visto que os restantes são novamente pesados na produção quando 

lhes é atribuído um novo storepack. Para realizar tanto os testes de qualidade como a 

pesagem das amostras são selecionadas caixas aleatórias de cada uma das paletes que foram 

descarregadas.   

 2.2.2.2. PREPARADOS 

O processo dos preparados é relativamente recente e consiste na confeção e elaboração de 

preparados de peixe. Atualmente, é uma área que opera apenas num turno das 09h00 às 

18h00 e ao qual estão alocadas 7 pessoas, das quais 1 coordenadora que é responsável por 

delegar e orientar o processo. Existem vários tipos de peixe que após serem fatiados são 

condimentados com certas especiarias e legumes e colocados em caixas de plástico (ver 

Figura 10). Posteriormente, as caixas são transferidas para a zona do picking para serem 

atribuídos às respetivas lojas consoante as encomendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.2.3. PRODUÇÃO 

A produção é caracterizada por três diferentes zonas: a linha de produção que é responsável 

pela alteração dos storepacks e pela transferência dos produtos das caixas de esferovite dos 

fornecedores para as caixas de plástico do CDP; uma zona dedicada a satisfazer as 

encomendas para os Açores e a Madeira, processo ao qual está associada uma operadora por 

dia (8h); o processo de aspiração de gelo (o gelo é aspirado do silo de gelo para uma palox) e 

da compactação das caixas de esferovite, aos quais também está dedicado um operador 

(8h/dia); e ainda a zona dos bivalves (ver Figura 11), onde os mesmos são separados por loja 

de acordo com as ordens de encomenda e que tem alocado um número variável de 

operadores consoante a quantidade de encomendas. Nesta área, no total, operam um conjunto 

de 19 trabalhadores, divididos em dois turnos das 09h00 às 18h00 e das 11h00 às 20h00.  

Figura 10 - Caixas com os preparados (Fonte: Autor). 
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Linha de Produção 

O layout do sistema atual de produção difere em muito quando comparado com o antigo layout. 

O antigo sistema de seis células de produção independentes passou para um sistema com seis 

linhas de produção em série conectadas por um tapete rolante (ver Figuras 12 e 13). Existem 4 

tipos de funções nesta área: o alimentador de linha que é responsável por retirar as caixas do 

fornecedor e colocá-las junto à operadora de balança; a operadora de balança que está 

encarregue de transferir o produto das caixas dos fornecedores para as caixas CDP de acordo 

com o storepack definido; a operadora de final de linha que coloca gelo nas caixas CDP sobre 

o produto e retira a caixa final para a respetiva palete com o storepack em causa; e por fim o 

MISU que é o operador responsável por realizar todas as tarefas paralelas e que não 

acrescentam valor, tal como abastecer as linhas com caixas de plástico vazias, transportar as 

paletes com o produto final para o picking, entre outras. Para cada uma destas funções existe 

uma OPL (One Point Lesson) que foi elaborada em conjunto com o instituto Kaizen e que está 

em anexo (Anexo A1-A4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Zona de preparação dos bivalves (Fonte: Autor) 
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Processo dos Bivalves 

O processo dos bivalves também sofreu grandes alterações quando comparado com o antigo 

modelo. Antigamente o processo operava em PBS (Picking By Stock), em que cada operador 

era responsável pela encomenda de uma loja, tendo que ir com uma caixa de cada vez às 

paletes com o produto até completar toda a encomenda da loja e posteriormente colocava a 

caixa na palete final (ver Figura 14). É importante referir que os bivalves são entregues em 

sacos de 1kg e que cada palete tem apenas um tipo de produto. Era um processo menos 

eficiente e pouco produtivo, visto que frequentemente originava constrangimentos devido às 

muitas deslocações que requeria. 

Figura 13 – Novo sistema com as seis linhas de produção (Fonte: Autor). 

Figura 12 - Novo layout de produção (Fonte: SONAE, 2016). 
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Atualmente, o processo dos bivalves funciona em PBL (Picking By Line), em que cada 

operador fica responsável por distribuir um tipo de produto pelas 226 lojas, que estão alocadas 

pelos 11 carrinhos (ver Figura 15). Aos operadores são atribuídos mapas, por produto, com as 

encomendas de todas as lojas. Em seguida, estes têm que distribuir cada produto de acordo 

com esses mapas, tendo que procurar as lojas com base no respetivo nome que está indicado 

nas etiquetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As lojas são colocadas em sequência de acordo com a sua localização no picking, de modo a 

que se evitem deslocações desnecessárias aquando a tarefa de picking. Cada carrinho contém 

15 caixas as quais são identificadas com uma etiqueta com o respetivo nome da loja, a 

quantidade de caixas que a respetiva loja encomendou e ainda a posição da loja no respetivo 

rack do picking (ver Figura 16). Cada caixa do CDP pode conter no máximo 10kg, ou seja, 10 

Figura 14 - Processo em PBS dos bivalves (SONAE, 2015). 

Figura 15 - Carrinhos dos bivalves (Fonte: Autor). 
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unidades de bivalves. Como os 11 carrinhos apenas podem conter 165 lojas, é necessário 

primeiramente distribuir todos os produtos por essas lojas da primeira volta, remover as caixas 

com os produtos para paletes e voltar a colocar novamente caixas vazias para serem 

etiquetadas com a segunda volta de lojas, e assim sucessivamente até serem finalizadas as 

encomendas de todas as lojas. Quando as caixas completas são colocadas em paletes, são 

colocadas de forma a que cada palete tenha apenas caixas de um corredor do picking, de 

modo a evitar deslocações desnecessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4. PICKING & EXPEDIÇÃO 

A zona de picking (ver Figura 17) corresponde à parte do processo onde os produtos são 

alocados, de acordo com as encomendas, a cada uma das lojas. A equipa do picking trabalha 

em 3 turnos, das 08h00 às 17h00, das 11h00 às 20h00 e das 17h00 às 02h00, formando um 

total de 26 operadores, dos quais 4 são administrativos. O sistema atual é o picking by line em 

que cada operador fica responsável por fazer o picking de cada produto. O procedimento é o 

seguinte: os produtos chegam da produção ou da receção  separados por palete, em caixas 

idênticas, e cada operador, com a ajuda de um Portable Data Terminal (PDT), aciona uma 

onda introduzindo o número de caixas da palete e o tipo da caixa (varia do tipo 1 ao tipo 8 

dependendo do peso de cada caixa: tipo 1 tem em média 6kg, tipo 2 tem em média 3kg, etc.) e 

ao ler o código de barras de uma das caixas o processo é iniciado, aparecendo no ecrã do 

PDT a primeira loja a que o operador tem que se dirigir. Todas as lojas têm uma localização 

fixa e a sequência atribuída pelo PDT é já otimizada para a localização das lojas, evitando que 

o operador passe uma segunda vez pelo mesmo local com o mesmo produto.      

Figura 16 - Ilustração das etiquetas que identificam as caixas com os bivalves (Fonte: Autor). 
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A última operação é a expedição, que é caracteriza por ser a última fase do processo em 

armazém, onde os produtos são carregados nos veículos para serem entregues nas lojas. Esta 

operação tem início às 21h30 e prolonga-se até às 02h00. As principais tarefas subjacentes à 

expedição são a vita-filmagem (colocação de plástico) nas paletes, a contagem de erros 

(verificação se as encomendas realizadas pelas lojas correspondem aos produtos que estão 

nas paletes para essas mesmas lojas) e o transporte das paletes da zona do picking para a 

zona de expedição. 

2.2.3. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Os principais desafios que o CDP enfrenta estão relacionados com o fluxo de mercadoria na 

receção, com a normalização do novo sistema de produção e o envio de caixas de plástico do 

CDP aos fornecedores.  

Atualmente, na Receção o tempo médio que cada palete leva desde o momento em que é 

descarregada até ao momento em que esta abandona a receção para o picking ou para a 

produção é de, aproximadamente, 7min/palete (Sonae, 2016). Este fluxo tem em consideração 

as tarefas que acrescentam valor, tal como, o transporte da palete desde o veículo até ao cais, 

a etiquetagem das paletes e o posterior transporte da área da receção para a produção/picking, 

como também a análise dos produtos pelo Controlo de Qualidade e a pesagem de amostras, 

sendo que o tempo destas duas últimas atividades estão dissipados pelas restantes atividades 

(ver Figura 18). 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Zona do picking (Fonte: Autor). 

Figura 18 - Fluxo de valor na receção (SONAE, 2016). 
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É evidente que existem outras tarefas paralelas, tais como a remoção do plástico das paletes, 

a lavagem do cais, o transporte de paletes vazias do picking à zona do cais, entre outras, 

sendo que a que mais tempo necessita, apesar de ser pouco frequente, é a re-estiva de 

paletes, problema este que é relativo às paletes com que certos fornecedores operam que 

obriga à transferência dos produtos da palete original (palete inglesa) para a palete do CDP 

(palete Euro). Esta transferência é necessária caso seja necessário armazenar o produto nas 

racks do picking visto que as paletes inglesas, devido às suas dimensões, não podem ser 

armazenadas. O objetivo principal é a redução deste fluxo de valor para os 3min/palete, 

objetivo esse que é maioritariamente dificultado pela operação da etiquetagem, que se mostra 

como o “botleneck” do processo que ocorre na receção. Para além deste constrangimento, as 

entregas dos fornecedores frequentemente não respeitam os agendamentos, o que origina 

períodos de grande intensidade e outros em que a receção está sem atividade, não 

proporcionando um fluxo contínuo e originando consequentemente constrangimentos na 

receção visto o picking e a produção não conseguirem acompanhar a intensidade do fluxo 

gerado na receção nas horas de maior intensidade. O desafio que se coloca é a alteração do 

sistema de etiquetagem de forma a ser mais eficiente e cost-effective, a modificação do 

agendamento dos fornecedores e, consequentemente, o horário dos operadores de forma a 

nivelar a entrega do número de paletes ao longo do dia. Ainda na receção pretende-se 

proceder à padronização dos processos e à posterior criação de One Point Lessons (OPL) para 

as diferentes funções existentes nesta área, de forma a ter, em função da tipologia de cada 

fornecedor, um processo pré-definido do tipo da descarga e posterior manuseamento das 

paletes na receção. 

Quanto à zona da Produção, o que se pretende atingir é uma maior fluidez e eficiência dos 

processos relativos à linha de produção através da sua uniformização e normalização e a 

alteração do atual processo de separação dos bivalves. Presentemente, os bivalves são 

separados por cada uma das lojas com o auxílio de um mapa que indica as lojas que 

solicitaram o produto e o número de unidades (cada produto está em sacos de 1kg) que foram 

encomendadas. O principal problema é o facto de os operadores gastarem muito tempo à 

procura do nome da loja em causa, o que conduz frequentemente a constrangimentos quando 

estão a operar dois ou mais operadores. O desafio é criar um novo sistema de identificação 

que permita aos operadores identificarem a posição das lojas de uma forma mais eficiente. 

Um outro desafio é a criação de uma ferramenta que permita ter um maior controlo sobre as 

necessidades de Caixas CDP dos fornecedores, isto é, ter um equilíbrio entre as caixas 

enviadas e as recebidas de forma a manter sempre um fluxo de caixas ativo entre as várias 

entidades (CDP-Fornecedores-CPC), sem que haja a ruturas de stock na quantidade de 

caixas. O sistema atual foi implementado em Setembro de 2016 e engloba todas as lotas e 

certos fornecedores nacionais. O planeamento do sistema atual ocorreu em 7 distintas fases, 

sendo que as primeiras 4 fases dizem respeito às caixas perfuradas (brancas) (ver Figura 19) e 
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as restantes 3 fases são relativas ao envio de caixas não perfuradas (azuis) (ver Figura 20), 

perfazendo um total de 7440 caixas brancas e 5520 caixas azuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independentemente da tipologia das caixas, estas realizam o mesmo fluxo (ver Figura 21). Ao 

CDP chegam as caixas com os produtos enviadas pelos fornecedores e deste são enviadas as 

caixas com os produtos para as lojas (de acordo com as suas encomendas) e as caixas vazias 

para os fornecedores de forma a estes terem sempre um stock de 3 dias de caixas CDP. Das 

lojas as caixas seguem para o CPC onde são posteriormente higienizadas e retornam ao CDP 

para serem enviadas aos fornecedores e serem também igualmente utilizadas no CDP nas 

zonas de produção e preparados. Todos os transportes são assegurados por empresas de 

outsourcing. 

Figura 19 - Planeamento para as caixas perfuradas (Fonte: SONAE, 2016). 

Figura 20 - Planeamento para as caixas não perfuradas (Fonte: SONAE, 2016). 
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Atualmente é frequente não existirem caixas suficientes tanto no CDP como no CPC o que leva 

a atrasos na produção e no picking e ainda ao envio de um número não suficiente de caixas 

aos fornecedores. O desafio passa por identificar o motivo desta falta de caixas e a elaboração 

de um sistema de envio de caixas mais eficiente e otimizado. Este planeamento será elaborado 

tendo em conta a quantidade e a rotatividade de caixas de cada fornecedor ao longo de dois 

anos e ainda o cycle time de cada uma das caixas em cada um dos circuitos (CDP-

Fornecedores-CDP & CDP-Lojas-CPC-CDP). Para determinar este cycle time serão 

identificadas várias caixas que serão enviadas para cada um dos fornecedores e para cada 

uma das lojas de forma a medir o tempo de retorno de cada uma das mesmas ao CDP. 

Por fim, de forma a monitorizar todos os processos implementados pretende-se criar duas 

check-lists, uma para a receção e outra para a produção, de forma a que a chefia possa 

monitorizar ao longo do tempo a correta execução das várias atividades e processos impostos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Fluxo das caixas do CDP (Fonte: SONAE, 2016). 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo consiste na revisão do estado da arte relevante para o problema em análise. O 

capítulo é composto por três secções. Na secção 3.1 apresenta-se a evolução do conceito 

Lean ao longo dos anos, bem como os fundamentos da Produção Lean e o Pensamento Lean. 

Na secção 3.2 analisam-se metodologias e ferramentas Lean úteis para realizar a dissertação 

de mestrado. Na secção 3.3 serão apresentadas as principais conclusões do capítulo.  

 

3.1. EVOLUÇÃO DO CONCEITO LEAN 

Antes de definir propriamente o significado do conceito Lean, é necessário primeiro examinar a 

sua evolução histórica e identificar as diferentes perspetivas invocadas para a sua 

caracterização (Shah et al., 2007). Basta mencionar “Lean” e a maioria dos “Lean thinkers” 

farão uma associação imediata à abordagem da produção Lean implementada pela Toyota em 

1940 e ao tópico principal do livro “The Machine that Changed the World” (Womack et al., 

1990), o primeiro que alguma vez fez abordagem aos métodos de produção Japonesa em 

contraste aos tradicionais métodos de produção em massa que se verificavam na Europa 

(Melton, 2005). 

A primeira grande mudança no paradigma industrial foi provocada por Henry Ford, que ao 

defender uma gestão sistemática e padronizada da produção, criou as famosas linhas de 

montagem da Ford Motor Company, que viriam a dar início ao sistema de produção em massa. 

Esta alteração provocou uma melhoria considerável na produtividade e serviu de inspiração 

para vários outros métodos de produção no resto do mundo (Womack et al., 1990). No entanto, 

foi apenas após a 2ª Guerra Mundial, no Japão, em plena crise económica e num ambiente que 

exigia desafios à economia japonesa, que Shoichiro Toyoda e Taiichi Ohno, funcionários da 

Toyota Motor Company (TMC), transformaram o sistema de produção em massa da empresa 

num sistema de produção Lean, denominado de Toyota Production System (TPS). Desde 

então o sistema de produção Lean tornou-se uma referência mundial de sucesso para vários 

setores económicos e que ainda continua em expansão (Abreu et al., 2017). 

O conceito de Lean surge então como um conjunto de métodos que permite às empresas 

tornarem-se mais competitivas e eficientes no mercado global (Mourtziset al., 2016).  No 

entanto, mesmo os melhores resultados obtidos pelas empresas que adotaram esta filosofia 

Lean, não convencem os mais céticos. As principais críticas são o facto de ser uma prática que 

requer demasiada informação, dinheiro e tempo. Contudo, parece apenas uma questão de 

tempo até a uma larga adoção do Lean por parte da maioria das empresas, com tantos estudos 

e artigos afirmando que a implementação deste sistema é uma das principais razões por 

proporcionar operações de fabrico de sucesso e por manter as empresas num ambiente 

competitivo (Abreu et al., 2017). 

 



 

 24 

3.1.1. PENSAMENTO LEAN  

O pensamento Lean começa com o cliente e a definição de valor. Portanto, dado que um 

processo de produção é o veículo de transporte do valor (o produto) ao cliente, os princípios do 

pensamento Lean devem ser aplicados e moldados aos Processos Industriais de cada tipo de 

indústria (Melton, 2005). 

Por mais de duas décadas a filosofia e o pensamento Lean foram a estratégia de negócio que 

garantiu a competitividade e sustentabilidade das empresas, por se concentrar na eliminação 

das atividades que não acrescentam valor. Visto que os recursos e a energia são finitos, é 

essencial conseguir alternativas de produzir mais com menos e focar apenas nas atividades 

que acrescentam valor (Mourtzis et al., 2016). Foi neste sentido que os engenheiros da Toyota 

desenvolveram o TPS, para que sejam necessários cada vez menos recursos para se 

conseguir entregar os produtos certos, no tempo certo e no lugar certo, combatendo para isso 

o desperdício e reduzindo a mão de obra necessária, o inventário e o espaço necessário nos 

armazéns (Abreu et al., 2017).  

Womack e Jones definiram o pensamento Lean em 5 princípios base, que as empresas 

necessitam de seguir de forma a serem bem sucedidas (D. Mourtzis et al., 2016) (ver Figura 

22).  

 

Ainda, estes autores afirmam que não existem fronteiras para o pensamento Lean quando se 

pretende reduzir o esforço, o tempo, o espaço, o custo, os erros, enquanto se aproxima as 

características dos produtos finais às expetativas dos consumidores e se reduzem os 

desperdícios dentro das instalações fabris. 

Segundo Nunes (2005), existem 8 diferentes tipos de desperdícios a combater numa 

organização: a sobreprodução, o tempo de espera, movimentos desnecessários, defeitos, 

excesso de inventário, sobre processamento, transportes desnecessários e a má utilização do 

talento humano. Cada um destes desperdícios aumenta o tempo gasto entre as atividades e 

como tal é um obstáculo à melhoria contínua dentro das organizações.  

Para Melton (2005), pare se conseguir uma boa implementação de uma cultura e pensamento 

Lean é imprescindível ter um raciocínio racional e bem estruturado de acordo com cinco etapas 

fundamentais: recolha de dados, análise de dados, planear a mudança, implementar a 

mudança e medir os benefícios dessa mesma mudança (ver Figura 23). 

1. Identificar o 
Valor 

•Os acionistas 
necessitam de 
definir o valor  da 
sua cadeia 
produtiva. 

2. Mapear o fluxo 
de valor 

• Mapear as 
atividades que 
acrescentam 
valor à cadeia 
produtiva. 

3. Criar Fluxo 

• Criar um fluxo 
contínuo em 
todos os 
processos da 
cadeia de valor 

4. Ter uma 
Estratégia pull 

• Fornecer o 
produto/serviço 
apenas quando 
o cliente 
necessita do 
mesmo. 

5. Ir em busca da 
Perfeição 

• Ir sempre à 
procura de 
novas melhorias 
estando 
constantemente 
em inovação. 

Figura 22 - Princípios Lean (Fonte: Adaptado de Mourtzis et al., 2016). 
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Figura 23 - Estrutura de implementação do raciocínio Lean. (Fonte: Adaptado de Melton, 2005). 

O pensamento Lean surge assim como um revolucionário paradigma de liderança e de gestão 

que quando implementado de forma correta permite alcançar resultados extraordinários. Uma 

empresa Lean procura sempre identificar e eliminar todas as fontes de desperdício (muda), 

enquanto cria valor para todos os seus stakeholders (Melton, 2005). 

3.1.2. PRODUÇÃO LEAN 

Como já foi referido, as origens da produção Lean datam para o ano de 1940, quando a 

limitação do Sistema de Produção em Massa em oferecer maior variedade de produto aos 

seus consumidores, motivou Eiji Kiichiro e Taiichi Ohno, ambos engenheiros da TMC, a 

visitarem por diversas vezes a unidade fabril da Ford em Detroit para compreenderem falhas 

do processo de produção em massa e a partir daí elaborar um novo sistema mais eficiente e 

dinâmico, que viria a chamar-se o Sistema de Produção Toyota (Womack et al., 1990). Este 

novo sistema viria a possuir grandes vantagens (ver Tabela 4) comparativamente ao seu 

predecessor, obrigando a uma resolução contínua dos problemas da empresa por parte de 

todos os colaboradores, tornando o sistema de produção num mais robusto e eficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

1.Recolha 
de dados 

•Observar os processos atuais e procurar por desperdícios. Envolver sempre que possível as 
pessoas que trabalham diariamente nesses processos de forma a ter o seu conhecimento. 

2. Análise 
de dados 

•Com a ajuda de equipas multi-disciplinares analisar as causas dos desperdícios identificados. 

3. Planear 
a mudança 

•Com base na análise efetuada, uma mudança pode começar a ser planeada, de modo a 
eliminar o desperdício detetado. Com as equipas envolvidas na etapa anterior validar a 
sustentabildiade das alternativas propostas. 

4. 
Proceder à 
mudança 

•Execução do novo processo com o treino e medidas apropriadas de forma a garantir que a 
equipa que executa as tarefas seja capaz de monitorizar a sustentabilidade do mesmo e 
realizar alterações caso necessário. 

5. Medir 
os 

benefícios 

•Os benefícios do novo processo implementado são monitorizados e medidos de forma 
contnua ao longo do tempo. Indicadores de performance podem ser desenvolvidos de 
forma a facilitar esta tarefa. 
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Tabela 4 - Comparação entre os dois sistemas de produção (Fonte: Adaptado de L. Melton, 2005). 

 

A base da produção Lean, ou Toyota Production System (TPS), é definida por um processo 

específico e metódico que se aplica a cada um dos indivíduos de uma organização 

(Dumbrowski et al., 2016). A produção Lean é um processo sócio-técnico cujo principal objetivo 

é eliminar os desperdícios e ao mesmo tempo minimizar a variabilidade dos fornecedores, dos 

clientes e a própria variabilidade interna da empresa. Para além do seu principal objetivo, a 

produção Lean deve ser vista como uma configuração de várias práticas/ferramentas que 

cooperam entre si para alcançar um determinado objetivo e não como um sistema que opera 

com elementos independentes entre si (Shah et al., 2007). 

Todos os sistemas de produção Lean (Lean Production Systems - LPS), estão estruturados de 

acordo com uma hierarquia de objetivos fundamentais, processos de negócio, princípios 

formais, métodos e ferramentas. Os objetivos representam o nível mais elevado e estão 

divididos geralmente nas dimensões qualidade, custo e tempo. Estes objetivos descrevem o 

padrão para todos os processos que são desenvolvidos. Estes processos são executados por 

sua vez de acordo com métodos e ferramentas pré-definidas. A classificação de métodos e 

ferramentas conduzem à criação dos 8 princípios dos LPS (ver Figura 24).  

 

 

 

 

 

  Produção em Massa Produção Lean 

Responsável Henry Ford Toyota 

Pessoas Pessoas não qualificadas. 
Equipas multi-disciplinares em 

todos os níveis da 
organização. 

Equipamento 
 

Equipamento caro com apenas 
uma função. 

Equipamentos manuais e 
automáticos que possibilitam a 

produção de grandes 
quantidades e com uma vasta 

variedade de produtos. 

Métodos de 
produção 

Produção de elevadas 
quantidades de produtos 

standardizados. 

Produção de produtos já 
encomendados por 

consumidores. 

Filosofia 
organizacional 

Hierarquia organizacional: a 
gestão tem o controlo e a 

responsabilidade. 

Responsabilidades alocadas 
ao longo de toda a cadeia de 

valor da empresa. 

Filosofia Em busca do "bom o suficiente" Em busca da "perfeição" 



 

 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no maior conhecimento que permite ter dos seus processos, a produção Lean, 

permite reduzir o desperdício e o retrabalho, conseguindo diminuir desta forma o tempo de 

espera dos consumidores, através da redução do lead-time, da redução dos inventários dos 

fornecedores e possibilita uma maior robustez dos processos (Melton, 2005). Foram diversos 

os efeitos positivos na produtividade, qualidade do produto e resposta às alterações da procura 

do mercado que a instalação do TPS trouxe a inúmeras empresas, tornando-as mais 

autónomas e sustentáveis no seu processo de desenvolvimento e melhoria (Womack et al., 

1990).  

Finalizada esta seção é necessário agora perceber como pode ser implementada a produção 

Lean numa empresa. Para isso é necessário compreender as metodologias e ferramentas 

Lean que permitam a implementação e manutenção desta filosofia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Os oito princípios dos sistemas de produção Lean (Fonte: Adaptado de 
Dumbrowski et al., 2016). 
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3.2. FERRAMENTAS E METODOLOGIAS LEAN 

Nesta secção será elaborado um resumo do estado da arte das metodologias e das 

ferramentas Lean que serão úteis para a elaboração da dissertação. A secção está divida em 

duas partes. Na primeira parte serão abordadas as metodologias Lean: Kaizen, Just-in-Time 

(JIT) e o método First-Expired-First-Out (FEFO). Na segunda parte serão resumidas diversas 

ferramentas Lean tais como: o Value Steam Mapping (VSM), o Single Minute Exchange of Die 

(SMED), os 5S, as One Poin Lessons (standardização de processos) e a Gestão Visual.  

3.2.1. METODOLOGIAS LEAN 

As metodologias Lean são fundamentais para uma correta implementação e gestão da filosofia 

Lean numa empresa. São de seguida apresentadas as metodologias Lean mais relevantes 

para o estudo em causa. 

 3.2.1.1. KAIZEN 

A globalização, sem dúvida alguma, afetou os processos de produção à escala mundial. A 

competição é um dos grandes desafios que os produtores têm que enfrentar devido à 

globalização. Para ultrapassar estas dificuldades, as empresas têm que implementar 

mudanças na sua estrutura de forma a permanecerem competitivas no mercado. Uma das 

estratégias implementadas por várias empresas para incrementarem a sua competitividade é 

com base numa filosofia de melhoria contínua ou filosofia Kaizen. A filosofia Kaizen é baseada 

na perspetiva de que a nossa vida requer uma melhoria constante. É desta forma que as 

empresas necessitam de responder a esta globalização, implementando hábitos e práticas de 

melhoria contínua com o objetivo de reduzir o desperdício ao longo de todos os processos 

(Maarof e Mahmud, 2016). 

A palavra Kaizen deriva de duas palavras japonesas “Kai” que significa mudança e “Zen” que 

significa para o melhor (Palmer, 2001). É um conjunto de práticas focadas em pequenas 

melhorias conseguidas como resultado de um esforço contínuo de toda a organização. O 

aspeto chave desta filosofia é a rápida análise que a mesma proporciona, permitindo detetar 

um problema e rapidamente implementar uma solução em tempo real (Knechtges e Decker, 

2014). 

As iniciativas Kaizen foram implementadas pela primeira vez pela Toyota Motor Company 

(TMC), que estava a combater com as grandes dificuldades sentidas no Japão após a 

Segunda Guerra Mundial no que diz respeito a recursos limitados e à dificuldade de conseguir 

matéria-prima. Foi desta forma que a TMC procurou tornar os seus processos mais eficientes, 

sempre com o intuito de se tornar o líder mundial da indústria automóvel, que defendesse uma 

cultura de mudança, com soluções de baixo custo e com uma cultura de melhoria contínua 

centrada nos processos e não nos resultados (Imai, 1986). 
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Segundo Maarof e Mahmud (2016), existem três grandes pilares para se conseguir 

implementar de forma eficaz uma metodologia Kaizen: a estandardização dos processos, a 

eliminação do desperdício e a manutenção de um local de trabalho limpo e organizado. 

Paralelamente, as três principais características do Kaizen são: 1) a sua prática é contínua, 

visto que o incremento dos resultados de qualidade e eficiência nas empresas é um processo 

interativo; 2) ao contrário de outras metodologias promovidas pela inovação tecnológica, o 

Kaizen é incremental por natureza; 3) requer a participação e o conhecimento de todos os 

trabalhadores de uma organização (Brunet e New, 2003).  

Na implementação da filosofia Kaizen, as organizações dão grande ênfase ao envolvimento de 

todos os trabalhadores na resolução dos problemas, especialmente aos operadores mais 

próximos da raiz do problema, visto serem estes que melhor conhecem o processo por lidar 

com ele todos os dias. Este incentivo incrementa a própria moral dos trabalhadores e o seu 

sentido de responsabilidade para com que o seu local de trabalho (Maarof e Mahmud, 2016). 

Tal sistema de melhoria que apela às contribuições individuais dos colaboradores através das 

suas experiências como profissionais permitirão a formulação de ideias que darão origem a um 

processo mais rápido e eficiente (Womach et al, 2007). Frequentemente para implementar 

estas ideias é utilizado o sistema Plan-Do-Check-Act (PDCA), que permite aos operadores não 

só identificar áreas de melhoria, como também testar e implementar as novas soluções (Imai, 

1986). Constatou-se também que as organizações com uma estrutura mais horizontal e que 

envolvem mais os seus trabalhadores nos seus projetos e que por isso revelam uma maior 

transparência tendem a ser mais bem sucedidas na implementação da metodologia Kaizen, ao 

contrário de empresas mais burocráticas (Watanabe, 2011).  

Maarof e Mahmud (2016) concluíram que esta metodologia revolucionária, desde a sua 

implementação, na Toyota, permitiu a inúmeras empresas aumentarem a satisfação dos seus 

consumidores, a sua produtividade, a satisfação dos seus trabalhadores, os seus próprios 

lucros, e ao mesmo tempo alcançarem uma posição de topo a nível mundial.  

 3.2.1.2. JUST-IN-TIME (JIT) 

A metodologia de produção JIT pode ser definida como uma estratégia de gestão abrangente 

que possui um simples objetivo, produzir os itens requeridos, nas quantidades requeridas e no 

tempo requerido (Baykoç e Erol, 1998). Quando o JIT é aplicado num sistema de produção, é 

baseado no fluxo de material, minimizando as existências de produto. Para tal, recorre-se à 

produção de pequenos lotes de produtos (Alcaraz et al., 2014). Para que seja possível este tipo 

de produção é necessário reduzir o Tempo de Ciclo (TC) dos produtos, reduzir ao máximo o 

tempo de deslocação dos operadores, criar metodologias de trabalho normalizado, eliminar os 

desperdícios existentes e ainda criar um planeamento de produção nivelado e equilibrado 

(Cusumano, 1989).  



 

 30 

O JIT, caracterizado pelo seu regime Pull, permite às empresas reduzir o seu inventário, facto 

crucial em certas indústrias como é o caso da indústria do retalho, permitindo obter resultados 

financeiros superiores e de uma forma sustentada (Fawson et al., 2003). 

 3.2.1.3. FIRST EXPIRED FIRST OUT (FEFO) 

Um dos maiores desafios para as empresas que atuam na indústria do retalho é determinar as 

quantidades certas dos diferentes tipos de produtos, cada um destes com um determinado 

prazo de validade, de forma a minimizar os custos totais do sistema (Sazvar et al., 2016). Ter 

os produtos certos, na quantidade e qualidade certas, do fornecedor certo, e conseguir 

entregá-los no sítio certo e ao preço certo são objetivos complexos que requerem um árduo 

trabalho de organização e sincronização das operações (Sazvar et al., 2013). 

O inventário pode ser categorizado em três grandes grupos: 1) produtos com data de validade 

indefinida, isto é, infinita; 2) produtos que perdem o seu valor com o tempo, devido em grande 

parte à introdução de produtos substitutos em consequência dos avanços tecnológicos; 3) 

produtos que se deterioram ao longo do tempo, isto é, que perdem as suas qualidades com o 

tempo (produtos perecíveis). Com base num estudo elaborado por Lystad et al. (2006), 

aproximadamente 15% das perdas totais de inventário devem-se à deterioração dos produtos. 

Para as empresas que lidam com estes produtos perecíveis torna-se essencial adotarem uma 

política FEFO, de forma a evitar a geração de desperdício e de produtos fora de validade, que 

pode ter efeitos negativos na reputação da empresa e como resultado a perda de clientes fiéis 

(Bakker et al., 2012). De acordo com a política FEFO, os produtos com o prazo de validade 

mais curto são os primeiros a serem expedidos. Quando a variabilidade destes bens perecíveis 

aumenta, a capacidade dos armazéns pode vir a ser uma questão crítica, e nesta situação a 

decisão tem que ser tomada tendo em conta vários aspetos destes bens tal como a 

rentabilidade de cada produto, a sua data de validade e a satisfação da procura (Sazvar et al., 

2016). 

 

3.2.2. FERRAMENTAS LEAN 

As ferramentas Lean são as responsáveis pela implementação da metodologia Lean nas 

organizações. Serão de seguida apresentadas as ferramentas Lean consideradas mais 

importantes para o estudo a ser desenvolvido. 

 3.2.2.1. SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE (SMED) 

O método SMED foi desenvolvido por Shigeo Shingo, um Engenheiro Industrial japonês, e tem 

como principal objetivo a redução do tempo de Setup de máquinas ou linhas de produção. O 

objetivo é de reduzir o tempo de Setup para um dígito (<10min) (Almomani et al., 2013). Neste 

método, todas as atividades podem ser divididas em duas categorias: 1) as atividades internas, 

que são executadas enquanto a máquina está offline e como tal estas têm que ser minimizadas 

visto que estão a diminuir a produtividade; 2) atividades externas que são executadas enquanto 
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a máquina está operacional (Shingo, 1989). Visto que inicialmente este método foi elaborado 

para se enquadrar para sistemas constituídos por apenas uma máquina e um trabalhador, e 

atualmente os sistemas têm mais do que uma máquina e várias equipas de trabalhadores, 

desde a sua implementação este método sofreu várias alterações (Goubergen, 2008). 

Inicialmente o modelo proposto por Shingo era composto por quatro fases (ver Figura 25): 1) 

criação de um mapa de Setup, onde se poderia ter uma imagem global de todas as atividades 

de Setup; 2) classificação das atividades de Setup em internas e externas; 3) transferir 

atividades internas para externas sempre que possível, de modo a aumentar a produtividade 

do processo; 4) melhorar todas as operações da máquina, eliminando operações 

desnecessárias e melhorando o Setup inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente existem outras propostas para este modelo tal como a metodologia proposta por 

Costa et al. (2013), constituída por 9 etapas: 1) observação inicial; 2) diálogo com o operador; 

3) gravação de um vídeo; 4) construção de um diagrama sequencial das operações atuais; 5) 

representação dos movimentos do operador durante a mudança; 6) separação do setup interno 

do setup externo; 7) conversão do setup interno em externo; 8) racionalização do setup interno 

e externo; 9) análise dos resultados. O SMED mostra-se como um método extremamente 

eficiente na eliminação do desperdício e que torna os processos mais rápidos e eficazes 

(Almomani et al., 2013). 

 

 

 

 

Figura 25 - As quatro fases do método SMED (Fonte: Adaptado de Shingo, 1989). 
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 3.2.2.2. VALUE STREAM MAPING (VSM) 

O VSM é um método mundialmente conhecido para identificar o desperdício de tempo que 

ocorre ao longo de um processo de produção (Adam et al., 2014). O objetivo deste método é 

detetar os desperdícios e posteriormente, com a ajuda da filosofia Lean, implementar melhorias 

para aumentar a produtividade. O VSM dá importância a todas as atividades, quer às que 

acrescentam valor, como às que não acrescentam valor, mas que são requeridas para a 

produção final do bem em causa (Black e Phillips, 2010). O VSM deve ser elaborado de acordo 

com três etapas distintas: 1) criação de um diagrama com todos os fluxos de informação e de 

materiais existentes; 2) com base no diagrama criado, identificar as atividades que geram 

desperdício ou as que são um bottleneck para o processo e analisam-se melhorias de forma a 

poder eliminar esses problemas; 3) execução das melhorias identificadas no ponto anterior de 

acordo com eventos de melhoria contínua (Rahani e al-Ashraf, 2012). 

O VSM (ver Figura 26) é no fundo é a forma mais apropriada e rápida para que se identifique 

as fontes de desperdício nas cadeias de valor das organizações, possibilitando uma visão 

abrangente de todos os processos (Rother e Shook, 1999). 

 

 3.2.2.3. OS 5S 

Os 5S são uma ferramenta concebida no Japão por Kaoru Ishikawa e funciona como uma 

checklist que tem o objetivo de criar hábitos de trabalho que proporcionem uma melhor 

Figura 26 - Exemplo de um VSM de produção de pratos (Fonte: Adaptado de Adam et al., 2014). 
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organização, limpeza e disciplina no local de trabalho (Imai, 1997). É um método composto por 

cinco etapas, como o próprio nome indica, sendo elas: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shituke. 

(ver Tabela 5)  

 

 3.2.2.4. GESTÃO VISUAL 

A Gestão Visual tem vindo a assumir, nos últimos anos, um papel de extrema importância 

dentro das organizações, como um sistema que através da visualização permite aos 

trabalhadores perceberem melhor o seu papel na empresa, percebendo ao mesmo tempo os 

valores da empresa e as necessidades dos seus consumidores. Esta ferramenta permite às 

empresas identificarem os principais problemas nos seus processos e desta forma possibilita a 

sua resolução num curto período de tempo e com recurso a reduzidos investimentos (Tjel e 

Bosch, 2015). 

Esta ferramenta divide-se em vários aspetos desde a identificação e normalização de locais de 

trabalho até ao seguimento visual (Gemba) de indicadores de desempenho do problema em 

análise (Melton, 2005). Para além de tornar os processos mais transparentes a Gestão Visual 

oferece ainda às equipas um maior grau de independência quando envolvidos no 

desenvolvimento de um projeto, motivando e partilhando o conhecimento entre todos nas 

reuniões daí resultantes (Tjel e Bosch, 2015). Existem várias ferramentas para a sustentação 

da Gestão Visual, desde placas, linhas, etiquetas, a ferramentas como os kanban, os KPIs, os 

flow charts, A3, entre outros (Eaidgah et al., 2016). São inúmeros os benefícios desta prática, 

no entanto estes são os mais importantes (Bicheno, 2004; Eaidgah et al., 2016): 

 Menos tempo necessário para entender a informação; 

 Melhor perceção das anomalias, com a instalação de dispositivos com sinalização; 

 Os problemas são destacados e eliminados rapidamente; 

 Envolvimento de todos, promovendo a melhoria contínua; 

 Uniformização e manutenção dos processos atualizados. 

Tabela 5 - Enumeração dos 5S e os seus principais objetivos (Fonte: Adaptado de Imai, 1997). 

Nome em 
japonês  

Nome em 
português 

Objetivo 

1.Seiri Triar Separação entre o que é necessário e 
desnecessário. 

2.Seiton Arrumar Classificação dos materiais triados consoante a 
frequência de utilização. 

3.Seiso Limpar Limpeza do local de trabalho e dos equipamentos, 
prontos a utilizar pelo próximo. 

4.Seiketsu Normalizar Garantia da manutenção dos procedimentos 
apontados nas etapas antecedentes. 

5.Shitsuke Disciplinar Compromisso de todos os envolvidos que garante a 
sustentabilidade a longo-prazo. 
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 3.2.2.5. PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS 

A padronização é uma das ferramentas que pode ser utilizada para a melhoria contínua de uma 

organização. Ao documentar as melhores práticas atuais, o trabalho padronizado é o ponto de 

partida para possíveis futuras melhorias e apresenta-se como uma das peças fundamentais da 

metodologia Kaizen. À medida que o standard é melhorado, esse torna-se o novo trabalho 

padronizado e serve novamente como linha de base para novas melhorias, num processo sem 

fim (Míkva et al., 2016).  

Um trabalho uniformizado apresenta-se como um guião que indica o modo, conhecido até ao 

presente, mais eficaz, seguro e eficiente para executar uma determinada tarefa. A 

uniformização dos processos deve ter os seguintes princípios (Denis, 2007): 

 Não existe um modo para executar um processo que possa ser adotado como sendo o 

melhor; 

 Devem ser os operadores a desenhar os padrões uma vez que são estes que melhor 

conhecem os processos; 

 O objetivo de um padrão é proporcionar uma base para a melhoria contínua. 

A uniformização é também uma forma de as empresas reduzirem os seus custos (tanto 

financeiros como em termos de tempo). Tal acontece devido ao facto da uniformização dos 

processos prevenir a ocorrência de defeitos e ao mesmo tempo diminuir a ocorrência de erros 

que possam ter um impacto na produção. Desta forma reduz-se o retrabalho devido a erros de 

produção e o desperdício também é diminuído (Míkva et al., 2016). 

Um padrão deve possuir sempre que possível as seguintes características (Imai, 1997): 

 Deve mostrar a relação entre causas e efeitos; 

 Deve ser claro, eficiente, de fácil execução e a melhor forma de executar determinada 

tarefa; 

 Deve proporcionar um modo para medir o desempenho; 

 Deve oferecer o melhor modo de preservar o conhecimento; 

 Deve ser uma base para a formação; 

 Deve ser uma base para auditorias e diagnósticos; 

 Deve representar um meio de prevenir a recorrência de erros e minimizar a 

variabilidade nos processos. 

Uma das ferramentas para elaborar tais padrões são as One Point Lessons (OPL), que como o 

próprio nome indica servem para explicitar passo a passo, com a ajuda de ilustrações, a 

execução de um determinado processo. Esta padronização das tarefas não só ajuda a 

incrementar a produtividade dos processos, como também acrescenta disciplina e rigor aos 

mesmos, contribuindo para a criação de uma cultura de melhoria contínua (Míkva et al., 2016). 
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3.3. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

No presente capítulo foram estudados diversos conceitos e abordagens teóricas que 

fundamentam a metodologia a aplicar na Dissertação de Mestrado, no Centro Distribuição de 

Pescado da SONAE MC. A revisão do estado de arte encontra-se dividido em dois grandes 

grupos: 3.1) evolução do conceito Lean, onde se abordaram conceitos relativos ao pensamento 

e à produção Lean; 3.2) as metodologias e ferramentas Lean, onde se aprofundaram 

metodologias (Kaizen, JIT e FEFO) e ferramentas (5S, Gestão Visual, OPL, SMED e VSM) 

Lean que servirão para alcançar os objetivos estipulados para este trabalho. 

A exploração destes conceitos deixou claro que a aplicação dos mesmos representa uma 

vantagem competitiva comparativamente às empresas concorrentes, não só pela diminuição 

do desperdício, como também pela maior compreensão que se tem dos processos e pelo 

maior trabalho em equipa que estes métodos requerem. Quando toda a organização funciona 

em sincronia para um único objetivo a eficiência e produtividade da mesma não pode senão 

aumentar. Tudo indica que a sua implementação nas empresas irá incrementar ao longo dos 

próximos anos, dado os resultados que têm vindo a alcançar. 
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4. METODOLOGIA  

Como já referido, o objetivo geral da dissertação é o aumento da produtividade do CDP. No 

Capítulo 2 foram identificados as três áreas de atuação para incrementar a eficiência do centro 

de distribuição e no Capítulo 3 foram identificados métodos e ferramentas Lean capazes de 

melhorar os processos logísticos. 

De forma a ir ao encontro destes objetivos e garantir um fluxo contínuo e nivelado ao longo de 

todos os processos do entreposto, numa primeira fase foram recolhidos dados relativos à 

situação inicial da empresa, através de reuniões com responsáveis de diversas áreas, da 

análise de dados históricos, da observação in loco dos processos e ainda de sucessivos 

Gemba Walks por todo o entreposto logístico. Estes dados permitirão mapear todos os 

processos e com a ajuda de um VSM identificar todos os desperdícios e as oportunidades de 

melhoria existentes. Numa segunda fase serão propostas e implementadas diversas melhorias 

com a ajuda de ferramentas Lean tais como: o VSM, os 5S, as OPL (One Point Lessons), a 

Gestão Visual, entre outras. Estas implementações serão executadas tendo sempre em mente 

as duas metodologias Lean: Kaizen e JIT, e ainda o método FEFO. Na terceira fase da 

dissertação serão apresentados os resultados da implementação das melhorias e ainda as 

ferramentas elaboradas para acompanhar ao longo do tempo a correta execução dos 

processos implementados (ver Figura 27).  

Por fim, na quarta e última fase será elaborada uma análise minuciosa dos resultados obtidos e 

a comparação com os desafios e objetivos iniciais do projeto, assim como a indicação de 

possíveis melhorias ou trabalhos futuros que possam ser desenvolvidos no CDP. 

 

 

Figura 27 - Metodologia da Dissertação (Fonte: Autor). 
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5. PROPOSTA DE MELHORIAS 

No presente capítulo serão apresentadas as propostas de melhorias e a respetiva 

implementação no CDP. O capítulo é constituído por quatro secções, que correspondem às 

três áreas identificadas como áreas de atuação no capítulo 2: a receção, a produção, a pool de 

caixas, e ainda uma quarta secção que corresponde ao Process Confirmation. 

5.1. RECEÇÃO 

Na receção, de forma a ir ao encontro do objetivo inicial e reduzir o tempo de descarga por 

palete para 3 minutos, foram introduzidas melhorias tal como a alteração do sistema de 

etiquetagem para certos fornecedores, a padronização de tarefas (criação de OPL’s), o 

nivelamento da entrega dos fornecedores e ainda melhorias ao nível da gestão visual. 

5.1.1. ALTERAÇÃO DA ETIQUETAGEM 

A etiquetagem mostrou-se como um constrangimento na receção e que tornava os processos 

menos fluídos (Figura 19 no capitulo 2). Existem vários fornecedores que entregam produtos 

em paletes com mais de 80 caixas, o que necessita de um elevado tempo de operação na 

etiquetagem. Dadas as características do processo, a ferramenta VSM não se mostrou 

adequada, sendo que para a compreensão do fluxo de valor foi elaborado um fluxograma (ver 

Figura 28) juntamente com a aplicação da ferramenta SMED. É de salientar que na Figura 29 

estão representadas, de uma forma genérica, as tarefas executadas na receção previamente 

às melhorias implementadas, nomeadamente à padronização dos modelos de descarga das 

viaturas e à própria alteração da etiquetagem. Os três operadores executam os processos em 

paralelo e enquanto o Operador 1 está associado apenas ao transporte da mercadoria os 

Operadores 2 e 3 são responsáveis pela etiquetagem, a re-estiva das paletes (quando 

aplicável) e todas as atividades paralelas resultantes destas duas atividades e que serão 

melhor explicadas no SMED. É importante referir que a re-estiva das paletes é uma atividade 

pouco frequente, dado que apenas uma minoria dos fornecedores envia a sua mercadoria em 

paletes inglesas. 
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Figura 28 - Mapeamento do fluxo de valor da receção (Fonte: Autor). 
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 5.1.1.1. SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE (SMED)  

Como visto na Revisão Bibliográfica, o SMED é composto essencialmente por quatro etapas: 

1) o mapeamento do processo atual; 2) a classificação e agrupamento das tarefas em internas 

e externas; 3) conversão de operações internas em externas; 4) redução do tempo das 

atividades internas e externas. Dado o processo em causa não representar uma máquina nem 

uma linha de produção, mas sim um fluxo de materiais, as operações internas e externas foram 

neste caso substituídas por atividades que acrescentam valor e atividades que não 

acrescentam valor.  

Etapa 1 – Mapeamento do processo atual 

Para proceder ao mapeamento do processo foram feitas várias visitas ao Gemba, onde foram 

elaborados vídeos que permitiram descriminar cada uma das atividades desde a descarga da 

palete da viatura até ao seu transporte para o picking. É importante referir que todas as tarefas 

são executadas em paralelo por três operadores, num processo de descarga de cinco paletes. 

Cada uma das cinco paletes é constituída por 88 caixas. De modo a ter as medições mais 

próximas da realidade, foram elaboradas quatro simulações desde processo, sendo 

apresentadas as durações mínimas, máximas e a média de cada uma das atividades (ver 

Figura 29).  
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Etapa 2 – Classificação das tarefas em atividades que acrescentam valor e em atividades 

que não acrescentam valor 

A segunda etapa consiste em identificar as atividades que acrescentam valor e as que não 

acrescentam valor ao produto final. Uma atividade que acrescenta valor é qualquer atividade 

pela qual o cliente está disposto a pagar. Atividades que não acrescentam valor são, por 

exemplo, tempos de espera e deslocações desnecessárias. As atividades que acrescentam 

valor foram classificadas com AV, enquanto que as atividades que não acrescentam valor 

foram classificadas com NAV e marcadas com uma cor escura (ver Figura 30). No caso da 

receção, as únicas operações consideradas que acrescentam valor é o transporte das paletes 

da galera até ao cais, a etiquetagem das caixas e o transporte das paletes para a área do 

picking. Todas as outras atividades são atividades paralelas e que não acrescentam valor ao 

cliente final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Tarefas executadas na receção (Fonte: Autor). 
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Para além desta separação das atividades, constatou-se que o maior constrangimento do fluxo 

de materiais na receção é a etiquetagem das caixas. Tal deve-se não só ao elevado número de 

caixas a etiquetar, como também à fraca aderência das etiquetas nas caixas, provocada pela 

elevada humidade que se verifica neste entreposto.  

Etapa 3 & 4 – Eliminação de atividades que não acrescentam valor e redução do tempo 

de todas as atividades  

Nestas duas etapas finais do SMED serão apresentadas as alterações que foram 

implementadas e que permitiram eliminar tarefas que não acrescentam valor e reduzir o tempo 

das atividades que acrescentam valor. A maior inovação implementada foi a introdução, para 

todos os fornecedores de peso fixo (este é o caso do fornecedor da simulação e da maior parte 

dos fornecedores do CDP), de uma etiqueta master (ver Figura 31). Cada palete é identificada 

apenas com duas etiquetas master que identificam todas as caixas da palete posteriormente 

na tarefa de picking. As etiquetas master apenas foram implementadas para os fornecedores 

Figura 30 - Atividades que acrescentam valor VS atividades que não acrescentam valor na 
receção (Fonte: Autor). 
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que não entregam produtos com lotes repetidos, de forma a não perder a rastreabilidade dos 

mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A etiqueta master possui o nome do produto, o seu peso, o lote, o tipo de caixa (perfurada/não 

perfurada) e o código de barras que serve para identificar cada uma das caixas posteriormente 

no picking. Estas etiquetas são impressas antes da descarga da viatura, para que no ato da 

descarga as mesmas estejam preparadas para serem utilizadas e evitar tempos de espera. 

Com a sua introdução, o tempo da etiquetagem de cada palete reduziu drasticamente, como 

também foram eliminadas várias atividades que não acrescentam valor tal como as 

deslocações do cais à impressora, as constantes deslocações para colocar o rolo das etiquetas 

no lixo, entre outras. Para além disso, esta alteração fez com que os Operadores 2 e 3 estejam 

mais folgados do que o Operador 1, o que permitiu a divisão de tarefas de forma a acelerar 

ainda mais o processo. Como tal, o Operador 3 passou a ser o responsável pelo transporte das 

paletes etiquetadas para o picking, sendo que o Operador 1 apenas está encarregue de 

transportar as paletes da viatura até ao cais onde são etiquetadas. O Operador 2 fica, portanto, 

encarregue da etiquetagem de todas as paletes (ver Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Etiqueta master (Fonte: Autor). 
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Para além desta melhoria, a equipa foi ainda sensibilizada pela importância dos 5S, sendo que 

para todas as atividades sejam executadas de forma contínua, para além de ter um local de 

trabalho limpo, organizado e normalizado é essencial que estejam disponíveis todos os 

materiais necessários com antecedência tal como sacos do lixo, rolo de etiquetas pré-

impresso, porta-paletes, entre outros, caso contrário são gerados tempos de espera que geram 

desperdício. 

 

5.1.2. PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS 

Tal como foi referido no capítulo dois, a receção revelou-se ser uma área que ainda não tinha 

os processos devidamente definidos, especialmente no que diz respeito à operação de 

descarga das viaturas. O CDP é abastecido por um grande número de fornecedores, e apesar 

de cada fornecedor ter características que o torna diferente dos outros, quer pela quantidade 

de produto entregue quer pelas características dos próprios produtos, o modelo de descarga 

não difere muito de fornecedor para fornecedor. Desta forma, foi possível criar quatro modelos 

de descarga em função da tipologia de cada fornecedor e consoante o destino da mercadoria, 

isto é, se o produto é para armazenar ou se é para transferir diretamente para o picking. 

Figura 32 - Nova associação de atividades na receção (Fonte: Autor). 
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Esses quatro modelos são a descarga em fluxo contínuo, a descarga total da viatura, a 

descarga do salmão e a descarga parcial 4P (ver Figura 33). Os quatro modelos de descarga 

foram desenvolvidos tendo sempre 3 operadores alocados ao processo.   

 

 

 5.1.2.1. DESCARGA EM FLUXO CONTÍNUO 

A descarga em fluxo contínuo é o processo que mais se enquadra com a descarga 

representada no SMED da secção anterior. Em que com a introdução da etiqueta master dois 

dos operadores estão apenas encarregues de transportar as paletes enquanto que o outro dois 

operador apenas está alocados à etiquetagem. Um dos operadores transporta as paletes da 

galera ao cais enquanto que o outro transporta as mesmas do cais para o picking. Estes dois 

operadores necessitam de estar concentrados nesta tarefa para não deixar que o outro 

operador fique sem paletes para trabalhar e ao mesmo tempo deveram levar o mais rápido 

possível as paletes finalizadas para o picking, de forma a minimizar o tempo que as mesmas 

estão na receção. Este processo de descarga terá que ser executado da seguinte forma: 

1- Transporte da primeira palete para o cais (Operador 1 (Op1)); 

2- O operador (Operador 2 (Op2) remove o plástico envolvente da palete e começa a 

etiquetar a primeira palete; 

3- O Operador 3 (Op3) transporta a palete para o picking; 

4- O Op1 continua a transportar paletes da galera ao cais enquanto que o Op3 as transporta 

do cais para a zona do picking e o Op 2 continua a etiquetar as paletes com etiquetar 

master; 

5- O Op1 continua a trazer paletes para o cais enquanto os Op2 e Op3 continuam a etiquetar 

as paletes; 

6- Novo ciclo. 

Figura 33 - Tipos de descarga em função da finalidade do produto (Fonte: Autor). 
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Este modelo mostrou-se mais adequado para fornecedores cujas paletes não requerem muito 

retrabalho na receção, sendo que permanecem na mesma menos tempo quando comparados 

com as paletes da descarga parcial 4P, e como tal um operador apenas está encarregue de 

transportar as paletes num fluxo contínuo de movimentação de paletes. É importante referir 

que para os fornecedores que ainda não se utiliza a etiqueta master o Operador 2 também 

ajuda na etiquetagem e nas atividades paralelas, sendo que nesses casos apenas o Operador 

1 é responsável quer pelo transporte das paletes da galera ao cais como do cais à zona de 

picking. Pode visualizar-se na Figura 34 o tempo médio por palete neste tipo de descargas. 

Foram realizadas 20 observações e foram colocados os tempos médios das atividades que 

acrescentam valor. Estas atividades englobam também as atividades que não acrescentam 

valor da Figura 32. Em média neste tipo de descargas o tempo despendido por cada palete é 

de 2 minutos e 43 segundos. 

  

 5.1.2.2. DESCARGA TOTAL DA VIATURA 

A descarga total das viaturas é um processo que engloba todos os fornecedores que entregam 

menos de quatro paletes. Uma vez que estes fornecedores entregam quantidades reduzidas e 

a sua descarga é rápida quando comparada com a descarga dos fornecedores que se 

identificam com os restantes três modelos de descarga, não se achou necessário elaborar um 

modelo de descarga específico. É importante referir que todos os fornecedores que estão 

associados a este tipo de descarga, são fornecedores que fornecem mercadoria de peso 

variável e que é toda entregue para a área da produção e não para o picking. A mercadoria é 

toda descarregada e transportada para a produção pelo mesmo operador, enquanto que os 

restantes dois operadores se ocupam dos restantes processos tais como a remoção do 

plástico envolvente, etc. 

Figura 34 - Esquematização do processo de descarga em fluxo contínuo na receção (Fonte: Autor). 
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Na Figura 35 pode observar-se a esquematização do processo de descarga total das viaturas. 

Foram realizadas vinte observações e foram colocados os tempos médios das atividades que 

acrescentam valor. Pode observar-se que este processo é notavelmente mais rápido que o 

procedimento anterior (1min50seg), dado que este não requer a etiquetagem das paletes uma 

vez que as caixas destas paletes seguem para a produção, local onde serão posteriormente 

etiquetadas pelos operadores das balanças. 

 

 

 5.1.2.3. DESCARGA DO SALMÃO 

A descarga do salmão é uma combinação entre a descarga realizada em fluxo contínuo e a 

descarga parcial 4P, dado ter algumas particularidades. O salmão é um produto de peso 

variável, ou seja, cada caixa tem um peso diferente e para além disso as caixas são de 

grandes dimensões sendo que cada caixa normalmente tem mais de 20kg. Tais características 

necessitam de processos adicionais tais como: a leitura de cada etiqueta dos fornecedores 

para posterior impressão das etiquetas do CDP e a re-estiva de duas fiadas de caixas de cada 

palete com a ajuda de dois stackers (ver Figura 36), de forma a reduzir a altura das paletes e 

para ser possível a sua distribuição por parte dos colaboradores no picking.  

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Processo de re-estiva do salmão (Fonte: Autor). 

Figura 35 - Esquematização do processo de descarga total da viatura (Fonte: Autor). 
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De forma a minimizar a duração do processo de descarga do salmão foi definido o seguinte 

procedimento: 

1- Transporte da palete para o cais (Op1);  

2- Remoção duas fiadas de caixas junto à plataforma (colocar os stackers bem alinhados 

de forma a passar as caixas de uma palete para a outra em segurança) (Op1 e Op2);  

3- Transporte da palete para a zona da etiquetagem (Op1); 

4- Introdução do peso e do lote no pdt (Op3); 

5- Impressão das etiquetas (Op3); 

6- Etiquetagem das caixas de acordo com o peso e lote de cada uma das mesmas (é 

essencial ter o cuidado de colocar as etiquetas nas caixas corretas verificando o lote e 

o peso de cada caixa) (Op2) 

7- Enquanto o Op3 continua a introduzir o peso e o lote no pdt e imprime as etiquetas o 

Op2 continua a etiquetar as caixas pela ordem de impressão; 

8- Transporte da palete para o picking (Op1); 

9- Novo ciclo. 

Na Figura 37 estão os tempos médios das 20 observações realizadas neste modelo de 

descarga, sendo o tempo por palete de aproximadamente 3 minutos. Neste modelo o processo 

da etiquetagem é mais lento dado a necessidade de ler primeiro as etiquetas dos fornecedores 

e a sua posterior impressão, não tendo sido possível a introdução da etiqueta master. 

 

 

 

 

Figura 37 - Esquematização do processo de descarga do salmão. 
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 5.1.2.4. DESCARGA PARCIAL 4P 

A descarga parcial 4P, como o próprio nome indica, é um método de descarga em que apenas 

são descarregadas quatro paletes de cada vez, ou seja, apenas são novamente descarregadas 

paletes quando as quatro paletes do cais já estão terminadas e processa-se ao 

armazenamento da última (ver Figura 39). Este modelo apenas se aplica para os produtos que 

são para armazenar e que têm que ser mudados da palete do fornecedor (palete inglesa) para 

uma palete do CDP (palete EU). Tal justifica-se pelo facto de que cada palete necessitar de 

mais tempo até estar pronta a transportar para o picking, e para tal os três operadores têm que 

estar a trabalhar em conjunto nas quatro paletes da seguinte forma: 

1- Transporte da primeira palete para o cais pelo Operador 1 (Op1); 

2- O Operador 2 (Op2) remove o plástico envolvente enquanto que o Operador 3 (Op3) 

começa a re-estivar a 1ªpalete; 

3- Um dos operadores (Op2 e Op3) começa a etiquetar a primeira palete após esta estar 

totalmente composta na palete CDP, enquanto o outro continua a re-estivar a segunda 

palete; 

4- Transporte das restantes 3 paletes para o cais (Op1); 

5- Transporte da palete que já se encontra finalizada para o picking (Op1); 

6- Caso não exista palete pronta para transportar para o picking o Op1 ajuda a etiquetar/re 

estivar as paletes; 

7- O transporte da quarta palete para o picking tem que ser assegurada por um dos 

operadores Op2 e Op3, enquanto que o Op1 vai buscar outra palete da viatura; 

8- O operador que ficou no cais prepara uma palete vazia para se dar início a um novo ciclo 

de descarga; 

9- Novo ciclo. 

Desta forma, visto o processamento das paletes ser mais rápida, evitam-se congestionamentos 

no cais e reduz-se ainda o tempo em que as paletes estão na zona da receção. A temperatura 

da zona da receção é superior quer à temperatura da galera quer à temperatura da zona do 

picking, o que pode reduzir a qualidade do pescado caso este fique por grandes períodos de 

tempo na receção e como tal tem que ser minimizado ao máximo. 

Na Figura 38 pode visualizar-se a esquematização do processo de descarga parcial 4P com os 

tempos médios das atividades Foram realizadas 20 observações e foram colocados os tempos 

médios das atividades. A duração média deste modelo de 4 minutos e 58 segundos, mostra-se 

como sendo a mais elevada dos quatro modelos de descarga, o que se deve à tarefa de re-

estiva das paletes. 



 

 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todos os modelos de descarga das viaturas, com exceção da descarga total (por ser um 

processo simples), foram elaborados com base em OPL’s (Anexos A5-A8), sendo devidamente 

cada procedimento ilustrado com a ajuda de fotografias para uma melhor compreensão do 

mesmo. Cada OPL tem ainda uma Instrução de Trabalho (IT) associada que indica os pontos 

chave e as razões de cada ponto do processo, o que permite ter uma noção mais aprofundada 

de cada um dos procedimentos a desenvolver. Posteriormente, as OPL foram impressas e 

plastificadas e colocadas na área da receção, de forma a que a equipa saiba, consoante o 

fornecedor, o modelo de descarga a adotar. 

 

 

 

Figura 39 - Representação da descarga parcial 4P (Fonte: Autor). 

Figura 38 - Esquematização do processo de descarga parcial 4P. 
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5.1.3.  NIVELAMENTO DOS FORNECEDORES 

Uma outra melhoria proposta foi a alteração das janelas de entrega por parte dos fornecedores 

de forma a permitir reduzir os picos de entrega e ter um fluxo mais nivelado e contínuo tanto na 

receção como posteriormente na produção.  

Para proceder à alteração do agendamento dos fornecedores, para além de se analisar os 

vários atrasos de cada um destes, foram ainda tidos em conta certos aspetos: 

1- Agendar a entrega de cada um dos fornecedores para o mais cedo possível; 

2- A quantidade de produto entregue por cada fornecedor, de forma a evitar situações que 

impliquem elevadas quantidades de produto no cais; 

3- Quando são descarregados dois fornecedores em simultâneo, um destes tem que 

possuir mercadoria de peso fixo e outro de peso variável, de forma a abastecer quer a 

produção quer o picking e não apenas uma destas; 

4- Dimensões da viatura em que são entregues os produtos. Só existem dois cais para 

semirreboques e como tal nunca poderão ser agendados mais do que dois 

fornecedores para o mesmo dia e para a mesma hora; 

5- Tipologia de palete (palete EU/palete inglesa). 

Para reunir toda esta informação foi utilizado um ficheiro Excel onde foi possível criar de acordo 

com a dimensão da equipa da receção e com a quantidade de mercadoria recebida, uma 

relação de excedente/folga da mercadoria na receção (ver Anexo A9). A dimensão da equipa 

da receção foi traduzida em capacidade de receção de mercadoria sendo que para cada 

intervalo de 30 minutos foi estabelecida uma determinada capacidade de acordo como número 

de colaboradores existentes na receção (ver Tabela 6). Tal ferramenta permitiu ter uma visão 

mais afinada sobre os vários picos existentes nesta área e possibilitou nivelar de forma mais 

assertiva, para cada um dos seis dias o fluxo de materiais aqui existentes. Por exemplo, 

Segunda-feira das 06h00 às 06h30 estão na receção quatro colaboradores (capacidade de 

receção de 15 paletes), mas foram rececionadas 41 paletes, o que resulta num excedente de 

26 paletes. Como na próxima hora não são rececionadas paletes e a equipa continua com 

quatro elementos, esse excedente baixará para 11 paletes (ver Figura 40).  

Tabela 6 - Capacidade de receção de mercadoria consoante dimensão da equipa (Fonte: SONAE, 2016). 

Colaboradores Paletes 

0 0 

1 5 

2 8 

3 10 

4 15 

5 18 

6 23 

7 25 
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 Figura 40 - - Relação de excedente/folga nos seis dias de receção de mercadoria (Fonte: SONAE, 2017). 
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De forma a ir ao encontro da nova janela de entregas dos fornecedores foi necessário alterar 

de igual forma o horário da equipa da receção. A alteração foi elaborada de forma a ter um 

maior número de colaboradores nas horas com maior receção de mercadoria (parte da manhã) 

e as horas de almoço foram distribuídas por diferentes horários de forma a ter sempre 

colaboradores na receção, mesmo nas horas de almoço (ver Tabela 7).  

Tabela 7 - Horário dos sete colaboradores da receção (Fonte: Autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia da 
semana 

Atividade 
Colab. 

1 
Colab. 

2 
Colab. 

3 
Colab. 

4 
Colab. 

5 
Colab. 

6 
Colab. 

7 

2ªFeira 

Entrada 06:00 06:00 06:00 06:00 09:00 10:00 10:00 

Lanche 08:00 08:00 09:00 09:00 11:00 12:00 12:00 

Almoço 10:00 10:00 11:00 11:00 13:00 14:00 14:00 

Saída 15:00 15:00 15:00 15:00 18:00 19:00 19:00 

3ªFeira 

Entrada 07:00 07:00 

Folga 

07:00 09:00 10:00 10:00 

Lanche 09:00 09:00 10:00 11:00 12:00 12:00 

Almoço 11:00 12:00 12:00 13:00 14:00 14:00 

Saída 16:00 16:00 16:00 18:00 19:00 19:00 

4ªFeira 
5ªFeira 

Entrada 07:00 07:00 07:00 08:00 09:00 10:00 10:00 

Lanche 09:00 10:00 09:00 11:00 12:00 12:00 12:00 

Almoço 12:00 12:00 11:00 13:00 13:00 14:00 14:00 

Saída 16:00 16:00 17:00 17:00 18:00 19:00 19:00 

6ªFeira 

Entrada 07:00 07:00 07:00 

Folga 

09:00 10:00 10:00 

Lanche 09:00 09:00 09:00 12:00 12:00 12:00 

Almoço 12:00 12:00 12:00 14:30 14:00 14:00 

Saída 16:00 16:00 16:00 19:00 19:00 19:00 

Sábado 

Entrada 

Folga Folga 

07:00 07:00 

Folga Folga Folga 
Lanche 09:00 09:00 

Almoço 12:00 12:00 

Saída 16:00 16:00 
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5.1.4.  OUTRAS MELHORIAS 

 5.1.4.1. IDENTIFICAÇÃO DAS LOTAS – GESTÃO VISUAL 

Ainda na receção, com a ajuda da gestão visual e de forma a facilitar a execução do processo, 

foi desenvolvida uma ferramenta de identificação das lotas. O processo de identificação diz 

respeito aos produtos recebidos das lotas e que são encaminhados diretamente para a 

produção. Estas paletes eram identificadas com um papel que aderia à palete meramente pela 

ação da água e que muitas vezes se descolava e gerava complicações na produção. Para 

evitar este problema, foram criadas etiquetas com a identificação de todas as lotas, sendo 

estas colocadas numa caixa e devidamente identificadas (ver Figura 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente para proceder à identificação das paletes provenientes das lotas utilizam-se 

etiquetas previamente impressas e que não só garantem a adesão à palete que identificam 

como também tornam o processo mais rápido. Para imprimir estas etiquetas, foi criado um 

ficheiro num dos computadores da receção com o nome de cada lota. A sua impressão é 

automática e fica ao cargo do chefe de equipa. Esta melhoria permitiu tornar o processo mais 

eficiente e eficaz, evitando o desperdício de papel e garantindo uma correta identificação das 

várias paletes.   

 5.1.4.2. PADRONIZAÇÃO DAS TAREFAS ADMINISTRATIVAS 

Uma outra melhoria desenvolvida foi a criação de uma OPL (ver Anexo A11) para a 

uniformização das tarefas executadas pela equipa administrativa da receção de forma a 

garantir o cumprimento de todas as tarefas ao longo do dia por parte da mesma. Para 

assegurar o bom funcionamento da receção, a equipa deverá proceder à execução dos 

seguintes processos diariamente: 

1- Impressão do planeamento diário de fornecedores;  

2- Impressão das folhas de contagem;  

Figura 41 - Caixa com etiquetas das diferentes Lotas (Fonte: Autor). 
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3- Atualização do quadro exterior; 

4- Atendimento do telefone geral;  

5- Atendimento na entrada principal;  

6- Registo dos dados de cada receção no mapa de planeamento diário; 

7- Registo em sistema dos dados constantes nas guias dos fornecedores;  

8- Registo das quantidades recebidas e devolvidas de Taras (caixas, paletes, etc.);  

9- Impressão das etiquetas de peso fixo; 

10- Preenchimento e envio de relatórios diários com dados relativos à receção de 

mercadorias e anomalias resultantes;  

11- Registo envio das faturas originais de fornecedor para os Serviços centrais de 

documentos; 

12- Conferência e fecho das receções (peixe/bacalhau/ consumíveis); 

13- Conferência e emissão de documento resumo do registo de comissões em sistema;  

14- Receção, conferência e transferência de bacalhau proveniente das lojas, para o 

entreposto IDL, por motivos de excesso/qualidade; 

15- Gestão de necessidades de economato; 

16- Gestão do arquivo da receção. 

Normalmente estão nesta área dois colaboradores e as tarefas acima mencionadas devem ser 

distribuídas por ambos de forma a facilitar a sua concretização. No futuro poderá ser elaborada 

uma check-list de forma a controlar a execução das mesmas. 
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5.2. PRODUÇÃO 

5.2.1.  LINHA DE PRODUÇÃO 

Um dos principais objetivos para a produção foi o acompanhamento da instalação desta nova 

linha de produção com a padronização de tarefas para os quatro tipos de trabalhadores lá 

existentes. Para que tal fosse possível, foi necessário elaborar vários Gemba Walks e reuniões 

com responsáveis de forma a criar as OPL com o trabalho padronizado. A equipa roda estas 

quatro funções de hora a hora. Operando com a sua capacidade máxima, existem seis 

posições para operadores de balança, três alimentadores de linha, quatro operadores de final 

de linha e um MISU (ver Figura 42).   

As tarefas de cada uma destas funções serão apresentadas de seguida: 

  Alimentador de linha (1) 

1- Retirar caixa do fornecedor e colocar no canto do palox; 

2- Retirar cinta, tampa e gelo (se aplicável); 

3- Se a caixa do fornecedor tiver tampa, passá-la juntamente com a base para a 

operadora da balança. 

 Operadora da balança (2) 

1- Verificar se a balança está ligada e a descontar o peso da caixa (tara);  

2- No caso do polvo e choco a caixa tem que estar envolvida em liner azul; 

3- Colocar caixa CDP em cima da balança; 

4- Retirar a tampa da caixa do fornecedor (se existir) e colocar no tapete inferior; 

5- Transferir o peixe da caixa do fornecedor para a caixa CDP de acordo com o “store 

pack” definido; 

6- Pressionar o botão para imprimir as duas etiquetas; 

7- Colar etiquetas nos dois topos da caixa; 

8- Colocar película protetora (se aplicável); 

9- Colocar caixa CDP no tapete superior, bem encostada à guia; 

10- Colocar caixas sujas no tapete inferior. 

 

 Operadora de final de linha (3) 

1- Retirar caixa do fornecedor suja e verter o gelo para o palox com gelo sujo a derreter; 

2- Retirar caixa do fornecedor suja e colocar na palete de caixas sujas; 

3- Colocar duas pás de gelo na caixa do CDP, por cima do peixe; 

4- Pegar na caixa do CDP e colocar na palete correspondente (caixas identificadas com 

cores); 

5- Com duas ou mais pessoas no posto há entreajuda na 2ª Operação (colocação de gelo 

nas caixas CDP). 
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  MISU (4) (Atividades Paralelas) 

1- Abastecer a operadora de balança com caixas vazias CDP; 

2- Transportar a palete de plástico (que está agora vazia) e colocá-la na área de paletes 

vazias; 

3- Recolher palete de produto acabado no final de linha; 

4- Depositar a palete de produto acabado na zona de “buffer in”; 

5- Recolha de palox com gelo novo, situado na zona da máquina de gelo; 

6- Abastecer o posto final de linha com o palox de gelo novo; 

7- Transporte do palox vazio para o aspirador de gelo; 

8- Recolha da palete com caixas sujas (esferovite e/ou plástico) e transporte para a zona 

do compactador de esferovite; 

9- Transportar a palete com produto do final da linha para a zona de “buffer in”; 

10- Após finalizar as tarefas, iniciar um novo ciclo igual ao anterior. 

 

Dependendo do número de balanças que estão ativas, é necessário um determinado número 

de colaboradores (ver Tabela 8). 

 

 

 

 

Figura 42 - Layout da produção com os quatro tipos de operadores existentes. 
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Tabela 8 - Alocação da equipa consoante o número de balanças ativas (Fonte: SONAE, 2016). 

 

Após a padronização de todos os processos, foram dadas formações a toda a equipa da 

produção e em conjunto com os conceitos do 5S, não só para garantir uma correta 

higienização e manutenção da linha, como também para que cada membro da equipa tenha 

pleno conhecimento de qual a sua função a cada momento em que está a atuar na linha de 

produção e a importância que o seu papel tem no bom funcionamento da mesma. O principal 

motivo desta alteração do layout das linhas de produção e consequente aumento da 

produtividade é justificada pela falta de espaço no CDP e pelo contínuo aumento do número de 

lojas, que obriga o CDP a tornar cada vez mais eficientes as suas atividades de forma a 

conseguir responder eficazmente à crescente procura e otimizar o seu espaço. 

 

5.2.2.  PROCESSO DOS BIVALVES 

No processo dos bivalves, a principal melhoria foi a alteração do sistema de identificação. 

Antigamente operava-se em PBS, em que os operadores processavam cada pedido de cada 

uma das lojas de forma independente, passando-se posteriormente para PBL, em que cada 

colaborador distribuía apenas um único produto pelas várias lojas, e atualmente implementou-

se um sistema em PBL mas com identificação. A diferença para o sistema anterior passa pelo 

facto de todas as 165 posições das caixas nos carrinhos terem um número associado (ver 

Figura 43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanças 
Operacionais 

Operador de 
Início de linha 

Operador de 
Final de Linha 

Operador de 
Balança 

MIZU Total 

1 1 1 1 1 4 

2 1 2 2 1 6 

3 2 2 3 1 8 

4 2 3 4 1 10 

5 3 3 5 1 12 

6 3 4 6 1 14 

Figura 43 - Posições das caixas com identificação (Fonte: Autor). 
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Esta identificação faz com que já não seja necessário para os colaboradores procurarem a loja 

através da etiqueta das caixas, mas simplesmente identificarem a loja pelo respetivo número 

que aparece no mapa (ver Figura 44).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A alocação dos bivalves às respetivas lojas tornou-se um processo muito mais direto, eficaz 

e eficiente. Um fator importante ainda do incremento da produtividade é o próprio layout dos 

carrinhos. O layout mais eficiente mostrou-se ser o da Figura 45. Um outro layout testado foi 

o da Figura 46, no entanto este demonstrou ser menos eficiente devido aos 

constrangimentos que provocava, levando à constante interseção entre os colaboradores. 

Para elaborar o layout da Figura 45, os carrinhos foram colocados encostados dois a dois e 

um no topo, sendo que esse é o primeiro carrinho e onde começa a numeração. A equipa 

realiza, portanto, a distribuição dos bivalves circulando com a palete dos produtos em torno 

dos onze carrinhos. Deste modo, garantem-se menos constrangimentos e um processo 

mais fluído e contínuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Novo mapa do processo dos bivalves (Fonte: Autor). 

Figura 45 - Layout dos carrinhos dos bivalves (Fonte: Autor). 
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De modo a garantir a correta execução do novo processo foi elaborada uma OPL (Ver Anexo 

A11), a qual foi posteriormente explicada a toda a equipa da produção. A OPL é caracterizada 

pelo seguinte procedimento: 

1- Colocar as caixas brancas do CDP em todos os carrinhos e de forma alternada; 

2- Colocar as etiquetas (pré-impressas) em todas as caixas dos carrinhos pela ordem da 

impressão;  

3- Distribuir um produto de cada vez pelas várias lojas com um porta-paletes e de acordo 

com o mapa de encomendas do mesmo. Começar sempre pelo produto de menor 

quantidade e para lojas com mais do que uma caixa avançar para a próxima caixa 

apenas quando a anterior tiver alocados os 10kg; 

4- Após a distribuição dos produtos por todas as lojas retirar as caixas e colocá-las em 

paletes de acordo com o respetivo corredor do picking. Colocar no máximo 10 caixas 

por coluna. Ver os corredores na etiqueta das caixas; 

5- Transportar a palete com produto acabado para a zona de produto acabado; 

6- Novo ciclo como o anterior até satisfazer as encomendas de todas as lojas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Layout carrinhos dos bivalves (Fonte: 
Autor). 
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5.3. POOL DE CAIXAS 

Como já foi referido, a pool de caixas do CDP, devido à falta de controlo que se tem sobre as 

caixas gera frequentemente problemas de escassez de caixas, quer ao nível do CDP quer ao 

nível dos fornecedores. Para providenciar ao CDP um maior controlo sobre o fluxo de caixas 

foram desenvolvidas duas análises: 1) análise do histórico dos anos de 2014, 2015 e 2016 de 

mercadoria entregue pelos fornecedores que estão na pool de caixas de forma a permitir ter 

uma visão mais afinada sobre a quantidade entregue por cada fornecedor ao longo do ano; 2) 

avaliação do tempo de retorno das caixas enviadas a cada uma das 226 lojas da Sonae e do 

tempo de retorno das caixas enviadas aos fornecedores. 

 

5.3.1. HISTÓRICO DA MERCADORIA ENTREGUE  

Para elaborar o histórico da entrega de mercadoria foi consultada a quantidade semanal de 

produtos entregues por cada um dos fornecedores que estão atualmente na pool de caixas. 

Após ter a quantidade semanal desta mercadoria, procedeu-se à divisão, por produto, pelo 

peso médio por caixa. Por fim, procedeu-se à soma por semana de todas as caixas 

necessárias para os diferentes produtos, para finalmente se obter o número de caixas CDP 

necessárias por semana e por fornecedor. Devido ao número elevado de fornecedores, optou-

se por colocar como exemplo apenas três destes fornecedores (ver Figura 47). 

Figura 47 - Evolução da necessidade de caixas dos fornecedores X, Y e Z ao longo de um ano. 
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Como é possível visualizar nos gráficos, para estes fornecedores, existe claramente uma 

época do ano em que é necessário um maior número de caixas para fazer face à entrega de 

mercadoria. São precisamente estas alturas do ano que o CDP não controlava na íntegra. Esta 

ferramenta possibilitou ao Centro Distribuição de Pescado ter uma visão muito mais apurada 

sobre o fornecimento de caixas para cada um dos seus fornecedores, permitindo identificar 

sazonalidades e ter uma distribuição mais eficiente das caixas pelos diversos fornecedores. 

 

5.3.2. LEAD TIME DA POOL DE CAIXAS 

Uma outra componente que não estava bem definida era o tempo de retorno das caixas ao 

CDP. Como já foi referido as caixas têm dois circuitos: 1) CDP-Fornecedores-CDP; 2) CDP-

Lojas-CPC-CDP. Para cada um destes circuitos, foi medido o tempo de retorno para cada 

fornecedor (no circuito 1) e para cada loja (circuito 2).  

Para elaborar este estudo, foram identificadas várias caixas enviadas do CDP. Para cada loja e 

para cada fornecedor foram realizados três envios e contabilizado o respetivo tempo de 

retorno. No envio para os fornecedores foram identificadas, com a ajuda de etiquetas com o 

nome do respetivo fornecedor, cinco caixas para cada um dos mesmos. Em cada um dos três 

envios foram utilizadas etiquetas com diferentes cores para possibilitar a sua distinção à 

chegada, visto existirem dias em que ocorria a receção de caixas enviadas em dias distintos 

(ver Tabela 9). 

 Tabela 9 - Exemplo do envio de caixas para cinco fornecedores. 

 

Dado não se enviar caixas para todos os fornecedores todos os dias, este envio de caixas foi 

efetuado durante duas semanas. Para as lojas, uma vez que são muito mais numerosas que os 

fornecedores, foi enviada uma caixa identificada em cada um dos três envios efetuados. Como 

se enviam produtos todos os dias para as 226 lojas, estes envios com identificação foram 

efetuados em dias distintos da semana para se analisar o comportamento de receção das lojas 

ao longo de diversos dias. Como tal, o envio para as lojas realizou-se a uma segunda-feira, 

quarta-feira e quinta-feira. As caixas para as lojas foram identificadas com braçadeiras com um 

código único, visto estas ainda serem submetidas a um processo de higienização no CPC 
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antes de chegarem ao CDP, o que faria com que as etiquetas não fossem viáveis. Para a 

elaboração desta análise utilizou-se uma folha de cálculo onde foram anotadas durante vários 

dias as chegadas das caixas (ver Figura 48). 

Do primeiro envio teve-se um tempo de retorno médio de retorno por caixa de 12 dias, 

enquanto que do segundo e do terceiro envio foi de 15 e 13 dias, respetivamente. Existiram 

situações (células a vermelho na Figura 48) em que não se recebeu a caixa de um dos envios, 

no entanto recebeu-se a caixa de um envio posterior. Tal indica que a braçadeira se partiu ou a 

caixa ainda não foi enviada pelas lojas. Com esta ferramenta, o CDP conseguiu ter uma melhor 

noção sobre o tempo de retorno que cada uma das lojas tinha, e identificar as lojas mais 

problemáticas do ponto de vista do tempo que levam a retornar as caixas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Exemplificação do tempo de retorno de algumas das lojas da SONAE. 
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5.4. PROCESS CONFIRMATION 

De forma a garantir a correta execução dos processos implementados ao longo do tempo e 

introduzir o Process Confirmation, foram elaboradas duas check lists, uma para a produção e 

outra para a receção de forma a que as chefias possam garantir a correta execução dos vários 

procedimentos implementados. As auditorias devem ser feitas semanalmente e nos dois 

turnos. 

5.4.1. RECEÇÃO 

Para assegurar o bom funcionamento da receção, a equipa deverá não só respeitar as OPL’s 

implementadas, bem como garantir a existência do material sempre que necessário para a 

execução das várias atividades (ver Figura 49). A check list tem cinco campos (colunas) de 

preenchimento: 1/2) a confirmação da correta execução do processo (sim / não); 3) as 

observações a anotar aos processos; 4) o resultado (OK – foi executado corretamente / NOK – 

não foi executado corretamente); 5) a ponderação a ser feita caso a execução do processo não 

for bem sucedida por motivos plausíveis que não foram da responsabilidade do operador. Na 

ponderação, cada resultado “ok” deve ser pontuado com o valor “1”, enquanto que cada campo 

“NOK” deve ser pontuado com o valor “0”. No entanto, caso algum dos processos não seja bem 

executado devido a uma situação particular, como por exemplo não respeitar o correto modelo 

de descarga de um veículo devido ao facto da transportadora ter uma emergência e ter que 

descarregar toda a mercadoria de imediato, o valor a indicar na ponderação deverá ser de 

“0,5”. Para calcular o resultado final da auditoria, deve realizar-se o quociente entre o somatório 

dos campos da ponderação e o somatório de todos os pontos de confirmação do processo. O 

objetivo da auditoria são os 100%. Sempre que o resultado não for 100%, devem ser abertas 

ações de melhoria para esses problemas e garantir que não voltem a acontecer no futuro. 

Figura 49 - Check list da receção. 
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5.4.2. PRODUÇÃO 

Tal como na receção, na produção também foi elaborada uma check list (ver Figura 50) para 

possibilitar o controlo de todas as operações. A check list baseou-se sobretudo nas OPL 

criadas relativas às quatro funções existentes na linha de produção e à função exercida pelas 

coordenadoras de linhas. Cada uma destas funções tem certos materiais associados que são 

imprescindíveis para a realização das suas tarefas e que também está indicado na check list. 

Dado o extenso tamanho da mesma optou-se por colocar apenas um fragmento da mesma. O 

método de preenchimento é o mesmo que na check-list da receção, sendo o objetivo da 

auditoria sempre os 100%. 

 

 

 

 

Figura 50 - Check list da produção. 
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6. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS OBTIDOS  

Neste capítulo serão apresentados os resultados que foram obtidos após a implementação de 

todas as melhorias apresentadas na secção anterior. A performance dos vários processos foi 

acompanhada ao longo de todo o estágio (4 meses). O capítulo está novamente dividido nas 

três áreas de atuação: a receção, a produção e a pool de caixas de plástico. 

6.1. RECEÇÃO 

Na receção, as principais melhorias implementadas foram: o nivelamento da entrega dos 

fornecedores e, consequentemente, dos colaboradores, que contribuiu para ter um fluxo mais 

contínuo e nivelado de mercadoria dentro do entreposto; a alteração do método de 

etiquetagem e a padronização dos vários modelos de descarga consoante a tipologia de cada 

fornecedor.  

6.1.1. NIVELAMENTO DOS FORNECEDORES  

Após a nova distribuição dos fornecedores e da alteração do horário dos colaboradores 

verificou-se um nivelamento do fluxo de materiais na receção. Para validar esta hipótese foi 

construído por simulação o gráfico da Figura 51, em que são representadas três situações: a 

azul a situação atual; a laranja a situação em que se alterou o agendamento dos fornecedores 

e o horário dos colaboradores e por fim a cinzento a situação em que apenas se alterou o 

horário da equipa da receção. Esta terceira opção foi simulada, dado esta se adaptar mais à 

situação presente no CDP, visto que ainda até à conclusão do estágio apenas foi possível 

alterar o agendamento a poucos fornecedores. No gráfico é representada a relação de 

Excedente/Folga das três situações. Cada uma das mesmas representa uma agregação dos 

cinco dias úteis. Cada um dos pontos do gráfico foi resultado do quociente entre o somatório 

dos valores de excedente/folga em cada um dos dias úteis e o número de dias em que 

realmente houve entrega de mercadoria (ver Anexo A10). 

Figura 51 - Gráfico excedente/folga de mercadoria na receção. 
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Tal como se pode observar na Figura 47, tanto com a alteração de apenas o horário dos 

colaboradores, como com a alteração das duas componentes (colaboradores e fornecedores), 

o fluxo de mercadoria está mais nivelado em torno do zero, o que seria o ideal, quando 

comparado à situação atual. Esta melhoria faz com que os picos de mercadoria na receção 

sejam diminuídos e ajuda à criação de um fluxo contínuo dentro do entreposto.  

6.1.2. ALTERAÇÃO DA ETIQUETAGEM 

A alteração da etiquetagem foi uma das mais valiosas melhorias desta secção. Após a 

introdução da etiqueta master, foram realizadas 30 contabilizações do novo tempo da tarefa da 

etiquetagem. Os resultados foram surpreendentes, os aproximadamente 2min/palete 

necessários para etiquetar uma palete com 88 caixas foi reduzido para os 15 segundos por 

palete (duas etiquetas master), o que representa um aumento de produtividade de 700% nesse 

processo. Tal resultado deve-se não só à própria alteração do processo de etiquetagem em si, 

como também à eliminação de todas as tarefas paralelas resultantes como a deslocação à 

impressora e posterior impressão das etiquetas e a colocação dos rolos de etiquetas vazios no 

lixo.  

6.1.3. PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS 

Com a padronização dos modelos de descarga, a equipa ficou mais ciente sobre os 

procedimentos a adotar consoante a tipologia dos fornecedores. Tal permitiu maior fluidez no 

processo e uma maior organização da própria equipa. 

Com o processo normalizado e tendo sempre três operadores alocados ao processo, foram 

medidos tempos para cada um dos tipos de descarga e constatou-se que para todos estes, 

com exceção de dois fornecedores que requerem a re-estiva das paletes e como tal utilizam o 

modelo de descarga parcial 4P, demonstraram, em média, um tempo igual ou inferior aos 

3min/palete. Foram considerados dois fornecedores por modelo de descarga e para cada um 

dos mesmos tiraram-se tempos de descarga de 20 paletes (ver Tabela 10). 

  Tabela 10 - Tempo médio por palete nos quatro tipos de descarga. 

    Duração Mínima Duração Máxima Duração Média  

Fluxo Contínuo 00:01:49 00:02:52 00:02:43 

Descarga 
Parcial 4P 

00:02:50 00:05:45 00:04:58 

Descarga do 
Salmão 

00:02:30 00:03:10 00:03:00 

Descarga Total 
da Viatura 

00:01:35 00:02:07 00:01:50 

 

O valor médio de todas as observações realizadas é de aproximadamente 2 minutos e 50 

segundos por palete, o que supera o objetivo inicial de 3 minutos por palete. Respeitando as 
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normas e os procedimentos implementados, este valor médio deve manter-se na receção ao 

longo do ano.   

6.2 PRODUÇÃO 

6.2.1.  LINHA DE PRODUÇÃO 

Com o novo layout de produção e com a padronização das tarefas registou-se um aumento de 

produtividade das linhas de aproximadamente 54%, em relação ao antigo modelo de produção. 

A produtividade das linhas foi fornecida pelo número de etiquetas impressas nas balanças das 

linhas de produção por hora de produção. Cada etiqueta impressa equivale a uma caixa. A 

produtividade foi calculada ao longo de duas semanas sendo feita posteriormente a média 

destas observações e comparada com o valor médio da produtividade do antigo sistema. Por 

motivos de confidencialidade optou-se por apresentar apenas o aumento da produtividade em 

percentagem e não os valores absolutos da mesma. 

6.2.2. PROCESSO DOS BIVALVES 

No processo dos bivalves, a principal alteração foi o método de identificação. Antigamente 

operava-se em PBS com uma produtividade de 21seg/saco (Fonte: CDP, 2016), sendo que 

posteriormente se alterou para PBL com um incremento de produtividade para os 

aproximadamente, 16seg/saco e, atualmente, com a introdução do novo sistema de 

identificação dos carrinhos, a produtividade está, em média, nos 12seg/saco. Estes valores 

foram extraídos com base na medição de tempos durante onze semanas (ver Tabela 11).  A 

cinzento escuro está representada a produtividade do procedimento com identificação dos 

carrinhos enquanto que a cinzento claro está representada a produtividade do processo em 

PBL. No primeiro e segundo dia de Março foram realizadas duas simulações com o novo 

sistema de identificação, de forma a testar o seu desempenho. Dado que o mesmo se mostrou 

mais eficiente, pediu-se o desenvolvimento deste novo sistema que veio a ser implementado 

no início de Maio. Na tabela 11 é possível visualizar a produtividade hora/homem e a 

produtividade segundos/saco em cada um dos 36 dias. Estas produtividades foram calculadas 

tendo em conta o número de operadores na linha e o tempo que os mesmos estiveram 

associados ao processo.  

Tabela 11 - Produtividade do processo dos bivalves. 

Semana Dia Horas Trabalhadas Nrº Sacos Prod.Sacos/h.h Prod.seg/saco 

7 13/02/17 2,85 720,00 252,88 14,24 

7 14/02/17 3,08 730,00 236,76 15,21 

7 15/02/17 3,47 720,00 207,69 17,33 

7 16/02/17 6,08 1570,00 258,08 13,95 

8 20/02/17 2,92 480,00 164,57 21,88 

8 21/02/17 3,10 710,00 229,03 15,72 

8 22/02/17 3,27 810,00 247,96 14,52 

8 23/02/17 5,67 1456,00 256,94 14,01 
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9 27/02/17 3,83 950,00 247,83 14,53 

9 01/03/17 3,57 1039,00 291,31 12,36 

9 02/03/17 7,80 2300,00 294,87 12,21 

10 06/03/17 3,00 672,00 224,00 16,07 

10 07/03/17 2,37 540,00 228,17 15,78 

10 08/03/17 3,93 949,00 241,27 14,92 

11 13/03/17 5,08 1190,00 234,10 15,38 

11 14/03/17 5,22 1190,00 228,12 15,78 

11 15/03/17 5,70 1320,00 231,58 15,55 

11 16/03/17 10,67 2559,00 239,91 15,01 

12 20/03/17 4,48 1070,00 238,66 15,08 

12 21/03/17 5,42 1320,00 243,69 14,77 

12 22/03/17 6,20 1464,00 236,13 15,25 

12 23/03/17 9,78 2443,00 249,71 14,42 

13 27/03/17 4,45 1000,00 224,72 16,02 

13 28/03/17 4,07 881,00 216,64 16,62 

13 29/03/17 4,77 1142,00 239,58 15,03 

14 03/04/17 3,68 820,00 222,62 16,17 

14 04/04/17 5,90 1420,00 240,68 14,96 

18 02/05/17 5,28 1440 272,56 13,21 

19 08/05/17 7,05 1980 280,85 12,82 

19 09/05/17 6,25 1650,00 264,00 13,64 

19 10/05/17 3,75 1090,00 290,67 12,39 

20 16/05/17 4,82 1514,00 314,33 11,45 

20 17/05/17 4,00 1180,00 295,00 12,20 

20 18/05/17 9,50 2752,00 289,68 12,43 

21 22/05/17 2,67 832,00 312,00 11,54 

21 23/05/17 6,33 1936,00 305,68 11,78 
 

Tal como se pode observar quer na tabela 11 quer na Figura 52, o incremento de produtividade 

com o novo sistema de identificação é significativo, sendo de aproximadamente 75% quando 

comparado com o antigo procedimento em PBS e de aproximadamente 33% em relação à 

identificação em PBL. Na Figura 52 é possível observar com uma maior facilidade esta 

tendência, tendo para cada dia associada a produtividade e a percentagem que essa mesma 

produtividade representa quando comparada com o antigo processo dos bivalves (PBS). 
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Figura 52 - Produtividade do processo dos bivalves (Fonte: Autor). 
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5.1. POOL DE CAIXAS 

Com a elaboração da nova análise para a pool de caixas, tornou-se possível ao CDP ter um 

maior controlo sobre todo o fluxo de caixas, nomeadamente no que diz respeito aos circuitos 

CDP-Lojas-CPC-CDP e CDP-Fornecedores-CDP. Este estudo permitiu identificar várias 

sazonalidades na entrega dos fornecedores e desta forma controlar melhor a alocação de 

caixas por cada um dos mesmos consoante a altura do ano. Atualmente, o CDP não conhece 

apenas a quantidade e a variação de caixas que necessita enviar a cada um dos seus 

fornecedores como também o tempo médio que cada uma destas caixas leva a retornar ao 

CDP nos dois circuitos. Desta forma este processo tornou-se mais eficiente e cost-efective, 

minimizando o risco de o CDP deter mais caixas do que aquilo que realmente necessita.   
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7. CONCLUSÕES FINAIS & TRABALHO FUTURO 

7.1. CONCLUSÕES FINAIS DA DISSERTAÇÃO 

O caso em estudo da presente Dissertação de Mestrado foi realizado no Centro Distribuição de 

Pescado da Sonae MC, e teve como principal objetivo o aumento da produtividade do mesmo 

com a aplicação de metodologias e ferramentas Lean. 

De forma a aplicar a Filosofia Lean, primeiro foram realizados vários Gembas ao terreno de 

forma a recolher os dados necessários através de reuniões com os responsáveis, vídeos dos 

vários processos, entre outros. A análise destes dados juntamente com o mapeamento dos 

mesmos, permitiu ter uma visão mais ampliada do fluxo de materiais existente no CDP, e desta 

forma, identificar os desperdícios e as oportunidades de melhoria que o mesmo apresenta. 

Após a identificação das oportunidades de melhoria, na produção e na receção, assim como as 

estratégias e ferramentas Lean a implementar, procedeu-se à sugestão de melhorias em cada 

uma das secções. Na Receção, aplicou-se a ferramenta SMED, que permitiu reduzir os tempos 

de etiquetagem, efetuou-se o nivelamento da entrega de mercadoria por parte dos 

fornecedores e ainda padronizou-se os modelos de descarga de mercadoria por tipologia dos 

fornecedores. Por consequente, reduziu-se o tempo por palete naquela área, permitindo 

alcançar, em média, um tempo de 2 minutos e 50 segundos por palete. Foi ainda 

implementada uma ferramenta de Gestão Visual para a identificação das paletes vindas das 

lotas. Na Produção, com a criação de OPL’s foram uniformizadas as tarefas da linha de 

produção que permitiram um aumento da produtividade de aproximadamente 54%. Ainda na 

produção, foi alterado o sistema de identificação do processo dos bivalves, que passou de ser 

um simples processo PBL para um novo processo PBL com identificação, e que permitiu, por 

sua vez, incrementar a produtividade em 33%. É importante referir que todas as padronizações 

foram realizadas tendo em conta os 5S, garantindo sempre um local de trabalho limpo e 

arrumado. Ainda nesta segunda etapa foi realizada uma análise à Pool de Caixas de plástico 

do CDP, sendo investigados o histórico da entrega de caixas por cada um dos fornecedores e 

ainda o tempo de retorno de caixas que cada um dos mesmos apresenta. Desta forma foi 

possível ter uma visão mais alargada sobre as necessidades dos fornecedores, identificando 

sazonalidades e alocando de forma mais eficiente as caixas CDP. 

Numa terceira etapa para implementar o Process Confirmation, foram criadas duas checklists, 

uma para a produção e a outra para a receção de forma a permitir às chefias ter um maior 

controlo sobre a correta execução dos procedimentos e a existência de rigor e disciplina em 

todos os processos. 

A concretização dos objetivos iniciais estipulados para esta Dissertação de Mestrado, permitiu 

implementar melhorias ao CDP que não só incrementou a sua produtividade, como também 

possibilitou a toda a equipa trabalhar em conjunto para um único propósito, induzindo um clima 

de proatividade e entreajuda. 
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7.2. TRABALHO FUTURO 

Como estratégias alternativas que possam vir a ser realizadas no futuro no CDP podem 

considerar-se: 

 A aplicação de um modelo multicritério, como por exemplo o MACBETH, de forma a 

analisar qual a melhor compra de um doseador de gelo na linha de produção. 

Atualmente, esse posto de trabalho requer na maioria das situações dois 

colaboradores e apresenta-se como sendo o mais propício a provocar lesões devido 

aos constantes movimentos e peso que os colaboradores necessitam de realizar. A 

recomendação seria, portanto, instalar um doseador elétrico que transportasse o gelo 

diretamente do silo de gelo para a linha de produção. Tendo por base um modelo 

multicritério, seria possível avaliar diferentes alternativas de investimento considerando 

vários critérios (custo, velocidade de injeção de gelo, consumo de energia elétrica, 

entre outros). Desta forma, pretendia-se encontrar uma solução que minimizasse o 

risco de lesão e que libertasse dois colaboradores que podem desempenhar novas 

tarefas; 

 Uma outra estratégia a ser tomada é a negociação com os fornecedores que entregam 

em paletes inglesas para começarem a fornecer a mercadoria em paletes EU. A re-

estiva dessas paletes, para além de ser ineficiente e não acrescentar valor para o 

cliente, a mesma é de grande intensidade física por parte dos colaboradores. Mesmo 

que a negociação implique maiores gastos por parte do CDP, esse investimento será 

compensado pelo tempo ganho com a re-estiva dessas mesmas paletes;  

  Uma outra estratégia poderia passar pela instalação de um sistema automático de 

transporte das caixas de plástico para as linhas de produção, ou seja, a instalação de 

tapetes rolantes que permitissem o transporte das caixas da receção diretamente para 

a produção. Desta forma evitava-se o transporte das caixas através de paletes e 

garantia-se um abastecimento fluído e contínuo de caixas à linha de produção.  
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9.  ANEXOS 

Anexo A1 – One Point Lesson (OPL) do Alimentador de Linha 
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Anexo A2 – OPL da Operadora da Balança  
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Anexo A3 – OPL do MISU 
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Anexo A4 – OPL da Operadora de final de linha 
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Anexo A5 – OPL da Descarga parcial 4P 
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Anexo A6 – OPL da Descarga em Fluxo Contínuo 
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Anexo A7 – OPL das Tarefas paralelas da Receção 
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Anexo A8 – OPL da Descarga do Salmão 
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Anexo A9 – Relação excedente/folga do fluxo da receção. 
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Anexo A10 – Valores agregados de excedente/folga do fluxo de materiais na receção 
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Anexo A11 – OPL da Função Administrativa da Receção 
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Anexo A12 – OPL do Operador dos Bivalves 
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Anexo A13 – Programa Call for Solutions 

O programa Call for Solutions é uma iniciativa da Sonae para possibilitar a todos os finalistas 

de mestrado das melhores instituições de ensino superior nacionais a resolverem, em contexto 

de Estágio Curricular, desafios dos diferentes negócios Sonae. A Sonae vê desta forma 

solucionado um desafio interno e o estudante tem a oportunidade de trabalhar num contexto 

empresarial real. Foi neste contexto que surgiu o presente estágio no entreposto logístico CDP 

da Sonae em Santarém, no contexto de desenvolver soluções com base em ferramentas Lean 

que permitissem um aumento da eficiência de vários processos e consequente aumento da 

produtividade do centro de distribuição de pescado. O estágio teve a duração de 4 meses e no 

final do mesmo foi feita uma apresentação dos resultados à direção da logística dos resultados 

obtidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


