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Resumo 

Os sectores da indústria e dos serviços têm-se vindo a transformar devido à abertura e ao 

alargamento dos mercados, ao consequente aumento da concorrência e à aceleração do ritmo da 

inovação. Esta competitividade torna imperiosa e urgente a adaptação das organizações aos desafios 

colocados diariamente que ameaçam a sua sobrevivência.  

Assim sendo, a existência de modelos práticos que sirvam de apoio à reorganização dos processos 

de produção torna-se fulcral para a sua melhoria. Neste sentido, surge o pensamento Lean, cujo 

objetivo passa pela criação, desenvolvimento e manutenção de um conjunto de ferramentas e métodos 

que orientam pessoas e processos, para o incremento de valor do produto, de forma contínua, de modo 

a eliminar os desperdícios e as anomalias do sistema. 

Esta tese consiste na aplicação do pensamento Lean ao caso de estudo realizado na unidade 

transformadora de madeira da Covelo e Pinto, Lda. O diagnóstico ao sistema produtivo foi efetuado de 

acordo com a análise dos métodos e dos tempos, culminando com a aplicação da ferramenta VSM, 

que permite identificar desperdícios do sistema. Após a identificação das limitações e fontes de 

desperdício do sistema produtivo, desenvolveram-se contramedidas, com base no pensamento Lean. 

Estas incluem a introdução de fluxo contínuo por implementação do sistema FIFO e andons, bem como 

a aplicação do SMED. Através das contramedidas propostas, estima-se que, tanto o tempo de 

produção, como a variabilidade da cadeia de valor sejam reduzidos de forma exponencial, contribuindo, 

para a eficiência e eficácia, quer do sistema de produção, quer da própria organização. 

 

Palavras-chave: Lean Thinking; Gestão de Produção; FIFO; SMED; Fluxo contínuo; Mapeamento 

da Cadeia de Valor; VSM 
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Abstract 

The manufacturing and services industry have been going through a process of change due to the 

opening and enlargement of the markets, the consequent increase on competition and the accelerating 

pace of innovation. These bring about an imperative and urgent need of adaptation by the institutions 

to the daily challenges that threaten their survival.  

Therefore, the existence of practical models to support the restructuring of production processes 

becomes central to their improvement of the production process. Along these lines, Lean Thinking 

emerges, whose objective is to create, develop and maintain a set of tools and methods that guide 

people and processes into increasing the value of the product in a continuous way, eliminating waste 

and anomalies of the system. The present case study was carried out in the wood processing unit of 

Covelo and Pinto, Lda.  

The diagnosis of the production system was made according with the analysis of methods and times, 

as well as the application of the Value Stream Mapping tool (VSM), which allows the restructuring of the 

production methodology. Posterior to identifying the limitations and sources of waste of the production 

system, there were developed countermeasures based on Lean Thinking, some of which are the 

introduction of continuous flow by implementing the FIFO system and andons, and the application of 

SMED. Through the proposed countermeasures, it is estimated that both the lead time and its variability 

will be reduced exponentially, thus contributing to the efficiency and effectiveness of both the production 

system and the institution itself. 

 

Key words: Lean Thinking; Production Management; FIFO; SMED; Continuous flow; Value Stream 

Mapping; VSM 
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Glossário 

Segundo a Covelo e Pinto, Lda. as madeiras serradas estão classificadas de acordo com a seguinte 

Tabela 1: 

Tabela 1 - Classificação das madeiras serradas na Covelo e Pinto, Lda. 

Tipo de madeira serrada Espessura (cm) Largura (cm) 

Fasquia 2,0 a 3,0 1,0 

Ripa 4,0 a 5,0 2,5 a 3,0 

Serrafões 5,0 a 8,0 2,0 a 5,0 

Barrotes 8,0 a 10,0 5,0 a 7,0 

Sulipas 10,0 a 14,0  

Vigas 14,0 a 20,0 7,0 a 10,0 

Tábuas 0,5 a 4,0  

Moldura 4,0  

Tabuado 5,5  

Prancha 5,5 a 10,0  

Forro 10,0 a 20,0  

Solho 22,0 a 30,0  

Palete Estrado de madeira utilizado para o transporte de cargas 
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1. Introdução 

A abertura e alargamento dos mercados, o consequente aumento da concorrência e a aceleração 

do ritmo de inovação, são os principais responsáveis pelas transformações que se têm verificado nos 

sectores da indústria e dos serviços, o que origina a adaptação das organizações aos desafios 

colocados diariamente e que constituem uma forte ameaça à sua sobrevivência. 

As pequenas e médias empresas (PME’s) desempenham um importante papel na economia e na 

sustentabilidade social, estimando-se que 80% dos trabalhadores na Europa dependam das mesmas. 

Na atual conjuntura económica, a globalização trouxe a entrada de produtos estrangeiros ao mercado 

local, ao oferecer preços mais competitivos. Neste cenário, as PME’s tornam-se vulneráveis nos seus 

setores de operação, sendo essencial redefinir os mecanismos de criação de valor que possuem, por 

forma a poderem fazer face a players que, pela sua atuação global, beneficiam de economias de escala. 

Atualmente, o pensamento Lean é reconhecido globalmente nas mais diversas indústrias e 

serviços, por ser a abordagem que procura maximizar, de forma contínua e sustentada, a criação de 

valor para o cliente, através da eliminação de atividades de valor não acrescentado presentes ao longo 

da cadeia de valor. Saliente-se que o Lean é um conjunto de conceitos e de práticas que trabalham 

sinergicamente para conceber uma cadeia de valor fluída que produza produtos de qualidade ao ritmo 

que o cliente quer. 

O presente estudo pretende, através da aplicação dos princípios Lean, analisar o atual sistema 

produtivo da linha de transformação de madeira da empresa Covelo e Pinto, Lda., e contribuir para 

tornar a cadeia de valor, para empresas deste sector, mais flexível, eficiente e competitiva.  

Desta forma, para conhecer com rigor a realidade do sistema produtivo em questão, utilizaram-se 

os estudos dos métodos e dos tempos para recolher informação. De modo a representar 

qualitativamente os fluxos de material e de informação e a sua interação, recorreu-se ao VSM, 

ferramenta de mapeamento e caracterização da cadeia de valor que possibilita a identificação dos 

diversos desperdícios e problemas existentes. No sentido de reduzir e eliminar os desperdícios 

identificados, procedeu-se à sua análise, identificando as causas raiz e as possíveis contramedidas 

para resolução destas. Verificou-se que, no sistema produtivo em estudo, o tempo de processamento 

(lead time) tinha uma elevada percentagem de atividades de valor não acrescentado, devido ao sistema 

adotado ser caracteristicamente “empurrado”. Assim sendo, recorreu-se à aplicação do conceito e 

práticas do fluxo contínuo, com o intuito de contribuir para a redução dos desperdícios e consequente 

diminuição do tempo de produção. Recorreu-se também à metodologia SMED, para diminuir o processo 

de setup e, assim, reduzir o tempo de downtime.  

O presente documento encontra-se organizado de forma a apresentar, primeiramente, as 

metodologias de análise adotadas, de seguida, realizar-se-á a caracterização do sistema produtivo 
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atual e posterior análise e diagnóstico, terminando com o desenvolvimento de contramedidas e o seu 

impacto. 

Saliente-se que, o presente documento se encontra dividido em sete capítulo. Assim sendo, o 

capítulo 2 apresenta um enquadramento histórico da gestão da produção e das origens do pensamento 

Lean. No subcapítulo 2.2 são descritos os conceitos Lean, as suas ferramentas e métodos, e, no 

subcapítulo seguinte, é feito um enquadramento geral do ramo da transformação de madeira, área de 

operação da cadeia de valor em estudo.  

No capítulo 3 é exposto o caso de estudo desenvolvido, apresentando-se a empresa em análise e 

procedendo-se à descrição geral do sistema produtivo. No subcapítulo 3.2 é relatada a metodologia de 

análise adotada, desde os métodos de diagnóstico à aplicação do VSM. 

O capítulo 4 expõe o diagnóstico realizado à cadeia de valor, iniciando-se pela definição da família 

de produtos em estudo, passando-se à caracterização de cada processo do sistema produtivo, para 

finalizar com a elaboração do VSM do estado atual e consequente análise. 

No capítulo 5 são desenvolvidas contramedidas e propostas de melhoria, de acordo com os 

princípios Lean, estimando-se, posteriormente, os seus impactos, sintetizados no VSM do estado 

futuro.  

Finalmente, no capítulo 6 resumem-se as principais conclusões do trabalho e identificam-se 

possíveis áreas de trabalho no futuro, na sequência do tema desenvolvido. 
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2. Estado da Arte 

O pensamento Lean tornou-se, nos anos 90, o modelo produtivo de referência [1], tendo sido 

adotado pela maioria das organizações, não só do ramo automóvel, de onde surgiu o Toyota Production 

System (TPS), a base do pensamento Lean, como de outros sectores industriais e de serviços. 

Lean thinking caracteriza-se pela capacidade de fazer mais com menos, isto é, utiliza-se menos 

esforço humano, menos equipamento, menos espaço, menos tempo, a fim de se fornecer ao cliente o 

produto como, quanto e quando desejar [2]. 

No presente capítulo expõe-se o pensamento Lean, de forma sucinta, através do enquadramento 

histórico, salientando-se os princípios e as metodologias que serviram de base ao presente estudo. 

 

2.1 Enquadramento Histórico 

A gestão da produção é a atividade que gere os recursos e os processos que possuem a finalidade 

de produzir e de entregar produtos, com o objetivo de dar resposta às necessidades e aos desejos dos 

clientes, no que se refere à qualidade, ao tempo e ao custo [3]. 

Esta atividade encontra-se presente em todos os tipos de organizações, quer sejam de cariz 

industrial, comercial ou de serviços, através de funções básicas, como o planeamento, a organização 

ou a coordenação. Um dos objetivos principais da gestão da produção é promover atividades de valor 

acrescentado para o cliente, de forma eficaz e eficiente [4]. 

Importa registar que a introdução de conceitos de gestão remonta à antiguidade, quando se 

desenvolveram grandes projetos, tais como a Grande Muralha da China ou as Pirâmides do Egipto, 

construções que, devido à sua natureza, envolveram milhares de pessoas. Na edificação de tamanhas 

obras, encontramos várias atividades em que a gestão e o planeamento foram fundamentais. No 

entanto, naquela época, e uma vez que a mão de obra era extremamente barata (o custo de manter 

um escravo era o seu custo de subsistência) e o ritmo de vida muito menos acelerado, já que os timings 

de uma obra se mediam muitas vezes na durabilidade de uma vida, os fatores como tempo e custo não 

tinham a mesma relevância para a gestão como se observa hoje em dia [5]. 

Saliente-se que o final do século XVIII marca a transição da produção artesanal para a produção 

industrial, iniciada na Grã-Bretanha [6], com o aperfeiçoamento da máquina a vapor por James Watts, 

o que permitiu a alimentação de energia a uma vasta gama de maquinaria, e, consequentemente, 

aumentou exponencialmente a produção. Este ponto de viragem revolucionou o modo de vida das 

pessoas com o crescimento sustentado do rendimento médio e do padrão de vida [7, 8]. 

Iniciada por Frederick Taylor, a procura pela eficiência económica introduziu a ciência à gestão de 

produção, o que, através da padronização das sequências de trabalho, de estudos de tempos e de 
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movimentos, facilitou a medição e o controlo do trabalho e dos trabalhadores [1]. Intitulada “Scientific 

Management”, tinha como princípios base os seguintes: 

 Planeamento – cada elemento de trabalho deve ser decomposto e planeado, de modo a 

racionalizar a sua execução (substituindo o julgamento individual, o improviso e os métodos 

empíricos); 

 Preparação – seleção de cada operador de acordo com as suas características, aptidões 

e especialização para um cargo específico, segundo o método planeado; 

 Controle – o trabalho tem de ser inspecionado para certificar a sua realização, com base 

na metodologia estabelecida e dentro dos objetivos traçados; 

 Execução – atribuição de responsabilidades para tornar o trabalho o mais disciplinado 

possível [9]. 

A criação deste modelo determinista e previsível levou a um crescimento na eficiência da produção, 

através da eliminação de passos de trabalho supérfluos, e ao consequente incremento de 

produtividade, atribuindo-se um novo sistema de remuneração, tendo em conta a relação direta e 

exponencial com o volume de produção. O Taylorismo rapidamente se espalhou pelos Estados Unidos 

e a produção em massa tornou o país num dos maiores fabricantes em diversos setores, como o do 

aço, do óleo e dos enlatados. Registe-se que a adaptação dos motores de combustão interna criou 

condições para o surgimento do setor automóvel, ramo industrial mais influente no século XX [5]. 

Influenciado pelo Taylorismo, Henry Ford aliou o estudo e a divisão dos elementos de trabalho à 

velocidade e ao ritmo determinado pela linha de montagem em movimento - “Construirei um carro para 

as grandes massas, feito com os melhores materiais, pelos melhores homens que puderem ser 

contratados e seguindo os projetos mais simples que a moderna engenharia puder conceber [...]”, 

Henry Ford [10] 

Em 1910, Henry Ford tomou a decisão de produzir um único modelo, o modelo T [11], carro modular 

construído com peças intercambiáveis, na unidade fabril em Highland Park. Sublinhe-se que esta 

determinação foi fulcral para a introdução da standardização, uma vez que, por permitir o uso de 

equipamentos especialmente desenhados e dedicados, aliados a peças comuns, garantiu uma 

consistência dimensional ao longo dos altíssimos volumes de produção. Importa realçar que, para além 

das medidas referidas, todo o equipamento fabril foi disposto segundo a sequência de trabalho e, 

posteriormente, a linha de montagem em movimento foi introduzida. Por tudo isto, os produtos e os 

materiais passaram a fluir de estação para estação de trabalho, indo ao encontro do trabalhador, o que 

eliminou, por conseguinte, as deslocações efetuadas pelos mesmos para os diferentes postos de 

trabalho. Desta forma, a Ford foi capaz de produzir mais rapidamente e, consequentemente, aumentou 

os índices de produtividade e de cadência [12]. Este método de produção, caracterizado pela 

standardização e cadência elevadas, tornou-se conhecido por produção em massa e tornou popular e 

um sucesso de vendas, com mais de quinze milhões de carros comercializados até 1927, o modelo T, 

devido ao seu baixo preço. A produção em massa rapidamente foi adotada pela América em vários 
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sectores e, posteriormente pelo resto do mundo, por reduzir os custos e melhorar a eficiência, através 

de produções em larga escala, o que provocou a diminuição da assim a relação entre lotes e os 

elevados setups [13]. 

Por oposição ao período de prosperidade em que foi criado o sistema de produção em massa, o 

sistema produtivo da Toyota foi desenvolvido numa época de poucos recursos no Japão, pelo que se 

procurava atingir a máxima eficiência económica com base na redução de desperdícios [1]. 

Realce-se que a fundação da Toyota remonta ao ano de 1918, quando Sakichi Toyoda se 

estabeleceu no ramo da tecelagem, com a invenção do tear automático, ao dotar a máquina de 

capacidade para parar sempre que ocorresse uma condição anormal. Este princípio é hoje conhecido 

por jidoka, e permite a separação do homem à máquina, o que possibilita ao operador controlar 

múltiplas máquinas ao mesmo tempo, ao invés de apenas uma.   

A patente do tear foi mais tarde vendida, medida fulcral para o que providenciar os fundos 

necessários para a fundação da construtora automóvel. De notar que o mercado japonês, na década 

dos anos 20 e 30 do século passado, era dominado pelas construtoras americanas Ford e GM. Todavia, 

Kiichiro Toyoda, filho de Sakichi, inspirado pelas mesmas, adaptou diversos componentes dos modelos 

americanos para o seu primeiro automóvel, bem como o conceito base do puro Fordismo: o de produzir 

carros no menor tempo possível, através do fluxo contínuo da linha de montagem em movimento. Este 

sistema, adaptado ao mercado doméstico e aos rudimentares sistemas produtivos [1], tornou-se na 

origem do, mais tarde aperfeiçoado, just-in-time (JIT) [14].  

Após a Segunda Guerra Mundial, a economia japonesa encontrava-se debilitada, de tal modo que 

a Toyota foi forçada a abandonar qualquer tipo de investimento tecnológico e a melhorar a sua 

metodologia produtiva. Taiichi Ohno, chefe de produção da Toyota, após a Segunda Guerra Mundial, 

ficou responsável pelo desenvolvimento do Toyota Production System (TPS). Nesta altura, Ohno focou-

se nas falhas do sistema de produção em massa, predominantemente utilizado: a produção em grandes 

lotes, que originava elevados inventários, e, consequentemente, não só acumulava espaço e absorvia 

capital, mas também se mostrava incapaz para acomodar as preferências dos consumidores com 

diversidade de produtos [15]. De modo a permitir a viabilidade da produção de diferentes modelos em 

volumes ínfimos, houve a necessidade de aplicar a economia de movimentos à troca de ferramentas, 

aplicada por Shigeo Shingo, denominada por SMED (Single Minute Exchange of Dies – troca de moldes 

em minutos singulares), o que significa que, transformar os setups de horas para minutos, contribuiu 

para tornar possível a produção de uma considerável variedade de automóveis em pequenos volumes, 

com custos competitivos. Posteriormente, e influenciado pelo sistema de reposição dos supermercados 

americanos, passou-se de uma alimentação empurrada entre processos para um sistema puxado, em 

que o processo a jusante transmitia um cartão/sinal, conhecido por kanban, para o processo a 

montante, quando necessitasse de peças, para executar a sua etapa de produção. Desta forma era 

produzida somente a quantidade necessária (sem acumulação de stocks), quando e como o cliente 

queria - estava, deste modo, criado o JIT [5].  
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Saliente-se que, nas décadas de 50 e 60, um dos entraves à competitividade dos produtos 

japoneses era a sua má qualidade, pelo que William E. Deming introduziu ferramentas de controlo de 

qualidade, como as cartas de controlo de Shewhart, no Japão [1]. Efetivamente, Deming defendia que 

a qualidade era gratuita e que o seu aumento tenderia a melhorar a produtividade, uma vez que o 

retrabalho diminuía [14], o que seria possível através de um esforço contínuo de melhoria e redução 

da variabilidade, ao eliminar causas assinaláveis de defeitos. Esta filosofia de melhoria contínua, que 

os nipónicos intitularam de kaizen - “mudança para melhor”, é um conceito que implica uma procura 

constante de melhoria em todo o lado, em todo o momento, com o envolvimento através de pequenos 

passos rumo à mudança [16]. Uma das ferramentas popularizada por Deming, e essencial no kaizen, 

é o ciclo PDCA - plan-do-check-act [5], metodologia iterativa e estruturada de resolução de problemas, 

baseada no método científico de propor uma mudança no processo, ou seja, após a sua 

implementação, parte-se para a  análise dos seus resultados, a fim de se tomar as apropriadas ações, 

preconizando-se, deste modo, o esforço contínuo de melhoria da qualidade do processo [17]. A Toyota 

incorporou as ferramentas de controlo de qualidade e integrou a filosofia de melhoria contínua kaizen, 

fatores que foram determinantes para o sucesso da organização japonesa. 

Importa realçar que o sucesso do sistema produtivo da Toyota foi reconhecido nacionalmente nos 

anos 70, tornando-se sinónimo das melhores práticas de produção no Japão, pelo que foi adotado, 

parcialmente ou totalmente, pelos restantes fabricantes nipónicos. Desta forma, os construtores 

japoneses ultrapassaram a crise do petróleo de 73 em tempo recorde, facto que despertou o interesse 

mundial. Devido à superioridade competitiva nipónica, os produtos de maior qualidade e menor preço 

entraram e dominaram o mercado ocidental, ameaçando os produtores locais e popularizando, assim, 

o sistema produtivo da Toyota globalmente [5]. Numa tentativa de entender as razões do ganho 

crescente dos produtos japoneses nos mercados ocidentais, o MIT criou um ambicioso programa: o 

IMVP - International Motor Vehicle Program, com o intuito de entender os desafios que a indústria 

automóvel enfrentava. Desta forma, investigadores de todo o mundo detalharam e compararam as 

técnicas japonesas com as ocidentais em diversas fábricas de todo o mundo [5]. A metodologia 

abrangente e um vasto conjunto de dados permitiram confrontar produções distintas em condições 

semelhantes, ação que forneceu provas empíricas e inequívocas da superioridade do TPS, para além 

do sucesso da implementação do seu pensamento de produção fora do Japão. Este estudo resultou 

na publicação do livro The machine that changed the world, da autoria dos responsáveis do projeto 

Woomack, Jones e Ross, que introduziram o modelo de gestão Lean. Este novo termo auxiliou a quebra 

das resistências sentidas no Ocidente, relativamente à adoção de práticas já desenvolvidas 

anteriormente pela Toyota [1, 5, 15]. 
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2.2 Lean Thinking 

“O pensamento Lean, é “Lean” (magro), porque fornece um caminho de fazer mais e mais com 

menos e menos – menos esforço humano, menos equipamento, menos tempo, e menos espaço – 

enquanto se aproxima cada vez mais de fornecer aos clientes exatamente o que eles querem” – Lean 

Thinking [2] 

Lean é uma filosofia de gestão, proveniente do sistema produtivo da Toyota - TPS, que promove 

uma cultura de melhoria contínua, ao maximizar o valor e eliminar o desperdício [2, 18]. É composta 

por um sistema estruturado em elementos críticos, semelhantes aos de uma casa (Figura 1), na qual 

cada elemento (telhado, pilares e fundações) só por si é crítico, mas, mais importante do que isso, cada 

um reforça os restantes [19]. 

 

 

Figura 1 - "Casa" do Sistema de Produção da Toyota 

 

O “telhado”, ou propósito deste pensamento, procura providenciar a melhor qualidade com o menor 

custo e no menor tempo possível, e está assente em dois pilares: o de transformação do processo, 

que dita como o trabalho deve ser feito, de acordo com o pensamento Lean; e o de adaptação ao 

processo, de modo a adequar as entidades a um trabalho mais eficiente nesta nova forma de laborar 

[20, 2]. 

A transformação do processo tem como base o just-in-time (JIT), ou seja, produção do que é 

necessário, quando é essencial, na exata quantidade, através de um fluxo contínuo, puxado pelo 

cliente, de modo a fornecer-se o produto final ao ritmo de procura do consumidor - takt time. 
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A adaptação a esta nova forma de trabalhar é feita através do jidoka, isto é, quando se separa o 

homem da máquina, a mesma é munida de capacidade de detetar quando condições anormais 

ocorrem, de modo a que o trabalho seja parado, a fim de não permitir a produção de produtos 

defeituosos e possibilitar a melhoria do processo. 

Estes dois pilares estão assentes em elementos fundamentais, que conduzem à transformação e 

constituição da cultura Lean, nomeadamente, o kaizen (melhoria contínua); o heijunka (produção 

nivelada); a standardização e estabilidade. 

 Kaizen é uma palavra de origem nipónica que significa “mudança para melhor” [16]. Recorde-

se que a Toyota foi pioneira na introdução desta linha de pensamento na indústria, com uma forma de 

pensar que nunca está satisfeita com o status quo, o que origina o melhoramento continuado todos os 

dias, em todo o lado, em todas as pessoas. Contudo, é impossível melhorar qualquer processo, sem 

termos as fundações para a base da melhoria futura, o trabalho padronizado [19]. 

O trabalho padronizado estabelece, com precisão, os procedimentos de cada operador ao longo 

do processo de trabalho, ação que reduz a variabilidade na qualidade e características do produto e 

facilita a introdução dos métodos de trabalho a novos operadores. A constituição do procedimento de 

trabalho deve ser efetuada, num esforço cooperativo, entre o responsável e o trabalhador, tendo em 

conta o takt time, a sequência de trabalho e o inventário necessário, de modo a realizar o trabalho 

standardizado [17, 2, 20, 19, 18]. 

Heijunka é o termo japonês para produção nivelada, que vai ao encontro da procura do cliente do 

modo mais eficientemente possível, com mínimo inventário, capital e mão-de-obra, evitando-se, assim, 

uma produção por lotes, ao permitir servir uma variedade de clientes, num curto espaço de tempo. [17, 

20, 18, 21, 22]. 

A estabilidade é a capacidade de produzir consistentemente o mesmo resultado ao longo do 

tempo, uma capacidade de previsão geral e disponibilidade de recursos e pessoas, para constituir uma 

produção fluída e sólida, para além de um elevado grau de flexibilidade e capacidade de um processo. 

A estabilidade é o primeiro passo para criar um processo Lean, pois, só assim, se consegue ver a 

“realidade” do processo e separar as atividades de valor acrescentado das de completo desperdício 

[20, 23, 24, 17]. 

Em suma, o Lean não é um conjunto de ferramentas, mas sim um sofisticado sistema de produção, 

em que cada uma de todas as partes tem influência no todo, focando-se em criar um ambiente que 

suporta e encoraja as pessoas a melhorar continuamente o seu processo.  

 

2.2.1 Os 5 Princípios Lean 

No livro Lean Thinking, Womack e Jones orientam-nos por um guia-de-ação, com o objetivo de 

condir qualquer tipo de indústria à transformação Lean. Este processo é constituído por cinco princípios 

fundamentais [2], a saber: 
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1. Definir valor – é tudo aquilo que o cliente está disposto a pagar, ou seja, o custo inerente 

de um produto ou de um serviço, conforme valorizado pelo cliente, de modo a ir ao encontro 

das suas necessidades a um preço específico e no tempo apropriado, refletindo-se no seu 

valor de mercado [2]. Desta forma, contradiz-se as teorias clássicas de gestão, em que o 

preço era definido pela soma dos custos de produção e dos lucros desejados, 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 + 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 (1) 

 

o Lean procura maximizar lucros, através da minimização de custos que não acrescentam 

valor, pois estes custos não poderão ser traduzidos em aumento de preço, por não serem 

valorizados pelo cliente [25]. 

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 (2) 

 

2. Identificar a cadeia de valor – O produto final é o resultado da combinação de ações 

específicas, que conduzem à transformação do produto, de um simples conceito, ao 

design, da produção à entrega ao consumidor final. A cadeia de valor é o conjunto de todas 

as ações necessárias para se concretizar a entrega de um produto ou serviço. Algumas 

destas ações são de valor acrescentado, sempre na ótica do cliente, enquanto outras, 

como tempos de espera, de transporte, de retrabalho, simplesmente, não acrescentam 

valor, contudo, são muitas vezes necessárias, dada a configuração do processo produtivo. 

Cada passo do processo de transformação deve ser de valor acrescentado, na perspetiva 

do cliente, e é fundamental eliminar as atividades de valor não acrescentado, com o intuito 

de tornar o produto ou serviço mais competitivo [2, 16]. 

3. Criação de fluxo – O processo de transformação ideal deve desenvolver-se, tal como a 

água que fluí ao longo de um rio, através da progressão sem interrupções do início até ao 

fim. Para tal, parte de uma ação de valor acrescentado para outra, a fim de se contrariar o 

senso comum de produção fragmentada e por lotes, o que resultará numa produção com 

menor tempo de espera, menos inventário e, por consequência, mais eficiente [2, 16]. 

4. Tornar o sistema puxado – Após converter o sistema produtivo por lotes para um sistema 

fluído, o tempo de entrega é reduzido drasticamente. Desta forma, adquire-se a capacidade 

de produzir exatamente o que o cliente quer, e quando o desejar. Isto significa que já não 

é necessário produzir com base em estimativas do que o comprador pretende, mas sim, 

quando este faz o pedido. Deste modo, elimina-se sobreprodução e armazéns que 

requerem espaço, transporte e armazenamento e, acima de tudo, capital. Num sistema de 

produção puxado, a operação a jusante informa a operação a montante, normalmente 

através de um cartão kanban [26], o qual dá a conhecer a peça/material necessário, a sua 

quantidade, bem como quando e quanto deve ser entregue. Refira-se que nada será 

produzido até o sinal de produção ser dado [2, 17].  
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5. Busca pela perfeição – Quando a organização começa, com precisão, a definir valor, a 

identificar a cadeia de valor, o fluxo é introduzido e o sistema torna-se puxado, o 

desperdício é removido ao longo do processo, e, por conseguinte, aproxima-se ao 

produto/serviço que o cliente realmente quer. Assim sendo, a busca pela perfeição leva a 

uma completa eliminação de desperdício, de modo a que todas as atividades, ao longo da 

cadeia de valor, sejam de valor acrescentado. Esta ação requer um esforço contínuo de 

todos os envolvidos, para que este processo de redução de custos, de tempo, de espaço, 

de esforço e de erros possa aproximar-se da produção ideal [18, 2].  

Quando a constante eliminação do desperdício e a procura contínua pela perfeição se torna a 

essência da cultura de gestão, passa-se de uma produção clássica para uma produção Lean, com fluxo 

contínuo e um sistema puxado [26]. O Lean pode ser implementado não só na construção de 

automóveis (a sua génese, na Toyota Motor Company) como também em outras indústrias e serviços, 

isto é, em qualquer negócio que o cliente tenha uma necessidade, sendo esse o seu valor [2, 25, 26]. 
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2.2.2 Mura, Muri, Muda 

O pensamento Lean tem como grande foco a eliminação das ineficiências presentes ao longo dos 

processos que constituem a cadeia de valor, fundamental para tornar qualquer tipo de organização 

competitiva. Taiichi Ohno categorizou essas ineficiências como os três M’s, a saber: Muda - 

desperdício; Mura – irregularidade; e Muri – sobrecarga (Figura 2) [2]. 

 

 

Figura 2 - Muri, Mura e Muda 

 

Ao longo de um processo produtivo, como se observou anteriormente, existe uma sequência de 

ações, umas que acrescentam valor e outras que não o fazem. A palavra nipónica “muda” significa 

desperdício, contudo, tem um significado mais profundo no Lean: o de atividade que não gera valor 

para o cliente. O muda pode surgir sob duas formas: a primeira engloba as que não criam valor, mas 

que são inevitáveis, devido à tecnologia corrente; e a segunda integra as que não criam valor e podem 

ser eliminadas imediatamente [2]. Taichi Ohno, o arquiteto do sistema produtivo da Toyota, identificou 

os sete desperdícios “mortais” que se encontram em qualquer organização. 

1. Sobreprodução – É o pior tipo de desperdício, pois resulta de uma produção superior à 

necessária, ou antecipada à planificação de produção, o que origina consumos de matéria-

prima, mão-de-obra, maquinaria, transporte, para além de espaço adicional para acomodar 

o excesso de inventário produzido. Um dos pilares do Lean, o JIT, defende uma produção 

somente “puxada” pelo cliente, sendo, por consequência, vital para a sua implementação, 

a eliminação da sobreprodução [20, 27, 28]. 

2. Inventário – Engloba toda a matéria-prima, trabalho em progresso (work in process -  WIP) 

ou produto finalizado que é guardado, o qual não acrescenta qualquer tipo de valor, já que 
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apenas ocupa espaço, o que exige equipamento e pessoas para mover, transportar e gerir 

o armazém. Enquanto o material/peça/produto finalizado se mantêm em stock, deteriora-

se ao longo do tempo, podendo até mesmo danificar-se. Baixos níveis de inventário, para 

além de acumularem menos recursos, leva à resolução de problemas, como o da qualidade 

ou o da paragem de máquinas, o que obriga a organização a um kaizen constante [20, 27, 

28]. 

3. Defeitos – Abrange todos os produtos e serviços que não vão ao encontro das exigências 

e especificações do cliente. Os defeitos, normalmente, requerem o refazer do trabalho, ou  

até o abandono dos mesmo. Deste modo, desperdiçam-se recursos, dos quais se destaca 

a mão-de-obra e a matéria-prima, que já tinham sido despendidos. A prevenção deste tipo 

de gasto pode ser alcançada através de automação (jidoka). Para isso, deve-se detetar o 

defeito o mais cedo possível na cadeia de valor, para impedir a acumulação de recursos. 

Ademais, é importante implementar processos standard e de treinamento, de modo a 

assegurar que os mesmos são seguidos, com o objetivo de se obter um produto bem feito 

à primeira [20, 27, 28].  

4. Movimento – Qualquer movimento que não adiciona valor acrescentado ao cliente, como 

a procura de uma ferramenta, ou uma caminhada para ir buscar uma peça, em vez do 

trabalhador estar realmente a montar o produto, resulta em atrasos. Uma análise ao 

movimento cuidado das tarefas do operador expõe movimentações desnecessárias, as 

quais devem ser eliminadas, já que é fulcral concentrar-se nas necessárias, a fim de as 

tornar o mais práticas possível, através de uma organização de espaço e do 

desenvolvimento de ferramentas adequadas [20, 27, 28]. 

5. Sobre processamento – Integra as atividades que não adicionam valor, ou que adicionam 

valor a mais ao produto, o que o cliente não deseja, e pelo qual não está disposto a pagar. 

Este tipo de desperdício, normalmente, ocorre devido a inexatas especificações ou 

standards, o que, como consequência, afeta a eficiência do processo, bem como dos seus 

custos [20, 27, 28].  

6. Espera – Ocorre quando a linha de produção não está equilibrada, ou quando um processo 

na linha de produção se encontra com uma anomalia. Esta situação pára a referida linha, 

o que origina a necessidade de horas extraordinárias, aumenta o custo dos produtos, o 

qual o cliente não estará disposto a pagar. Ao balançar a linha de produção consoante o 

tempo de takt, para além de uma melhoria na qualidade e na confiabilidade, permite utilizar 

cada minuto, de forma mais produtiva, o que reduz o desperdício gerado [20, 27, 28]. 

7. Transporte – Movimento de produto entre operações, que consome recursos, no qual se 

integra o equipamento de manuseamento, o pessoal para o operar e o espaço extra para 

o movimentar, o que origina, normalmente, mais tempo de espera, e poderá causar danos 

no produto transportado. Com a transformação das operações de ilhas isoladas para 
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células de trabalho, reduz-se o “ar” vazio entre operações, os desperdícios e seus inerentes 

[20, 27, 28]. 

A estes 7 desperdícios identificados por Ohno, atualmente, acrescenta-se o desperdício de talento 

e a capacidade do ser humano, que são, por vezes, desaproveitados [26, 29]. Muitos dos processos, 

ao longo da cadeia de valor, que realmente criam valor na perspetiva do cliente, representam uma 

pequena fração da produção total. Ao eliminar as atividades sem valor acrescentado, cria-se uma 

enorme fonte de potencial de melhoria para a performance da organização [20, 27, 28]. 

“Mura” significa, em nipónico, inconsistência e variabilidade, estando presente numa organização 

quando o trabalho não decorre sempre ao mesmo ritmo, ao tempo de takt, por se interromper o fluxo 

contínuo e alterar planos de produção, o que conduz a diversos mudas e, consequentemente, a um 

ambiente pouco produtivo. De realçar que o mesmo pode ser evitado, através de uma nivelação do 

trabalho - heijunka, ao fornecer ao cliente o que espera, no momento certo e na quantidade correta, ou 

seja, just-in-time [30, 31, 32]. 

“Muri” integra todo o desperdício causado por sobrecarga nos equipamentos e nas pessoas, 

exigindo um esforço e um ritmo maior. Muri é uma consequência do mura e de outras falhas no sistema, 

como ferramentas e equipamentos inadequados, locais de trabalho mal definidos e processos pouco 

fiáveis [30, 31, 32]. 

Importa sublinhar que mura, muri e muda estão fortemente relacionados, visto que a inconsistência 

e a variabilidade originam sobrecarga, o que conduz à criação de atividades de valor não acrescentado. 

Para uma consistente eliminação do muda, deve haver uma atenção especial nas suas causas-raiz, de 

modo a gerar um fluxo previsível e, posteriormente, anular as sobrecargas em cada atividade, o que se 

torna evidente depois de aplicar o fluxo [30, 31, 32].  

 

2.2.3 Ferramentas e Metodologias Lean 

A aplicação do Lean thinking é conseguida, e apoiada, por ferramentas e metodologias que 

possibilitam a sua implementação e manutenção. De seguida, descrevem-se as ferramentas e 

metodologias existentes, que ajudam na sua execução. 

 

2.2.3.1 VSM – Value Stream Mapping (Mapeamento da cadeia de valor) 

Todo o valor gerado por uma organização é resultado de uma série de ações e de processos 

denominados de cadeia de valor. De modo a melhorá-la continuamente, para benefício tanto do cliente, 

como da organização, o value stream mapping (VSM) recorre a diagramas, com representação visual 

e qualitativa, com o objetivo de se demonstrar os fluxos de material e de informação e como estes 

interagem entre si, ao longo de todo o processo produtivo, iniciando-se com o pedido do cliente para 

terminar na sua entrega [33, 34, 35]. 
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Este mapa da cadeia de valor providencia uma linguagem comum a todos os envolvidos ao longo 

de todo o processo mapeado, de maneira a evidenciar os variados tipos de desperdício presentes e as 

suas fontes, para servir de base a qualquer plano de implementação. 

Segundo o livro Learning to See, de Rother e Shock [36], o processo de mapeamento deve ser 
concretizado com base nos seguintes passos:  

 

 
Figura 3 - Fases de mapeamento [36] 

  
Antes de começar a mapear, é necessário identificar o produto, ou a família de produtos que se 

pretende estudar, escolhendo-se, normalmente, a que tem maior representação do ponto de vista do 

consumidor final. Uma família de produtos é o grupo de produtos que passa por passos de 

processamento semelhantes e por equipamentos comuns [36].  

O mapeamento do fluxo de valor atual (Figura 4) da família selecionada consiste em desenhar, ao 

pormenor, todas as etapas do processo produtivo, em conjunto com toda a informação sobre a 

performance de cada ação. Toda a informação deve ser recolhida, ao longo do gemba - onde a ação 

acontece, percorrendo-se o caminho do material e da informação, para se caracterizar cada um deles. 

Num VSM, o fluxo de informação é representado por linhas estreitas direcionadas da direita, na qual 

se integra o cliente, para a esquerda, onde se situa o fornecedor, dispostas na zona superior do mapa. 

O fluxo de material é identificado em todas as etapas do processo produtivo, sendo cada um 

caracterizado com a sua caixa de processo, encontrando-se abaixo a respetiva caixa de dados que 

indica a informação do processo, nomeadamente o número de operadores, tempo de ciclo (a frequência 

com que um produto é completado por um processo), tempo de setup (tempo utilizado para preparar 

um processo para produção [13], de forma a produzir um produto diferente [29]), lead time (tempo de 

produção), tamanho de lote. Cada processo é ligado por linhas que representam um fluxo empurrado 

ou puxado, sendo o inventário acumulado entre processos representado por triângulos. Na zona inferior 

do mapa, é representado um cronograma (timeline), em forma de onda quadrada, que apresenta o 

período em que a peça demora a percorrer, desde a chegada da matéria prima até à entrega ao cliente, 

alternando entre o nível de valor não acrescentado e o nível de valor acrescentado [37, 36, 38]. 

Identificar a 
família de 
produtos

Desenhar o 
VSM atual

Desenhar o 
VSM futuro

Plano de ação e 
sua 

implementação
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Figura 4 - VSM Tipo [17]  

  

Com o VSM atual caracterizado, identificam-se as ineficiências e desenha-se uma visão ideal da 

cadeia de valor, de acordo com os princípios Lean. Para isso, retira-se, primeiramente, qualquer 

desperdício que interrompa o desenvolvimento da produção, como a remoção do armazenamento de 

material entre processos, a redução dos tempos de setup e a melhoria da sua manutenção preventiva, 

a fim de se organizar os passos de produção, sempre que possível, em fluxo contínuo, com o objetivo 

de sincronizar a produção com o ritmo de procura do cliente -  o tempo de takt. Quando não é possível 

alcançar o fluxo entre processos, recomenda-se a introdução dos sistemas puxado supermercado ou 

implementação do FIFO, dependendo das condições entre processos existentes. 

Os sistemas puxados supermercados pretendem ligar processos isolados através de um local, o 

supermercado, onde predeterminado tipo de inventário é mantido para fornecer ao processo a jusante. 

Quando um item é removido, um sinal para fazer mais, como um cartão kanban, é levado para o 

processo fornecedor a indicar para repor o item indicado ao supermercado. O propósito de implementar 

este tipo de sistema entre processos é de poder dar uma precisa instrução de trabalho ao processo a 

montante, sem tentar prever a procura do processo a jusante [36, 17]. 

O sistema de controlo de produção FIFO - First In, First Out, é uma linha entre dois processos 

que suporta até um certo montante de peças, sendo que, quando este valor for atingindo, o processo 

fornecedor pára imediatamente. Os sistemas FIFO devem ser implementados quando não é prático 

manter num sistema supermercado o inventário de todo o tipo de peças que o processo “cliente” 
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necessita, como é o caso de peças customizadas ou caras e que são necessárias infrequentemente 

[36, 17].  

Com o fluxo contínuo introduzido, deve-se transformá-lo num sistema puxado, onde só é 

necessário fornecer a informação ao processo pacemaker, ponto onde as especificações do produto 

final são definidas. Ter apenas um ponto de agendamento reduz consideravelmente a necessidade de 

coordenação, e, por conseguinte, os seus benefícios são ampliados, quando a cadeia de valor possuí 

uma variedade de produtos. Assim, a procura dos clientes determina a sequência de produtos a 

produzir e o sinal puxado, gerado pelo processo pacemaker assegurando-se que só os tipos de 

produtos identificados como necessários são produzidos. O processo pacemaker, numa produção 

make-to-order, estará normalmente no início da cadeia de valor, no momento em que o cliente 

desencadeia o processo, enquanto que, numa produção make-to-stock, o processo encontrar-se-á, 

geralmente, no final da cadeia de valor [34]. 

Com o sistema produtivo idealizado, com uma produção fluída, puxada, nivelada, ao ritmo da 

procura do cliente, onde são removidos os tipos de desperdício inerentes e, consequentemente, 

aumentada a sua disponibilidade, deve ser estabelecido um plano de ação para implementar o VSM 

futuro, o qual deve conter o plano de implementação passo-a-passo, com objetivos mesuráveis e 

prazos estabelecidos. Assim sendo, importa, primeiramente, desenvolver o fluxo ao ritmo da procura 

do cliente e, posteriormente, estabelecer um processo puxado e nivelado. No momento em que o 

estado futuro tenha sido alcançado, repete-se o processo, sem deixar de o melhorar continuamente, 

rumo à perfeição [36, 33, 34]. 

 

2.2.3.2 5S 

Muitas empresas, mesmo nos dias de hoje, deparam-se com problemas organizacionais, 

responsáveis pela retirada de tempo de produção, dando-se como exemplo, os colaboradores à procura 

de ferramentas ou de componentes que foram mal colocados, o que resulta em maiores períodos de 

espera, entregas atrasadas, menor produtividade, restrições de espaço e até mesmo riscos para a 

segurança [39, 19]. 

A metodologia “5S” consiste numa série de atividades com a finalidade de se eliminar desperdícios, 

o que contribui para aumentar os momentos de espera, erros, defeitos e lesões no ambiente de 

trabalho, suportando-se o fluxo contínuo ao ritmo da procura do cliente [20, 38]. 

Os conceitos básicos desta metodologia (Figura 5) são: 

 Seiri (classificar) – Identificar as atividades úteis dentro de cada processo e separá-las das 

desnecessárias, removendo-se tudo o que não é útil, para atingir os objetivos de produção 

do local de trabalho, material, ferramentas e peças. Isto torna possível a redução das 

interferências no fluxo de trabalho e a melhoria da produtividade e da qualidade ao longo 

da cadeia de valor [39, 19, 38, 17]. 
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 Seiton (arrumar) – Organizar as restantes ferramentas, matérias e equipamentos 

essenciais ao processo, de modo a minimizar o movimento e o transporte. A localização 

de cada componente deve ser clara para toda a equipa de trabalho, pessoal de suporte e 

estagiários, para que todos consigam encontrar o que necessitam a qualquer momento [39, 

19, 38, 17]. 

 Seiso (limpar) – Tornar o ambiente de trabalho limpo e arrumado, o que permite verificar 

as condições dos equipamentos e da maquinaria, e identificando-se potenciais problemas, 

como é o caso de condições inseguras e/ou equipamentos danificados [39, 19, 38, 17]. 

 Seiketsu (standardizar) – Criar instruções e procedimentos fáceis e rápidos de interpretar, 

de modo a que os resultados alcançados nos anterior S’s se tornem parte da rotina diária. 

Nesta fase, deve-se atribuir responsabilidades diárias de inspeções, com o intuito de 

verificar se os standards estão a ser corretamente implementados e aplicados [39, 19, 38, 

17]. 

 Shitsuke (manter) – A fase final do “5S” consiste em assegurar que os resultados 

alcançados, nas fases anteriores, são mantidos. Saliente-se que esta etapa requer 

disciplina, uma periódica e sistemática verificação, bem como o envolvimento de todos, a 

fim de que os objetivos sejam atingidos e os colaboradores participem ativamente na 

melhoria da área de trabalho [39, 19, 38, 17]. 

 

Figura 5 - Etapas da metodologia 5S [17] 
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A ferramenta “5S" é uma das bases de uma implementação bem-sucedida da filosofia Lean. É após 

a introdução desta ferramenta que se expõe muitos dos problemas organizacionais de um processo, já 

que permite a identificação de áreas de melhoria. Os bons resultados obtidos com o primeiro contacto 

com as práticas Lean, através do 5S, tornam-se num fator de motivação para todos os colaboradores, 

ao terem por base o reforço positivo  [39, 19, 38, 20]. 

 

2.2.3.3 SMED 

Ao longo do tempo disponível destinado à produção, existem períodos em que a produção é 

interrompida, para que os equipamentos sejam ajustados e as operações preparadas, de modo a que 

o sistema esteja pronto a funcionar ou a aceitar trabalho. Este tempo denomina-se de setup [13]. 

Os tempos de setup estão, geralmente, distribuídos por uma primeira fase de preparação das 

ferramentas, dos moldes e dos materiais fundamentais para a realização da operação, efetuando-se, 

posteriormente, a remoção e o aperto das peças e/ou moldes. A terceira etapa é caracterizada pela 

centralização, dimensionamento e configuração de outras condições, finalizando o setup com a 

realização de testes e ajustes [13]. 

Realce-se que, no sistema produção em massa, de forma a reduzir o impacto dos setups, procura-

se uma produção em grande escala, o que implica o aumento dos inventários e a incapacidade de 

produzir uma diversidade de produtos. 

Neste sentido, para atingir uma produção diversificada e de baixo volume, Shingeo Shingo 

introduziu no Japão, na década de 50, uma metodologia de redução de setups, denominada por “single 

minute exchange of dies” - SMED. Registe-se que o SMED é uma metodologia utilizada para otimizar 

o tempo de processo de setup, no menor tempo possível, com o objetivo de o reduzir para menos de 

dez minutos. Esta ação melhora o nível de produção como um todo, tendo-se tornado num elemento 

essencial no desenvolvimento do sistema de produção da Toyota [13, 25, 40]. 

Um dos conceitos-chave desta metodologia é a separação das operações internas, intervenções 

que somente podem ser realizadas quando a operação/máquina está totalmente parada, e operações 

externas, intervenções que podem ser completadas com a operação/máquina em funcionamento [25, 

40]. 

O SMED é uma abordagem progressiva de redução do tempo de setup implementado em quatro 

fases (Figura 6), as quais se apresentam descritas nos seguintes pontos: 

Fase preliminar – Analisar em detalhe o procedimento utilizado, através de uma observação 

cuidada, de cronometragens, entrevistas e filmagens, para diferenciar as operações internas das 

externas [13]. 

1ª Fase – Separar as operações de setup interno das de setup externo. Todas as ações que 

possam ser realizadas enquanto o equipamento está a funcionar, como, por exemplo, ir buscar 
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ferramentas, e/ou materiais, são movidas para setups externos. Nesta fase, é recomendável usar 

uma checklist com todos os procedimentos e definições claras relativamente a cada função 

atribuída aos trabalhadores envolvidos [13]. 

2ª Fase – Converter as operações internas em externas. Para isso, deve-se verificar se cada uma 

das operações internas pode ser modificada para externa ou mesmo ser eliminada, através de uma 

preparação prévia de certas operações ou da sua automação [13]. 

3ª Fase – Melhorar todas as operações de setup. Assim, deve-se analisar oportunidades de 

melhoria adicionais, como, por exemplo, a eliminação das operações de ajustes e calibrações através 

de mecanismos one-touch, de modo a reduzir o tempo do processo [13].   

 

 

Figura 6 - Fases conceptuais da aplicação da metodologia SMED [25] 

 

A aplicação da metodologia SMED é utilizada para reduzir o tempo de setup, o que produz efeitos 

imediatos e diretos no aumento da disponibilidade do sistema produtivo, verificando-se um incremento 

na eficiência do processo e na capacidade de adaptação às flutuações da procura do cliente [13, 25, 

40]. 
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2.2.3.4 PDCA 

Um dos princípios fundamentais do Lean é a procura da perfeição, através da melhoria contínua, 

caracterizada pela identificação e remoção dos obstáculos que se encontram entre o estado atual e o 

ideal, para atingir um processo estruturado, o que permite alinhar os recursos, de modo eficiente, e 

alcançar um conhecimento mútuo e transversal do significado de cada problema. Assim, clarifica-se a 

necessidade de resolver cada problema a todos os que estão envolvidos de maneira direta e indireta. 

O motor desta procura por uma melhoria contínua é denominado de PDCA - Plan, Do, Check, Act, 

e foi introduzido no Japão, em 1950, por Deming, como linha de pensamento e de gestão, e não como 

uma técnica simplista. Saliente-se que acabou por ser adotado pela Toyota, tornando-se numa 

abordagem estratégica, presente na base do sistema de melhoria a todos os níveis [18, 41]. 

O foco primário desta metodologia de resolução de problemas não é o de encontrar soluções, mas 

sim, o de compreender o estado atual, de maneira tão profunda que a solução se torne óbvia. A 

metodologia PDCA (Figura 7), como o próprio nome indica, é constituída por 4 fases, a saber: planear 

(plan), executar (do), verificar (check) e atuar (act), as quais se repetem ciclicamente, numa busca 

contínua pela perfeição  [18, 20, 41]. 

 

Figura 7 - Ciclo PDCA [18] 

 

1. Planear - Nesta primeira fase, estuda-se e clarifica-se o problema, através de uma 

visita ao local - o gemba, a fim de se verificar a importância da sua resolução para a 

empresa, definindo-se o estado atual do processo e o ideal, de acordo com os 

princípios Lean, entre os quais surge um gap. Com este último estado em mente, 

define-se um terceiro, mais realista de alcançar, o qual se designa por estado-alvo [18, 

20, 41].  

Com o problema definido, é fulcral subdividi-lo em partes e esclarecer, para cada uma, 

o seu estado-alvo, uma vez que é deste modo que se consegue monitorizar, fornecer 

assistência e verificar facilmente a eficácia de cada uma das partes, para se obter um 

sucesso global [20]. 
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A cada um dos problemas específicos, é importante analisar as causas-raiz, através 

dos “5 porquês”, para se perceber a razão da existência do gap. É a partir das causas-

raiz que se podem desenvolver contramedidas a curto-prazo (sim, contramedidas e 

não soluções, pois desconhece-se a sua eficácia, sendo essencial testá-las), para se 

mitigar o problema, com o intuito de se assegurar que não afeta outras áreas da 

organização. Do mesmo modo, deve-se definir medidas a longo-prazo que eliminem as 

causas-raiz. Com o objetivo de se obter sucesso, é necessário criar sentido de 

responsabilidade na ação, para se evitar expectativas vagas e resultados limitados. 

Assim, é fulcral identificar um responsável, para levar a cabo a resolução do problema 

[20]. 

2. Executar - Nesta etapa testa-se as contramedidas estabelecidas previamente na fase 

de planeamento. De forma a obter um resultado claro, para ser comparado com o 

esperado, introduz-se uma contramedida de cada vez. É comum nesta fase, à medida 

que se aplica uma contramedida, verificar a existência de novas oportunidades de 

melhoria (só se podem ver outras possibilidades depois dos passos inicias serem 

dados). Ocasionalmente, uma solução “criará” outros problemas, o que exigirá 

modificações. Neste sentido, cabe ao responsável continuar a observar e a corrigir o 

necessário até que o processo seja executado como o planeado [18, 20]. 

3. Verificar - Após testar as contramedidas, obtêm-se os dados que confirmam a sua 

eficácia e a verificação da melhoria. Só é necessário recolher dados após ser efetuada 

a mudança, e os mesmos ser apresentados do mesmo modo como foi recolhido o 

problema, a fim de se obter uma linha de comparação que permita verificar a melhoria 

[18, 20]. 

4. Atuar - Nesta altura, é relevante standardizar o processo e congratular o esforço de 

todos os envolvidos. Contudo, o PDCA é um ciclo “vicioso”, e a melhoria contínua 

significa que, após a resolução do problema, procede-se à resolução de outras 

contrariedades. De realçar que, aquando da resolução de um problema, há sempre 

“pontas soltas”, pelo que se deve descrever planos para as resolver, explicando-se a 

responsabilidade de se manter a situação atual e da necessidade de se continuar a 

melhorar. Para além disso, é fulcral partilhar as contramedidas com a restante 

organização, já que pode ser a solução para outros problemas existentes na mesma 

[18, 20]. 

Atualmente, o PDCA funciona como uma ferramenta de qualidade, visto que a qual auxilia a tomada 

de decisões e constitui a primeira etapa para a implementação de melhorias dentro das organizações 

[20, 18, 41]. 
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As ferramentas Lean auxiliam uma empresa a alcançar os seus objetivos. No entanto, importa frisar 

que estas só fazem sentido, quando alinhadas com uma correta estratégia de implementação. Numa 

primeira fase, intitulada de diagnóstico, devem ser determinados, identificados e quantificados os 

problemas das organizações, já que, só assim, será possível encontrar as suas causas-raiz e definir 

oportunidades de melhoria. 

 

2.3 Transformação de Madeira 

A madeira, matéria compacta lenhosa que constitui o tronco, as raízes e os ramos das árvores, 

coberta pela casca e responsável pelo transporte da seiva [42], é constituída por uma estrutura 

complexa de fibras de celulose e hemicelulose unidas por lenhina [43]. Apresenta valores muito 

superiores de resistência, se se comparar com outros materiais. No entanto, é anisotrópica, o que 

significa que as suas propriedades variam em todas as direções, embora esteja privilegiada a direção 

paralela às fibras, pois permite maior resistência a esforços mecânicos. Quanto à resistência à 

compressão, a madeira obtém valores semelhantes aos do betão, porém é muito superior na tração 

[42]. Mantém também qualidades de isolamento térmico e absorção acústica – importante para a 

redução da energia utilizada na climatização – assim como uma massa volúmica baixa, contudo, as 

suas dimensões são limitadas [42]. 

Devido às suas características e abundância, tornou-se o material natural mais utilizado. Registe-

se que é usado e adaptado a estruturas, mobílias, marcenaria (decoração), ferramentas e fornecimento 

de energia, tendo, por conseguinte, um papel histórico na evolução do homem [44].  

Desde os primórdios, a indústria da madeira tem evoluído consideravelmente, tanto a nível de 

qualidade e custo, bem como no uso pretendido, através do desenvolvimento de técnicas de 

preservação, tratamento e maquinaria mais eficaz, o que resulta num uso mais eficiente da madeira 

[45]. Com as preocupações energéticas crescentes, nomeadamente com as crises do óleo, a madeira 

irá certamente desempenhar um papel importante na produção de energia, através do fornecimento de 

fontes de combustível, tais como, o etanol celulósico, o hidrogénio líquido ou o bio óleo [46]. 

Saliente-se que a economia nacional depende grandemente da indústria florestal, pela criação de 

valor acrescentado, geração de emprego, no que se reporta à produção, transformação e 

comercialização da madeira, assim como funções culturais, ecológicas e sustentáveis, para além de 

económicas [47]. A indústria da madeira está centrada na exploração florestal, responsável pela 

remoção e replantação da matéria-prima, de forma sustentável. A serração faz a ligação entre a floresta 

e as restantes indústrias, ao transformar toda a madeira produzida através de processos de corte. Da 

serração, para além das ripas, barrotes e tábuas, resultam principais subprodutos, como: painéis, 

paletes e embalagens, carpintaria, pellets (bio fuel), celulose e papel. 

Mundialmente, a indústria de transformação de madeira contribui com cerca de 390 biliões de euros 

anuais (dados referentes a 2006), o que representa 1% do produto interno bruto mundial [48]. Em 2015, 
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a produção global de serração foi de 452 milhões de metros cúbicos, crescendo consistentemente ao 

longo dos anos, o que representa um aumento de 2,9%, em relação ao ano anterior, e 16% superior a 

2011. Registe-se que a Europa, Ásia-Pacífico e Norte da América são as regiões com maior produção, 

e retratam 90% do sector, destacando-se as regiões da África e Ásia como as maiores importadoras, 

enquanto a Europa e a América do Norte se evidenciam na área da exportação. A nível de países, os 

Estados Unidos da América, a China, o Canadá, a Rússia e a Alemanha simbolizam mais de metade 

da produção anual, exportando principalmente para a China [49]. 

Em termos nacionais, Portugal serra anualmente cerca de 1.000 milhares de metros cúbicos. 

Salienta-se o 27º lugar na tabela dos maiores produtores do mundo e o 18º a nível europeu (segundo 

a Eurostat, em 2015 [50]) [44]. Em 2015, 337 empresas estavam presentes em atividade, no sector da 

serração de madeira, com 4816 pessoas ao serviço. Importa referir que 86% destas empresas 

localizavam-se no centro e norte do país (Figura 8).  

 

 

Figura 8 - Localização geográfica das empresas ao longo do território nacional em 2015 
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As vendas das empresas de serração e de impregnação de madeira aumentaram, entre 2010 e 

2015, 20,76%, no mercado nacional; 87%, na UE, e 275%, em Países Terceiros, exportando 

principalmente, para países como a Espanha (68%) e Marrocos (18%) (Figura 9) [51]. 

 

 

Figura 9 - Valor das vendas da serração portuguesa no mercado nacional e internacional entre 2010 a 2015 

 

Em suma, a madeira designa uma matéria-prima orgânica, natural e heterogénea e, por apresentar 

determinadas características e ser abundante, tornou-se o material natural mais utilizado. É empregue 

em estruturas, mobílias, ferramentas e fornecimento de energia. Sublinhe-se que o mercado nacional 

e as suas exportações internacionais cresceram consistentemente ao longo dos últimos anos, o que 

fornece boas perspetivas de assim continuar na próxima década. 
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3. Caso de Estudo e Metodologia Aplicada 

A aplicação do pensamento Lean no sistema de transformação de madeira foi o principal objetivo 

deste estudo, que tem como foco a melhoria da eficiência do sistema produtivo e, consequentemente, 

torná-lo mais competitivo. Para isso, analisou-se o estado atual da cadeia de valor, identificando-se os 

problemas, de modo a sugerir melhorias, as quais, num futuro próximo, colocarão a empresa num 

panorama mais Lean. 

Este capítulo inicia-se com a apresentação da empresa e, posteriora descrição do funcionamento 

do sistema produtivo atual. É ainda feito, no presente capítulo, a apresentação das metodologias de 

análise usadas. 

 

3.1 Apresentação da Empresa 

A Covelo e Pinto, Lda. (Figura 10) é uma empresa fundada em 1955, que se situa em Palhais, 

numa área de 24000 metros quadrados repartidos por loja, escritórios, armazéns, oficinas e serração. 

Emprega 70 trabalhadores e apresenta um volume de negócio superior a 3 milhões de euros. Tem 

como principal missão lutar pela satisfação de cada cliente, através da melhoria contínua da qualidade 

dos serviços prestados. 

 

 

Figura 10 - Vista aérea das instalações da Covelo e Pinto, Lda. 

 

Atualmente, a Covelo e Pinto atua em quatro unidades de negócio distintas (Figura 11), a saber: a 

compra, o abate e a limpeza de pinhais; a transformação da madeira; a revenda de ferramentas, de 
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ferragens e de equipamentos; e, mais recentemente, a comercialização de artigos para a agricultura e 

a jardinagem. A transformação de madeira é a génese desta empresa, que apresenta como principais 

produtos finais as paletes, os barrotes, as tábuas, as ripas, em diversos tamanhos standard, bem como 

tamanhos personalizados, de modo a ir ao encontro dos mais diversos clientes locais, nacionais e 

internacionais. 

 

 

Figura 11 - Representação das unidades negócio da Covelo e Pinto, Lda. 

 

Este trabalho foi desenvolvido na unidade de transformação de madeira da Covelo e Pinto, Lda., 

por ser a génese da organização, e apresentar uma parte significativa do volume de negócios da 

empresa. Neste momento, ao contrário da expansão do mercado nacional e internacional, no ramo da 

transformação da madeira, a CP tem vindo a diminuir o volume total de vendas neste sector, como se 

pode verificar nas Figura 12 e Figura 13. Com base neste cenário, e de modo a invertê-lo, a Covelo e 

Pinto está a realizar uma restruturação empresarial, tendo, para isso, introduzido o pensamento Lean 

como uma das componentes. 

 

 

Figura 12 - Valor das vendas na área da transformação da madeira entre os anos de 2012 e 2015 da CP 

Covelo e Pinto, Lda.
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Figura 13 - Comparação das vendas nacionais com a Covelo e Pinto, Lda. entre 2012 e 2015 

 

3.1.1 Descrição Geral do Sistema Produtivo 

A unidade transformadora da CP é constituída pelo parque de matéria-prima, a zona de corte, a 

área de tratamento químico, a câmara de tratamento fitossanitário, a zona de montagem e o parque de 

entrega, sendo responsável pela produção de tábuas, barrotes, ripas, paletes, entre outros produtos, 

em diversas configurações. De forma a ilustrar a disposição dos sectores produtivos, esquematizou-se 

uma simplificação do layout das implantações, apresentada na Figura 14. 
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Figura 14 - Layout da unidade de transformação de madeira da CP 

 

O processo produtivo desta unidade é iniciado por uma ordem dada por parte do cliente (make-to-

order - MTO), todavia, uma pequena parte da produção segue para stock de segurança (make-to-stock 

- MTS), de modo a satisfazer casos de urgência, ou situações em que a produção não consiga ir ao 

encontro do pedido, em tempo útil. Assim sendo, o processo produtivo começa com a introdução de 

uma ordem de encomenda, dada por parte do cliente junto à receção, a qual é transmitida ao 

responsável do processo de transformação. 

 Este verifica a existência da matéria-prima adequada em parque, para a concretização da ordem 

de encomenda, a qual, se não estiver disponível, informa o sector do pinhal para proceder à recolha da 

matéria-prima necessária e efetuar a sua entrega ao parque. 

Posteriormente, os troncos de madeira são transportados para a zona de corte, área que dispõe 

de três de linhas de corte, embora funcione somente uma de cada vez. Aqui, são executadas diversas 

operações de corte, iniciando-se com um descascamento e, de seguida, passa-se aos cortes em 

comprimento, largura e espessura, o que resulta nas peças desejadas, bem como em subprodutos, 

nomeadamente, serradura, aparas, estilhas. As três linhas de corte possuem, na sua fase inicial, 

descascadeiras C1 e P1, as quais retiram a casca de pinheiro das toras, para não danificar as serras 

de corte das restantes máquinas. Registe-se que a P1 recebe troncos até 12 centímetros de raio, 
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enquanto na C1, se utilizam torras de maior raio. Importa ainda referir que, a partir das descascadeiras 

até ao fim do processo, os troncos são transportados automaticamente em tapetes rolantes. 

Na linha de corte um (LC1), após a descascadeira C1, as toras são transportadas para o charriot 

C2, onde é definida a largura desejada, prosseguindo para a retestadeira P3, onde se fixa o 

comprimento. Por fim, a multi-serra P4 tem como função definir a espessura desejada do produto final, 

como se indica na Figura 15. 

 

 

Figura 15 - Processo de corte da LC1 

 

Na linha de corte dois (LC2), após o descascamento efetuado em P1, as toras são enviadas para 

a serra dupla P2, onde é definida a largura, prosseguindo-se de modo idêntico ao percurso realizado 

na linha um, durante o restante processo. 

A linha três, LC3, posteriormente a C2, é onde as toras são cortadas em largura. Estas são 

transportadas para a multi-serra C4, local onde se efetua o corte em espessura. Esta linha é utilizada, 

maioritariamente, para peças caracterizadas por um longo comprimento. Saliente-se que em casos 

excecionais, quando o diâmetro dos troncos é superior à capacidade da descascadeira, esta linha de 

corte funciona só com o charriot C2 e multi-serra C4. 

  



 

30 

 

Na Figura 16 encontra-se esquematizado o conjunto das três linhas de corte. 

  

Figura 16 - Representação esquemática das diversas linhas de corte 

 

Após o processo de corte, as peças desejadas são transportadas em malotes para a área de 

tratamento químico. Aqui, realiza-se o tratamento protetivo, desenvolvido para tornar a madeira mais 

resistente à deterioração e reduzir a ação de fungos e insetos.  

Terminado o tratamento químico, os malotes são transportados para a câmara fitossanitária, 

hermeticamente fechada, para se efetuar o tratamento por calor (heat treatment - HT). Neste momento, 

a madeira é submetida a uma curva específica de temperatura ao longo do tempo, com o objetivo de 

erradicar completamente qualquer organismo vivo presente, ação que reduz, no processo, o peso da 

madeira e a torna mais forte.     

Contrariamente aos outros produtos de transformação de madeira, as paletes realizam uma etapa 

adicional, ao longo do processo de transformação. Entre o tratamento químico e o tratamento 

fitossanitário, os barrotes são transportados para a secção de montagem, para se realizar diversos 

rasgos, e posterior montagem com a sequência desejada, para fim de se obter paletes. Esta operação 

fica concluída com a marcação do respetivo standard utilizado. Seguidamente, as paletes reentram no 

fluxo material, sendo transportadas para a câmara fitossanitária. 

Terminado o processo de transformação, o produto final é conduzido ao parque destinado, para, 

depois, ser entregue ao cliente. O fluxo genérico do processo produtivo da unidade de transformação 

de madeira da Covelo e Pinto, Lda. está ilustrado no fluxograma da Figura 17: 
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Figura 17 - Fluxo de material e informação do processo de transformação de madeira da CP 

 

Todo o processo de transformação vai ao encontro das preocupações nacionais e internacionais, 

no que concerne ao combate do nemátodo da madeira do pinheiro (NMP), um dos organismos 

responsáveis pela destruição das florestas coníferas, através do cumprimento da norma standard 

internacional ISPM15, que exige que todos os produtos de acondicionamento, como caixas, paletes, 

grades, necessitem de tratamento térmico.  

Para além disso, devido à exploração agressiva e ao elevado consumo de madeira, que representa 

uma ameaça para as florestas e a redução da captação de CO2, toda a matéria-prima utilizada na 

Covelo e Pinto, Lda. está ao abrigo do regulamento da UE995/2010, de modo a promover um 

desenvolvimento florestal sustentável. 

 

3.2 Metodologia 

Neste subcapítulo expõe-se a metodologia de análise, abordando-se o estudo dos métodos, e o 

dos tempos. De seguida, descreve-se sucintamente o processo de mapeamento da cadeia de valor.  

3.2.1 Metodologia de Análise 

Para a realização deste estudo, foi necessário a permanência na empresa durante, 

aproximadamente, dois meses, com o objetivo de não só se obter um conhecimento aprofundado da 

realidade da fábrica, como também conseguir uma relação mais próxima com todos os colaboradores 

da unidade fabril. 
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De forma a garantir que as propostas de melhoria sugeridas fossem realistas, recorreu-se a vários 

tipos de análise e de observação, com o objetivo de fundamentar, de modo fiável e estruturado, o 

funcionamento da empresa. 

Numa primeira fase da análise, procurou-se ampliar os conhecimentos sobre a organização, os 

produtos, a cadeia de valor e os colaboradores, a fim de se criar uma imagem macro de toda a estrutura 

empresarial, através da observação presencial. 

Posteriormente, identificou-se o grupo de produtos que, ao longo da sua transformação, passam 

por passos semelhantes e equipamentos comuns, a família de produtos, com maior representação do 

ponto de vista do cliente, para que toda e qualquer melhoria pudesse ter um impacto significativamente 

importante e visível, de modo a suscitar interesse e desenvolver os princípios Lean em outras cadeias-

de-valor da organização. 

Na fase seguinte, procurou-se definir o fluxo de material e de informação da família de produtos 

selecionada. Para isso, recorreu-se a análises visuais, cronometragens e consulta de documentos, a 

fim de se caracterizar e mapear o estado atual do fluxo de valor, o VSM atual, o qual servirá de base 

para desenvolver soluções de melhoria, com base no pensamento Lean. 

Na Figura 18, esquematiza-se a metodologia de análise do sistema produtivo. 

 

Figura 18 - Metodologia de análise ao sistema produtivo 

 

3.2.1.1 Estudo dos Métodos  

Para a realização do presente estudo, utilizaram-se inúmeras técnicas de análise, as quais 

possibilitaram, para além do entendimento global acerca do processo de transformação de madeira, o 

conhecimento das operações e dos procedimentos a realizar em cada sector. Com o objetivo de se 

avaliar qualitativamente as linhas produtivas, recorreu-se a duas técnicas de estudo dos métodos, a 

saber: a análise visual e a entrevista. 

Informe-se que a técnica de observação, que possibilita a obtenção de uma perspetiva global sobre 

todo o processo de produção, tem o nome de análise visual. Aplicada no decorrer do processo de 

diagnóstico, é fundamental para o conhecimento do fluxo de material e informação, funções de cada 

operador, tipo de operação de cada posto de trabalho e o layout de implantações. 

 Por forma a garantir o normal desempenho do trabalhador, as observações foram efetuadas, 

sempre que possível, de forma não intrusa. 
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A análise visual favoreceu a consolidação e validação dos conhecimentos obtidos, tendo, por 

conseguinte, sido preponderante para a obtenção de suporte, fulcral para o aprimoramento do sistema 

produtivo.  

As entrevistas permitiram complementar a informação acerca dos processos operativos, que se 

mostram escassos, quando sujeitos apenas à observação visual. Registe-se que possibilitaram 

também uma perspetiva mais concreta das responsabilidades destinadas a cada operador. Solicitou-

se ainda depoimentos aos operadores, no que se reporta a procedimentos e a metodologias adotadas, 

bem como relativamente à conjunção de determinados eventos e às contrariedades enfrentadas, 

aquando da execução das suas funções. Tudo isto possibilitou uma perspetiva mais objetiva das 

funções de cada operador. Ademais, efetuou-se entrevistas aos operadores, ao responsável de 

produção e ao gestor industrial. 

Complementarmente, executou-se um levantamento do processo produtivo, com o objetivo de se 

analisar a organização dos sistemas produtivos, os percursos efetuados pelos variados produtos, os 

operadores e os transportes.  

Para além disso, obteve-se informação relativamente à relação fornecedor-cliente, assim como a 

comunicação adotada pela empresa. Finalmente, recolheu-se dados respeitantes à quantidade de 

operadores efetivos, turnos e horários de cada setor e o lead time da cadeia de valor estudada. 

 

3.2.1.2 Estudo dos Tempos 

O estudo dos tempos possibilita a obtenção dos tempos produtivos e não produtivos de cada sector, 

importante para a quantificação do desempenho das linhas produtivas. Deste modo, utilizou-se, 

essencialmente, duas técnicas do estudo dos tempos: as cronometragens e as observações 

instantâneas. 

As cronometragens designam uma técnica que diz respeito à medição contínua do tempo da 

operação que se ambiciona estudar. De realçar que se obtiveram os tempos médios de produção, os 

de processamento e os de espera de transporte. 

As observações instantâneas definem uma técnica que possibilita a contabilização, de maneira 

mais discreta, das ocorrências em intervalos pré-definidos, de acordo com o sector a analisar, o que 

representa, quantitativamente, a realidade da linha produtiva. As observações instantâneas identificam 

os estados operativos dos colaboradores, das máquinas e das movimentações das paletes. Este 

método responsável pela quantificação dos tempos produtivos e dos não produtivos, o que tornou, 

deste modo, possível quantificar as taxas de trabalho e as taxas de inoperação em cada posto, ao 

fornecer informação concreta acerca da potencialidade de cada sector. Registe-se que as medições 

foram realizadas a uma distância significativa do local de observação, com a finalidade de não afetar 

ou perturbar o normal desempenho da operação. 
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3.2.1.3 Mapeamento da Cadeia de Valor VSM 

Escolheu-se o VSM como ferramenta para aplicar na fase de diagnóstico, com o propósito de 

resumir toda a informação recolhida visualmente, com vista à identificação dos desperdícios da linha 

produtiva. O mapeamento foi realizado pelo uso de simbologia própria, mencionada no Anexo C, e com 

a informação mais importante acerca do estado atual da linha produtiva. 

Sublinhe-se que o estado atual dos sectores foi descrito com base no tempo de ciclo, tempo sem 

valor acrescentado, downtimes, número de operadores e equipamentos. 

Assim sendo, foi exequível identificar as necessidades do sistema produtivo e delinear 

recomendações para futuras melhorias, simultaneamente com a construção do VSM futuro da linha 

produtiva. 
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4. Diagnóstico 

Neste capítulo aborda-se a caracterização dos produtos, definindo-se a família de produtos a 

estudar. Posteriormente, descreve-se a linha de produção para a família de produtos selecionada, ao 

referir-se o fluxo produtivo, para que seja possível compreender melhor o processo. O diagnóstico é 

levado a cabo com o apoio do VSM, daí que se elabore uma análise aos tipos de desperdícios e se 

identifique as suas causas. 

 

4.1 Família de Produtos 

A unidade de transformação de madeira, como já referido anteriormente, produz uma diversidade 

de produtos. Uma vez que nem todos passam pelo mesmo conjunto de equipamentos e de processos, 

foi necessário agrupar os produtos por famílias de produtos e selecionar a que tinha maior 

representação, a fim de tornar o impacto das propostas Lean no mais significativo e visível possível, 

potenciando-se assim o acolhimento das práticas Lean em outras áreas da organização. 

De acordo com o volume de unidades vendidas, disponibilizado pela CP, entre os anos de 2015 e 

2016, apresentado na Figura 19, verifica-se que as ripas são os produtos mais procurados por parte 

dos clientes da referida empresa, o que representa, aproximadamente, metade do volume total de 

unidades vendidas. Registe-se que a outra metade é constituída maioritariamente por barrotes, paletes 

e tábuas. Os produtos como longarinas, vigas, cunhas, e outros, representam apenas 4% das unidades 

vendidas, durante o exercício destes dois anos. 
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Figura 19 - Volume de unidades vendidas pela unidade de transformação de madeira em 2015 e 2016 

Ao longo da análise do sistema produtivo, observou-se que as ripas, os barrotes, as tábuas e as 

paletes possuem passos de construção em comum e utiliza-se os mesmos equipamentos, ao longo da 

sua transformação de matéria-prima até à obtenção do produto final. Os produtos são inicialmente 

transportados para a área de corte local, onde 85%1 das unidades são serradas na linha de corte 1, 

sendo 10% cortados nas outras duas linhas de corte (a linha de corte 2 é dedicada à produção de 

tábuas e a linha de corte 3 à produção de ripas e barrotes) e 5% na de aproveitamento. Posteriormente, 

efetua-se o tratamento químico, seguido do tratamento fitossanitário. Informe-se que as paletes, entre 

estes processos, são montadas. A Tabela 2 esquematiza as áreas utilizadas no fabrico dos artigos 

mencionados. 

 

Tabela 2 - Sectores utilizados na produção da família de produtos 

Passos de construção e equipamentos 

Produtos Área de Corte Linha de 

Montagem 

Tratamento 

Químico 

Tratamento 

Fitossanitário LC l  LC ll LC lll L A 

Tábuas 85% 10% 
 

5% 
 

X X 

Ripas 85% 
 

10% 5% 
 

X X 

Barrotes 85% 
 

10% 5% 
 

X X 

Paletes 85% 10% 
 

5% X X X 

Nota: As percentagens referem-se à quantidade de unidades serradas por cada linha de corte 

 

                                                      
 

1 Valores estimados com base em entrevistas. 

48%

29%

14%

6% 3%

2016

Ripas Barrotes Palete Tábuas Outros

52%

31%

9%

4% 4%

2015

Ripas Barrotes Palete Tábuas Outros
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Tendo em conta os dados assinalados na Tabela 2, o estudo focalizar-se-á nos principais 

processos da família de produtos, na linha de corte LC1, no tratamento químico e no tratamento 

fitossanitário. Representa-se na Figura 20 o fluxo genérico da cadeia de valor da família de produtos 

em estudo. 

 

Figura 20 - Fluxo produtivo da família de produtos 

 

Na Tabela 3, apresenta-se as definições simplificadas de cada sector da cadeia de valor da família 

em estudo. 

Tabela 3 - Definição de cada setor 

 Sector Definição 

1 Verificação Inspeção de toda a matéria-prima a corpos estranhos que possam 

danificar a linha de produção 

2 Descascadeira C1 Remoção da casca de pinheiro das toras para não danificar as serras 

de corte 

3 Charriot C2 Corte em largura 

4 Retestadeira P3 Corte em comprimento 

5 Multi-Serra P4 Corte em espessura 

6 Tratamento Químico Tratamento protetivo 

7 Tratamento Fitossanitário Tratamento de calor 
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4.2 Caracterização dos Sectores Produtivos 

Neste subcapítulo procede-se à descrição de cada sector produtivo da cadeia de valor em estudo, 

e à apresentação dos resultados provenientes dos dados recolhidos. O conhecimento adquirido (Anexo 

B) permitiu caracterizar a cadeia de valor, de forma a traduzir a realidade do sistema produtivo. 

Pretende-se, portanto, avaliar o atual estado do processo e distinguir eventuais sectores com potencial 

para melhorar. 

Nos subcapítulos seguintes irá ser utilizado a seguinte simbologia VSM (Anexo C) similar à da 

Figura 21.  

 

Figura 21 - VSM exemplo 

Estas figuras servem para auxiliar o leitor a compreender a caracterização de cada processo do 

fluxo da cadeia de valor, devendo ser lida da esquerda para a direita. A caixa esverdeada indica o 

processo, estando abaixo a caixa de dados com as informações relevantes do processo, como a 

disponibilidade, indicada por “Disp”, número de operadores “op”, tempo de ciclo “C/T” ou tempo de 

setup. O triângulo de advertência serve para indicar os locais de acumulação de inventário. O ícone 

para movimento empurrado é a seta listrada. Ao longo do VSM será apresentado o sistema FIFO como 

uma linha interrompida pelo próprio nome do sistema. Os diferentes operadores envolvidos no processo 

estão caracterizados com o seguinte ícone  , sendo cada um diferenciado por uma cor diferente. Na 

zona inferior da imagem, é representado um cronograma, em forma de onda quadrada, que apresenta 

o período em que a peça demora a percorrer, desde a chegada da matéria prima até à entrega ao 

cliente, alternando entre o nível de valor não acrescentado, a linha superior a vermelho, e o nível de 

valor acrescentado, a inferior a verde. 

4.2.1 Linha de Corte LC1 

A linha de corte LC1 é o sector de extrema importância em toda a linha produtiva, pois aloca o 

maior número de operadores, sendo o responsável pelo descascamento das toras e pela realização 

dos cortes necessários para a peça final. É constituída pela descascadeira C1, charriot C2, retestadeira 
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P3 e multi-serra P4. Durante a análise e o estudo efetuado a esta zona do sistema produtivo (Anexo 

A), observou-se, através das cronometragens efetuadas às diversas linhas de corte, que a referida 

linha em estudo era utilizada 73% do tempo, estando 18% do tempo parada, maioritariamente devido 

a setups, responsável por 58% do downtime. Em média, a LC1 produziu cerca de 8784 peças por dia, 

o que se traduz na execução diária de 20 malotes. Com efeito, a cada 11 minutos sai um malote.  

 

4.2.1.1 Receção da Matéria Prima, Verificação e Alimentação no Processo 

Produtivo 

A receção e posterior verificação da matéria-prima são as primeiras operações do ciclo produtivo, 

realizadas no início da linha de corte, com vista à deteção e remoção de corpos estranhos que possam 

danificar a maquinaria da linha de corte, como é o caso dos pregos. 

Esta atividade é executada por um operador que, primeiramente, analisa, em lotes de quinze 

troncos, com um detetor de metais cada tronco e, caso haja algum material metálico estranho, procede 

à sua extração. Regista-se que, em condições normais, ou seja, caso não haja metais a remover, a 

verificação tem a duração de 3 minutos. Posteriormente, procede-se à alimentação da matéria-prima 

para a linha de corte com um empilhador, transportando-se três toras de cada vez. Este circuito de 

recolher e depositar as unidades demora 50 segundos. Na Figura 22 está representado o mapeamento 

do estado atual da receção, verificação e alimentação da matéria-prima no processo produtivo. 

 

 

Figura 22 - Ilustração e síntese dos dados do processo de receção, análise e alimentação 

 

Estes 4 minutos e 13 segundos despendidos não acrescentam qualquer tipo de valor acrescentado 

ao cliente, contudo, devido à realidade do sistema atual, são atividades necessárias.  
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4.2.1.2 Descascadeira C1 

Este sector é constituído por uma descascadeira, cuja função é retirar a casca de pinheiro das toras 

com dimensão superior a 24 centímetros de diâmetro, para não danificar as serras de corte das 

restantes máquinas. Este processo é executado autonomamente, a um ritmo de vinte e cinco segundos 

por tronco. Posteriormente, são transportadas por tapetes rolantes, automaticamente até ao seguinte 

processo, o que demora 40 segundos na deslocação, suportando, no máximo, cerca de vinte troncos. 

Nesta operação, a casca de pinheiro é aproveitada como subproduto, utilizado para venda, e 

introduzido no mercado como combustível para caldeiras industriais ou em jardinagem e decoração. 

 Na Figura 23  representa-se o mapeamento do processo da descascadeira C1, o seu transporte 

para o processo a jusante, bem como os dados recolhidos. 

 

Figura 23 - Captação da zona da descascadeira C1 e os seus dados 

Constata-se que neste processo e na sua ligação para o processo a jusante, apenas 25 segundos 

são de valor acrescentado, ou seja, cerca de 38%, pelo que os restantes 62% são utilizados para 

transporte, constituindo, deste modo, um dos 7 desperdícios identificados por Ohno que deve ser 

eliminado sempre que possível. 

 

4.2.1.3 Charriot C2 

O charriot (Figura 24) é a máquina responsável pela definição da largura desejada de cada peça. 

É operado por um trabalhador que, na sua cabine, comanda todo o processo de entrada de cada tora, 

posiciona-a de maneira a executar mais eficientemente os diversos cortes e escolher, por fim, o destino 

de cada peça na linha de corte. O tronco é normalmente dividido em quatro peças. As laterais, 

chamadas de costaneiros, vão, posteriormente, para a linha de aproveitamento, enquanto as duas 

peças interiores, com a largura desejada, continuam na linha de corte. 
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Figura 24 - Imagem da área de alimentação e saída do charriot C2 

Cada tora demora 42 segundos a ser dividida em duas peças com as larguras desejadas, estando 

a primeira pronta na primeira metade do tempo. O charriot requer um setup de quinze minutos, para 

trocar a serra de fita todos os dias, ação que é realizada sempre após a hora de almoço. Para além 

desta paragem planeada, o processo é caracterizado por outras paragens esporádicas não-planeadas, 

devido ao sistema de alimentação de matéria-prima ineficiente, o que provoca a saída dos troncos do 

seu caminho natural, bloqueando, deste modo, a sua passagem. Assim, estima-se que o downtime 

diário do charriot é de 20 minutos. 

Entre o charriot e a retestadeira, o transporte é executado através de tapetes rolantes automáticos. 

No entanto, três operadores encontram-se nesta zona, sendo um responsável por selecionar o 

costaneiro, de acordo com as suas medidas, e posicionar as peças da melhor maneira, para seguir o 

seu caminho. Os outros dois operadores, em zonas diferentes, são os responsáveis por transferir as 

peças de um tapete rolante para outro. Cada peça demora, neste trajeto, 2 minutos e 19 segundos, em 

média, a chegar à próxima estação. 

 A Figura 25 ilustra o VSM atual deste processo e os seus respetivos dados.  

 



 

42 

 

 

Figura 25 - Resumo dos dados do charriot C2 

Verifica-se que, entre o processo realizado no charriot e o seu transporte para o processo seguinte, 

apenas 15,1% do tempo são de valor acrescentado para o cliente, responsabilizando-se o transporte 

por esta baixa percentagem. 

4.2.1.4 Retestadeira P3 

A retestadeira tem como objetivo definir, com exatidão, o comprimento das peças. É constituída 

por três discos que cortam cada produto do charriot C2 em duas peças, com o comprimento exato. É 

dotada de um sistema hidráulico que segura as peças, para a obtenção de um corte com precisão, 

ficando o processo concluído em 11 segundos. Quando é necessário mudar de comprimento, o setup 

leva cerca de 15 minutos a reposicionar os discos. As duas peças são empurradas pela peça seguinte, 

que entram na retestadeira, de modo a chegar à entrada da multi-serra, onde um operador posiciona 

as peças, com o auxílio de feixe laser, ação que demora 21 segundos. Registe-se que a primeira a ser 

introduzida consome os primeiros 15 segundos.  

A Figura 26 ilustra a área de atuação desta atividade e o mapeamento do processo com os seus 

respetivos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26 - Ilustração e síntese dos dados da retestadeira P3 
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O processo realizado na retestadeira P3 e o transporte para o processo seguinte apresentam 

34,38% de valor acrescentado. Registe-se que este baixo valor se deve ao facto de o tempo de ciclo 

ser superior no processo a jusante, uma vez que é necessário esperar para o alimentar.  

 

4.2.1.5 Multi-Serra P4 

A multi-serra P4 é uma máquina constituída por vários discos de corte, sendo cada produto da 

retestadeira P3 é introduzido e dividido, dependendo, no entanto, da espessura da peça desejada, em 

sete partes, operação que tem a duração de 21 segundos. A separação e alocação das peças finais é 

realizada por três operadores, e utiliza 11 segundos. Dos três operadores, um está encarregue da 

separação das peças não conformes para linha de aproveitamento; e outros dois responsáveis, pela 

formação de dois malotes de cada vez, com 350 peças cada, em média, o que demora cerca de 17 

minutos e 10 segundos a ser completado, saindo um malote a cada 11 minutos e 12 segundos. 

A alteração da espessura no produto final, ou o próprio desgaste dos discos, provoca uma paragem 

de setup de 20 minutos e 22 segundos, o que contribui para uma média diária de 33 minutos e 15 

segundos de paragem, o que representa 10,37% do downtime. Saliente-se que foi registado um 

máximo downtime diário, devido a setups, de 1 hora e 10 minutos, isto é, cerca de 12,5% do tempo de 

produção planeado. A Figura 27 ilustra a área da multi-serra e o VSM atual do processo. 

 

 

Figura 27 - Captação da zona da multi-serra P4 e os seus respetivos dados 

Nesta secção da cadeia de valor, a única atividade de valor acrescentado é o processo de corte 

que demora 21 segundos, ou seja, apenas 3% do tempo total desta secção, sendo 1,56% utilizado em 

transporte e os restantes 95,46% em inventário. Para além disso, constata-se que a multi-serra P4 é a 

que tem o maior tempo de setup de todo o processo de corte e a que se realiza mais vezes para se 
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adaptar aos mais diferentes produtos, sendo necessário otimizar este, de modo a diminuir o downtime 

de toda a linha de corte.   

De forma a simplificar o VSM do estado atual da cadeia de valor, aglomerou-se todos estes 

procedimentos no processo de corte, representado na Figura 28. 

 

Figura 28 - VSM do estado atual dos processos de verificação e processo de corte 

 

Nesta primeira secção da cadeia de valor, verifica-se que apenas 20% do tempo de produção 

corresponde a atividades de valor acrescentado, 21% a transporte e os restantes 59% despendidos em 

inventário, na constituição dos malotes. Registe-se que a alta percentagem de tempo em inventário 

deve-se ao pack size dos malotes que é estabelecido de acordo com a normas de empilhamento da 

madeira serrada [52]. A percentagem de tempo de valor não acrescentado, absorvida em transporte, 

deve-se ao layout não otimizado para a linha de corte 1, observando-se, por conseguinte, espaço entre 

os processos, e respetivo transporte. Porém, o layout atual provavelmente não poderá ser alterado no 

imediato. 

Durante o tempo de permanência na fábrica, verificou-se também paragens entre sectores para 

comunicar mudanças na produção e, certas vezes, mau entendimento entre as mesmas, o que 

provocou erros na produção do produto desejado. Para além disso, averiguou-se que acontecia o 

malote já estar constituído, e havia períodos de espera até o operador do empilhador o vir buscar, para 

ser transportado para o tratamento químico, o que manifesta falta de comunicação entre sector e 

operador. 
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4.2.2 Tratamento Químico  

Concluído o processo de corte e constituído o malote, este é transportado para junto da zona do 

tratamento químico, onde fica em espera durante 10 horas e 5 minutos, em média, por razões de 

logística. Posteriormente, é levado para o tratamento químico em lotes de três malotes. Para tal, são 

colocados num elevador, que os desce e submerge num tanque com um composto químico, com o 

intuito de proteger a madeira contra os agentes deterioradores, como é o caso dos fungos e dos insetos. 

Este tratamento por imersão é realizado automaticamente. Saliente-se que este processo consiste em 

manter os malotes submersos, durante o tempo recomendado, o qual pode variar entre um a seis 

minutos, dependendo do tipo de madeira e da sua utilização. Finalizado o período de tratamento, o 

elevador sobe, para deixar escorrer o excesso da solução sendo o valor recomendado de cinco 

minutos, o que resulta num tempo total de 8 minutos e 33 segundos do ciclo de tratamento químico. 

Contudo, não existe nenhum tipo de indicação de quando é que o malote está pronto para ser retirado, 

verificando-se, que, em média, os mesmos ficam à espera 6 minutos adicionais para serem retirados 

do elevador e serem transportados. A Figura 29 ilustra a área da multi-serra e o VSM atual do processo. 

 

 

Figura 29 - Captação da zona de tratamento químico e os seus respetivos dados 

Nesta secção do fluxo de valor verifica-se que em apenas 96,49% do tempo o produto está em 

inventário, sendo 1,09% utilizado em transporte, 1,06% em espera e somente 1,36% em valor 

acrescentado. O principal desperdício, nesta secção, ocorre devido ao sistema de produção 

implementado entre processos isolados, uma vez que assenta no conceito de produção empurrada, o 

que se reflete o transporte interrompido com acumulação de inventário entre sectores.  
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4.2.3 Tratamento Fitossanitário 

Após a conclusão do tratamento químico, os malotes são transportados para a zona do tratamento 

fitossanitário (Figura 30). Aí permanecem em stock durante um período, em média, de 24 horas 13 

minutos e 47 segundos, devido à política empresarial de se realizar o tratamento apenas no final do 

dia, a fim de se conseguir responder aos pedidos urgentes de clientes que passam à frente do plano 

de produção. Normalmente, é executado o exercício de descarga e de carga da câmara fitossanitária 

somente no final do dia. Informe-se que a descarga é efetuada às 15 horas e a posterior carga às 16 

horas, dando-se início ao tratamento às 17 horas. 

 

Figura 30 - Imagem da câmara de tratamento fitossanitário 

O carregamento completo na câmara com os malotes e a sua preparação técnica, de acordo com 

a DGAV (Direção Geral da Alimentação e Veterinária), bem como a colocação das sondas para 

monitorização e registo das temperaturas, sem esquecer a aplicação das regras de carregamento e 

empilhamento, de modo a garantir uma circulação do ar e a distribuição homogénea do calor, demora, 

em média, cerca de 59 minutos e 8 segundos.  

Constate-se que o tratamento fitossanitário por choque térmico tem como objetivo evitar a 

dispersão do nemátodo da madeira do pinheiro. Com efeito, a madeira é utilizada na fabricação de 

embalagens para mercadorias, no trânsito internacional, e necessita, obrigatoriamente, deste 

tratamento, conforme a ISPM15 (norma internacional para medidas fitossanitárias). O tratamento de 

madeira em malotes é considerado válido, quando todas as leituras se mantiverem iguais ou superiores 

à temperatura pretendida, ou seja, 63ºC, durante 60 minutos consecutivos, pelo que um tratamento 

fitossanitário demora, em média, 8 horas e 19 minutos. Finalizado o procedimento, os malotes são 

mantidos na câmara, até se iniciar a descarga, a qual acontece normalmente. às 15 horas, momento 

em que são transportados para o parque de entregas. O descarregamento de todos os malotes demora 

57 minutos e 59 segundos, e, posteriormente, fica-se a aguardar a recolha do cliente, permanecendo 

neste local, em média, de 5 horas e 58 minutos e 5 segundos. 

A Figura 31 apresenta o VSM do estado atual do fluxo de valor, desde o momento em que sai do 

tratamento químico até ser entregue ao cliente. Verifica-se que, nesta secção da cadeia de valor, 
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20,55% do tempo é de valor acrescentado, sendo a percentagem de valor não acrescentado distribuída 

por 4,91%, em transporte, e 74,54%, em inventário. A elevada percentagem de tempo de valor não 

acrescentado nesta secção da cadeia de valor deve-se, essencialmente, ao sistema de produção 

implementado sem fluxo, já que interrompe o fluxo de transporte, originando a acumulação inventário 

entre processos.  Para além disso, não existe um planeamento prévio da quantidade de malotes a 

colocar na câmara fitossanitária, sendo que nem todos os malotes que passam no processo de corte e 

no tratamento químico, realizam logo o tratamento fitossanitário. 

 

 

Figura 31 - Síntese dos dados do tratamento fitossanitário 
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Apresentados os sectores produtivos, seguidamente, apresenta-se na Tabela 4 o resumo destes, 

identificando o tipo de atividade e o seu tempo de processamento. 

Tabela 4 - Atividades da cadeia-de-valor em estudo 

Processo Tipo de Atividade Tempo de Processamento 

Verificação Sobre Processamento 00:03:00 

Movimentação para o empilhador Movimento 00:00:23 

Transporte entre processos Transporte 00:00:50 

Descascadeira Valor Acrescentado 00:00:25 

Transporte entre processos Transporte 00:00:40 

Charriot Valor Acrescentado 00:00:21 

Transporte entre processos Transporte 00:02:18 

Retestadeira Valor Acrescentado 00:00:11 

Transporte entre processos Transporte 00:00:21 

Multi-Serra Valor Acrescentado 00:00:21 

Transporte para os malotes Transporte 00:00:10 

Constituição dos malotes Inventário 00:11:12 

Transporte para Stock Transporte 00:02:14 

Stock Inventário 10:05:03 

Transporte para tratamento Químico Transporte 00:04:35 

Tratamento Químico Valor Acrescentado 00:08:33 

Espera para Transporte Espera 00:06:39 

Transporte para Stock Transporte 00:02:17 

Stock Inventário 24:13:47 

Transporte Tratamento Fitossanitáro Transporte 00:59:08 

Tratamento Fitossanitátio Valor Acrescentado 08:19:29 

Espera Tratamento Térmico Espera 13:40:31 

Transporte para Parque de Entregas Transporte 00:57:59 

Parque de Entregas Inventário 05:58:05 

Lead Time  64:55:34 

Tempo de valor acrescentado  8:29:20 

 

Neste subcapítulo, os estudos dos sectores produtivos foram brevemente apresentados, já que a 

informação recolhida visa avaliar o estado do processo e identificar possíveis sectores com problemas 

e potenciais melhorias. 
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4.3 VSM Atual e sua Análise 

Neste capítulo proceder-se-á à construção do mapa de fluxo de valor. Para tal, será reproduzido o 

estado atual do sistema produtivo da família de produtos em estudo, o qual surge representado na 

Figura 32. 

Um mapa de fluxo de valor representa o curso do material desde o fornecedor até ao cliente, ao 

longo de uma organização. Nele também se apura o seu fluxo de informação, o que demonstra a 

transmissão da informação do estado atual do sistema produtivo, verificando-se, deste modo, através 

dele, como se trabalha e comunica, numa dada cadeia de valor 

O propósito do VSM é detalhar, graficamente, cada passo significativo do processo e avaliar se 

acrescenta valor ou não, do ponto de vista do cliente, constituindo, por isso, uma ferramenta eficaz para 

a colaboração, comunicação e compreensão das necessidades da linha produtiva. Quando esta 

ferramenta é aplicada, surgem indicadores fundamentais, como o lead time e o tempo de valor 

acrescentado. 

Note-se que o primeiro, o lead time, importa realçar que consiste no intervalo temporal entre o 

momento em que a ordem do cliente é dada à empresa até à entrega do produto solicitado, conceito 

fulcral para o sector produtivo. Ademais, caracteriza a cadeia de valor, ao associar tempos de valor 

acrescentado, como processos produtivos necessários à transformação, a outros de valor não 

acrescentado, nos quais se inclui os tempos em stock ou em transportes. No caso estudado, informe-

se que o lead time representa o período compreendido desde a receção das toras até à entrega do 

solicitado ao consumidor final, após passar por todos os passos de transformação acima descritos.  

O tempo de valor acrescentado designa todos os elementos de trabalhos ou processos que 

transformam a matéria-prima até chegar ao produto que o cliente está disposto a pagar, verificados no 

estudo dos tempos. Idealmente, a cadeia de valor só deve conter atividades de valor acrescentado para 

resultar num tempo de valor acrescentado equivalente ao lead time e num produto com um custo 

associado ao que o cliente está disposto a pagar. 

Posto isto, foi elencado o mapa da família em estudo representado na Figura 32.  
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Ao analisar o VSM atual da família de produtos em estudo (Figura 32), verifica-se que não há 

comunicação entre os diversos processos e o fluxo de material, o que demonstra uma produção 

caracteristicamente empurrada. Disto resulta a acumulação de inventário entre sectores e na 

duplicação de processos nos transportes, pelo que se observa a existência constante de dois 

carregamentos e de duas descargas da matéria-prima, para chegar ao sector a jusante. Desta forma, 

o lead time da cadeia-de-valor em estudo apresenta um valor de 64 horas 55 minutos e 34 segundos, 

com uma variação máxima de 32 horas e 42 minutos e 6 segundos, sendo apenas 8 horas e 29 minutos 

e 20 segundos de tempo de valor acrescento. 

 

4.3.1 Cálculo da Eficiência do Processo 

Para a caracterização do VSM atual, para além dos dados acima referidos, como o lead time, tempo 

de valor acrescentado, um dos indicadores mais relevantes do estado de uma linha é o cálculo da 

eficiência do processo, PCE (Process Cycle Efficiency). 

𝑃𝐶𝐸 % =
𝑇𝑉𝐴

𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒
 

(3) 

 

O PCE é calculado através do rácio entre o TVA, tempo de valor acrescentado, e o tempo total do 

processo, o lead time. Um processo considerado perfeito, o qual o Lean encoraja qualquer organização 

a perseguir, é aquele que atinge um valor de PCE de 100%, onde todas as atividades efetuadas no 

processo de transformação acrescentam valor. Em Lean Thinking [2], os autores ao utilizarem como 

exemplo a produção de uma lata de coca-cola, demonstraram que uma típica cadeia de valor, gerida 

através de um pensamento de produção em massa, isto é, desde a sua matéria-prima até à entrega ao 

consumidor, possui valores PCE extremamente baixos. Com efeito, afirma que, no caso da lata de 

coca-cola, é de apenas de 0,039% [2]. 

No presente estudo, o indicador de eficiência do processo, ao longo de toda a cadeia de valor, é 

de 13,06%.  

Na Figura 33 apresenta-se, à esquerda, a distribuição do tempo ao longo da cadeia-de-valor e, à 

direita, a percentagem dos diversos tipos de desperdícios presentes na cadeia-de-valor.  
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Figura 33 - Gráficos de distribuição do tempo na cadeia de valor em estudo 

 

Através da figura, verifica-se que o sistema produtivo atual possui um PCE de 13,06%, sendo o 

restante resultado da acumulação de diversos desperdícios. Note-se que, o inventário acumulado entre 

processos isolados é o que absorve maior tempo de produção (71,64%).  Desta forma, existe um 

tremendo potencial para melhorar esta cadeia de valor, através da diminuição dos diversos 

desperdícios presentes, já que é possível reduzir, no limite, um total de 56 horas e 26 minutos (86,94%).  

 

4.3.2 Avaliação da Procura do Cliente e Determinação do Ritmo da Linha 

De forma a analisar as cargas, estrangulamentos ou excesso de capacidade de cada processo, é 

necessário analisar o atual ritmo de produção e comparar com a cadência de produção de cada 

processo. Esta ação deve ser realizada para ir ao encontro da procura do cliente, o takt time, a fim de 

se entregar o produto certo, no tempo certo. Um ritmo de produção superior ao de takt time gera stock, 

enquanto um ritmo mais lento origina a necessidade de ter stock, para se responder à necessidade do 

cliente. Assim, aplicar o ritmo correto a todo o sistema de produção, aumentará a eficiência das suas 

operações. 

Para determinar o ritmo de produção, consoante a solicitação do cliente, há dois valores que se 

deve conhecer: o takt time, que nos indica a taxa da procura do cliente por tempo de produção teórico; 

e o takt time operacional, resultado da procura do cliente por tempo de produção “real”, ou seja, o tempo 

de produção disponível menos o tempo perdido em setups, downtime e paragens não planeadas. 

Com o objetivo de simular o ano produtivo em estudo, todos os cálculos efetuados destinam-se a 

simular o ano de 2017. Dos 365 dias presentes em 2017, 105 são fins de semana e 13 feriados, o que 
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significa que há disponíveis 250 dias úteis. A Covelo e Pinto, Lda. encerra a sua atividade produtiva 

entre 28 de julho e 21 de agosto, e entre 22 de dezembro e 2 de janeiro, o que reduz os dias úteis para 

232. 

No presente caso, o tempo de produção efetivo por ano é constituído por 223 dias úteis, durante 

os quais são realizadas 8 horas de trabalho diárias. Todo o processo produtivo tem início às 8 horas 

da manhã, parando as atividades, para almoço, ao meio-dia, as quais são retomadas às 13 horas e 

terminam às 17 horas. Verifica-se, pois, que a empresa labuta diariamente 8 horas, sendo alocados, 

em média, 10 minutos finais do dia destinados a limpezas. 

Para estimar a procura da família de produtos anual, analisou-se o seu consumo nos anos transatos 

de 2015 e 2016, como se poderá observar na Tabela 5. Nesta, verifica-se a procura total, em 2015, de 

2 089 846 unidades da família de produtos selecionada, havendo, no ano seguinte, uma redução para 

1 845 003 unidades. Com base no historial do volume de vendas da CP, estimou-se, para o ano 

produtivo de 2017, uma procura média de 1 967 425 unidades, uma média dos valores obtidos nos dois 

anos transatos. 

 

Tabela 5 - Unidades vendidas em 2015 e 2016 da família de produtos 

Produtos 2015 2016 
Tábuas para Paletes 1 186 529 1 234 163 
Ripas 539 262 354 576 
Barrotes 323 311 209 951 
Tábuas 40 744 46 313 
Total 2 089 846 1 845 003 
Média dos 2 anos (2015 e 2016) 1 967 425 

 

Com isto, torna-se possível calcular o tempo de takt, que, como já foi referido anteriormente, obtém-

se pela divisão do tempo efetivo de trabalho por unidade de tempo, com a procura média do cliente 

durante a mesma unidade de tempo, o qual, no presente estudo, é de um ano. 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑎𝑘𝑡 =
  çã  /

çã  é   /
  

 

(4) 

 

 
∗( ∗ )∗

 967 
= 3,19 

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

 

(5) 

 

Atente-se que este valor é válido como takt time operacional para operações de tratamento químico 

e tratamento fitossanitário, o que significa que o cliente necessita de uma peça a cada 3,19 segundos. 

Contudo, para a linha de corte, uma vez que tem perdas significativas que ocorrem durante a sua 

operação, em particular, tempos de setup e downtimes, é necessário recorrer ao cálculo do takt time 

operacional, considerando-se estas perdas. Como foi anteriormente mencionado, durante a análise à 

linha de corte LC1, comprovou-se que está em funcionamento, em média, 5 horas, 20 minutos e 32 



 

54 

 

segundos, sendo o downtime de 57 minutos e 12 segundos, e 33 minutos e 15 segundos, para setups. 

Assumindo que foi produzido 85% do valor total de unidades da família de produtos selecionada. Deste 

modo, e tendo em conta as considerações acima realizadas, o tempo de takt time operacional será: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑘𝑡  =
  çã  ⁄

çã  é   ⁄
  

 

(6) 

 

 
∗(( × )× )

  × ,
= 2,03 

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

 

(7) 

 

Verifica-se, assim, que, para ir ao encontro da procura do cliente, a linha de corte LC1 deverá 

produzir uma peça a cada 2,03 segundos. 

 

4.3.3 Verificação da capacidade dos processos 

Teoricamente, o tempo de ciclo de qualquer processo tem de ser igual, ou inferior, ao takt time 

operacional, já que, caso isso não aconteça interrompe o one-piece flow2. Mike Rother, no livro Toyota 

Kata [18], considera que, como todas as máquinas sofrem pequenas flutuações de ciclo para ciclo, por 

haver pequenas alterações no seu processamento, como no seu carregamento, estas devem realizar 

o seu ciclo um pouco antes do ritmo de produção, estabelecendo como guia 90% do tempo de takt 

operacional. 

As comparações dos indicadores de takt time e do tempo de ciclo de cada processo da família de 

produtos podem ser verificadas nas Figura 34. Nas colunas representa-se o tempo de ciclo de cada 

processo, e nas linhas laranja e amarela os tempos de takt time operacional e 90% do valor deste, 

sendo que, qualquer coluna que ultrapasse estas linhas dificulta o fluxo contínuo da cadeia-de-

produção. 

                                                      
 

2 Idealmente, one-piece flow indica o fluxo que uma peça passa de um processo de valor 
acrescentado diretamente para o próximo processo de valor acrescentado, sem agregar atividades de 
valor não acrescentado entre estes, como tempos de esperar ou constituição de lotes.   
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Figura 34 - Gráfico de capacidade dos processos da cadeia de valor em estudo 

 

Na Figura 34 é possível observar que o processo de corte tem um tempo de ciclo total demasiado 

longo para o takt time operacional, considerando o tempo médio diário de funcionamento da linha de 

corte, sendo que no limite pode trabalhar 2 horas e 29 minutos e 24 segundos adicionais, o que permite 

aumentar o takt time operacional para 3,08 segundos por unidade3, superior ao tempo de ciclo de 2,29 

da linha de corte LC1. Sublinhe-se que o maior responsável pelo superior tempo de ciclo da linha de 

corte LC1 é a multi-serra C4, que dificulta o fluxo contínuo da manufatura da família de produtos, devido 

ao seu superior tempo de ciclo e downtime, tornando-se, então, imperioso otimizar o tempo produtivo 

da multi-serra C4.  

 

4.3.4 Limitações do Sistema Produtivo 

Através do estudo realizado à cadeia de valor, que culmina com o mapa de fluxo de valor do estado 

atual da família de produtos e sua posterior análise, verificou-se que o tempo total de produção, o lead 

time, é de 64 horas e 58 minutos, um valor muito longo, se se tiver em conta que somente 13,14% é 

responsável por atividades de valor acrescentado (Figura 33).  

De modo a identificar a causa-raiz do problema do sistema produtivo, o facto do lead time ser 

demasiado extenso, foi feita uma análise com utilização da ferramenta “5 porquês”, representada na 

Figura 35.  

                                                      
 

3 Valor obtido considerando 8 horas de trabalho, com o downtime de 17,84% e 10 minutos para 
limpezas. 
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Registe-se que os “5 porquês” são uma ferramenta que consiste na prática de perguntar 

repetidamente “porquê?” e responder à mesma questão, sempre que um problema é encontrado, de 

modo a ir além dos sintomas e identificar a sua causa real, ou seja, a causa raiz. Seguir esta sequência 

lógica permite às pessoas e às equipas concentrarem-se nas questões realmente importantes. 

 

 

Figura 35 - Esquematização da ferramenta "5 porquês" para expor a causa raiz do problema intrínseco ao 
sistema produtivo 

 

A análise feita na Figura 35 permite concluir a causa raiz do sistema produtivo é o funcionamento 

dos diversos processos como ilhas isoladas. De modo a resolver este problema, deve-se introduzir o 

fluxo contínuo na cadeia de valor e criar condições para trabalhar neste modo de produção. Na Tabela 

6 e Tabela 7 estão resumidas as principais limitações do sistema produtivo diagnosticado. 
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Tabela 6 - Síntese dos problemas encontrados e possíveis melhorias 

Operações Problema / Oportunidade Melhoria 

Processo 

de Corte 

Verificação 
 Atividade de valor não 

acrescentado 

 Passagem do processo para 

o fornecedor ou introduzir 

detetores de metais 

industriais 

Charriot 

 Sistema de transporte 

de matéria-prima 

ineficiente 

 Introdução de barreiras, com 

o objetivo de impedir que a 

matéria-prima se desvie do 

seu trajeto 

Multi-Serra 

 Tempo de ciclo superior 

ao tempo de takt 

 Tempo longo de setup 

(o maior de todo o 

processo de corte) 

 Aplicação do SMED, para 

aumentar a disponibilidade do 

equipamento 

Geral 

 Problemas de 

comunicação entre 

sectores 

 Inclusão de um andon board, 

para fim de facilitar a 

comunicação da produção 

necessária 

Entre o Processo de 

Corte e Tratamento 

Químico 

 Produção empurrada 

 Falta de comunicação 

entre sectores 

 Existência de inventário 

excessivo 

 Tempo de espera 

 Duplicação de 

processos no transporte 

 Inserção do FIFO entre 

sectores, com vista à redução 

do inventário entre os 

processos isolados  

 Existência de um simples 

andon, para identificar 

quando o malote está pronto 

 Introdução do sistema da 

visualização do estado do 

processo de corte na 

empilhadora, de modo a 

reduzir o tempo de espera 
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Tabela 7 - Síntese dos problemas encontrados e possíveis melhorias (Continuação) 

Operações Problema / Oportunidade Melhoria 

Tratamento-Químico 

 Inexistência de 

indicações relativamente 

à retirada do malote 

 Introdução de um andon para 

identificar a conclusão do 

processo 

 

Entre o Tratamento 

Químico e Tratamento 

Fitossanitário 

 Produção empurrada 

 Falta de comunicação 

entre sectores 

 Existência de inventário 

excessivo 

 Tempo de espera 

 Duplicação de 

processos no transporte 

 Alteração do comportamento 

de carregamento e de 

descarregamento da câmara 

fitossanitária, ao introduzir o 

fluxo contínuo 

Tratamento 

Fitossanitário 

 Inexistência de um 

planeamento prévio da 

quantidade de malotes a 

colocar na câmara 

fitossanitária 

 Criação de planeamento 

prévio relativo à quantidade 

de malotes a colocar, 

consoante a necessidade dos 

clientes, para se introduzir o 

sistema puxado 
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5. Contramedidas Propostas aos Problemas Identificados 

Através do diagnóstico realizado no capítulo anterior, foram identificados problemas e 

oportunidades de melhoria no sistema produtivo em estudo. Esta secção tem como objetivo apresentar 

contramedidas, de acordo com os princípios Lean, que correspondam às necessidades reconhecidas. 

O presente capítulo fornece recomendações apoiadas em métodos, apontando quer a 

quantificação dos seus benefícios, quer o mapa de fluxo de valor relativo ao estado futuro da cadeia de 

valor em estudo. 

 

5.1 Introdução do Fluxo Contínuo 

O processamento em fluxo contínuo refere-se, no seu estado ideal, à produção de um item de cada 

vez, passando cada um deles imediatamente de um processo para o seguinte, sem paragem, ou outros 

desperdícios entre o mesmo. Um sistema produtivo Lean esforça-se, a todo o momento, por aumentar 

os seus níveis de fluxo contínuo, uma vez que é a forma mais eficiente de produzir, já que cria condições 

para a alcançar.  

A aplicação deste modo de processamento é de tal importância que limita os recursos usados ao 

mínimo. A quantidade de pessoas (direta ou indiretamente ligadas ao processo), de máquinas, de 

materiais, de equipamentos de manuseamento necessários para fabricar o produto, são mantidos ao 

mínimo, o que se reflete numa maior produtividade aliada a um e menor custo. Para além disso, o fluxo 

contínuo tem, como consequência, a redução do lead time, o que permite fornecer uma resposta mais 

rápida ao cliente, estreitando-se, assim, o ciclo entre o pagamento da matéria-prima e o do pagamento 

pelo produto produzido. Um sistema, ao funcionar em fluxo contínuo, produz apenas o que é 

imediatamente necessário na cadeia de valor e reduz as quantidades de esforço, de lead time e de 

espaço necessário. 

Como se verificou anteriormente na cadeia de valor existente, a existência de parte do desperdício 

é resultado da maquinaria atualmente existente e da sua localização, sendo que estas características 

do estado atual provavelmente não poderão ser alteradas, no imediato. 

O tempo total acumulado em inventário entre processos (processo de corte, tratamento químico e 

fitossanitário), ao longo do processo de transformação, é de 35 horas e 38 minutos de tempo de valor 

não acrescentado, correspondendo a 55% do lead time. 

Reduzir o tempo de valor não acrescentado e limitar o inventário acumulado entre processos, 

permite geração de capital mais rapidamente e redução dos custos da cadeia de valor (devido à 

redução de WIP). 
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 De forma a reduzir o tempo total de produção e os níveis de inventário, foi necessário criar um 

sistema que ligasse os processos isolados, de forma eficiente, através da concretização das seguintes 

melhorias:  

1. Alteração do comportamento das cargas e descargas do tratamento fitossanitário, uma vez que 

o atual sistema impede a procura pelo fluxo contínuo e fomenta a acumulação de inventário; 

2. Aplicação do FIFO entre o processo de corte e o tratamento químico, de forma a reduzir o 

inventário entre estes dois processos isolados; 

3. Integração de andons no sistema produtivo, para melhorar a comunicação entre processos;  

Realce-se que estes pontos são descritos nos subcapítulos subsequentes. 

 

5.1.1 Alteração do Comportamento de Cargas e Descargas no Tratamento 

Fitossanitário 

Atualmente, o tratamento fitossanitário funciona apenas com carregamentos que ocorrem no final 

de cada dia, o que se reflete na interrupção de fluxo e na acumulação de stock. A câmara de tratamento 

possui um espaço médio de, aproximadamente, 52 malotes, já que depende do tamanho e da sua 

configuração dos mesmos, e, desde a saída do tratamento químico até ao carregamento na câmara 

fitossanitária, um malote demora, em média, 25 horas e 15 minutos, sendo somente 1 hora e 1 minuto 

(4,05%) constituído pelo transporte entre processos.  

Este comportamento resulta da necessidade de satisfazer as ordens de produção urgentes, o que 

provoca o adiamento do início do tratamento químico para as 16 horas, a tempo de se realizar o 

carregamento da câmara, o que leva, aproximadamente, uma hora, altura em que termina o horário 

laboral. 

De forma a reduzir o tempo de espera, de stock e de duplicação de transporte, propôs-se que, ao 

finalizar o tratamento químico, cada malote fosse transportado diretamente para a câmara fitossanitária, 

num sistema de carregamento one-piece-flow. Nesse sentido, é fulcral que a câmara esteja disponível, 

para se proceder ao carregamento, ao longo das 8 horas produtivas diárias, realizando-se, para isso, 

as descargas da câmara fitossanitária meia hora antes do início da produção, tendo em conta o tempo 

da descarga, menos o tempo de produção do primeiro malote. Assim, inicia-se o horário produtivo da 

cadeia de valor, tendo a câmara disponível para receber malotes. 

A alteração do comportamento de cargas e descargas resultante permite reduzir o tempo entre os 

tratamentos químico e fitossanitário de 25 horas e 15 minutos, para, um máximo de 8 horas, o que 

corresponde a uma redução de 31,6868,32%, eliminando-se, deste modo, tempos de espera, stock 

entre processos, bem como carregamentos e descargas “por lotes”. 
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5.1.2 Aplicação do FIFO entre Processo de Corte e Tratamento Químico 

FIFO - First In, First Out - primeiro a entrar, primeiro a sair, é uma forma de regular um sistema 

puxado entre processos desacoplados, quando não é prático o inventário de todos os itens possíveis 

num sistema supermercado. Neste sistema, a remoção de uma peça na linha FIFO, pelo processo 

consumidor, desencadeia automaticamente a sua produção, no processo fornecedor. 

A sequência FIFO é tipicamente mantida por canais físicos, ou visuais. O processo fornecedor 

preenche a cadeia do extremo a montante, enquanto o processo cliente retira no extremo a jusante. 

Caso a linha fique totalmente preenchida, o processo fornecedor deve parar até o cliente iniciar o 

consumo de inventário e disponibilizar espaço na mesma. 

Entre o processo de corte e o tratamento químico, isto é, desde a saída da primeira tábua até ao 

início do tratamento químico, um malote demora, em média, 10 horas e 23 minutos, sendo somente 6 

minutos e 49 segundos (1,09%) constituído pelo transporte entre processos. 

No final do processo de corte, como referenciado previamente, são constituídos, desfasadamente, 

dois malotes, pelo que a formação de um malote demora 11 minutos, em média. O tempo de transporte 

entre a recolha do malote, no processo de corte, e o seu depósito no elevador de tratamento químico 

é efetuado em 2 minutos, sendo, de seguida, o tratamento químico realizado em 8 minutos. 

Como o processo de corte tem um tempo de ciclo mais lento, em média, do que o processo 

adjacente, estes podem-se ligar por um fluxo one-piece flow. Contudo, devido à variação dos tempos 

de ciclo, bem como aos longos setups e downtimes, existe a possibilidade de o tratamento químico ser 

mais lento que o processo de corte, apesar deste ser, em média, ser mais rápido que o processo de 

corte. 

Admitindo que os tempos de ciclo dos dois processos seguem uma distribuição normal, pode-se 

expressar matematicamente através de duas funções probabilísticas definidas por 𝑓 (𝑥) e 𝑓 (𝑥):  

A média e o desvio padrão são representados como µ e σ respetivamente. Desta forma o processo 

de corte tem uma média de 802,5 segundos e um desvio padrão de 449,76 segundos, enquanto o 

tratamento químico tem uma média de 513 segundos e um desvio-padrão de 97,63 segundos, o que 

significa que, em média, o processo de corte é o bottleneck4, com um tempo de ciclo de 802,5 

segundos. Todavia, devido às variações, por vezes, o tratamento químico é mais lento do que o 

                                                      
 

4 Bottleneck designa o processo que limita o desempenho de todo um sistema. 

  

𝑓 (𝑥) =
√

     ;     𝑓 (𝑥) =
√

 

 

(8) 
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processo de corte, tornando-se, temporariamente, no bottleneck. Na Figura 36 apresenta-se as 

distribuições normais dos dois processos. 

 

Figura 36 - Distribuições normais dos processos em estudo 

Adicionar inventário entre processos reduz a probabilidade de o processo mais rápido atrasar o 

mais lento, em regra, sendo que, quanto maior for o inventário, menor é a probabilidade, contudo, 

também maior é o desperdício. 

Calcular a probabilidade de o tratamento químico ser mais lento do que o tratamento de corte, 

admitindo-se que o tratamento químico é realizado com um malote de cada vez, para simplificar os 

cálculos, de acordo com a quantidade de buffer selecionado, pode ser feito da seguinte forma, sendo 

que (𝑛 − 1) é o valor do buffer: 

𝜇 ( ) = 𝑛. (𝜇 − 𝜇 ) (9) 

 

𝜎 ( ) = 𝑛. (𝜎 + 𝜎 ) 

 

(10) 

 

𝑓 ( )(𝑥) =
𝑒

 
( )

( )

𝜎 ( )√2𝜋
 

 

(11) 

 

Com estas relações matemáticas, calculou-se a probabilidade de o processo de corte atrasar o 

tratamento químico, 𝑃(𝑇𝑄 > 𝑃𝐶), consoante o tamanho máximo da linha FIFO, (𝑛 − 1) , apresentando-

se graficamente, na Figura 37, os seus resultados.  

𝑃(𝑇𝑄 > 𝑃𝐶) = 𝑓 ( ) 𝑑𝑥 
(12) 
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Figura 37 - Probabilidade do processo TQ ser atrasado por PC consoante o tamanho do stock 

 

A partir da análise à Figura 37, verifica-se que a probabilidade de o tratamento químico ser atrasado 

pelo processo de corte sem buffer é de 26,58%, sendo, gradualmente, reduzida esta probabilidade à 

medida que o tamanho do stock vai aumentado. Desta forma estabeleceu-se um plano de ação, onde, 

inicialmente, a linha FIFO teria capacidade para acumular no máximo 5 buffers e reduzir gradualmente 

de forma sustentável, consoante uma abordagem planeada, onde deve haver um esforço para alcançar 

um fluxo ideal one-piece flow. O buffer da linha FIFO seria estabelecido através de marcações no chão 

da fábrica junto ao tratamento químico, resultando num modo de gestão visual eficaz. Desta forma, é 

representado na Tabela 8 um plano de implementação. 

Tabela 8 - Plano de Implementação da linha FIFO 

# Tarefa Métrica Responsável 
Data 

target 
Setembro Outubro Novembro Inspeção 

1 1ª Fase 5 WIP  15/06 ○ ∆            

2 2ª Fase 3  29/06   ○ ∆          

3 3ª Fase 2  13/07     ○ ∆        

4 4ª Fase 1  07/09       ○  ∆     

5 5ª Fase 0  28/09          ○  ∆  

○ Início proposto 

●Início 

∆ Conclusão proposta 

▲Conclusão 
 Dentro do prazo   Atrasado 

□ Revisão X Problemas 

26,58%

18,81%

13,93%

10,54%

8,09%
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A aplicação do sistema FIFO entre o processo de corte e o tratamento químico permite uma maior 

fluidez dos produtos entre estes dois processos isolados, reduz e controla o inventário, o que provoca 

a diminuição do lead time nesta zona da cadeia de valor de 10 horas e 5 minutos para um máximo de 

40 minutos, caso haja 5 malotes de inventário à espera de entrar no tratamento químico, 

correspondendo a uma redução de 93,39% [53].  

 

5.1.3 Adaptação das Alterações do Sistema Produtivo à Metodologia de 

Trabalho (Andon Wireless) 

Outra causa detetada para as interrupções de fluxo entre os processos e consequentes períodos 

de espera é a comunicação deficiente entre o operador do empilhador e os restantes intervenientes 

nos diversos processos. Atualmente, a comunicação entre o operador do empilhador, responsável pelo 

transporte dos malotes, e os diferentes sectores é executada “mouth-to-mouth”. Registe-se que, uma 

vez que a unidade transformadora é um local ruidoso e a saída de cada processo nem sempre é visível, 

a comunicação verbal torna-se pouco eficiente, sendo, por isso, essencial criar uma solução que 

permita controlar, de forma rápida e clara, a necessidade das diversas linhas produtivas.  

A proposta consiste em instalar um transmissor de sinal, no final de cada processo, bem como um 

transcetor de sinal no empilhador, como está representado na Figura 38. Este sistema teria a 

capacidade de ligar um sinal luminoso, tanto no final de cada processo como no empilhador, consoante 

o estado do processo, podendo, por exemplo, o sinal vermelho alertar para a paragem do processo, o 

amarelo indicar que o mesmo se encontrava em funcionamento, e o verde significaria a conclusão do 

processo, pronto para recolha e transporte. Depois do operador responder à situação, um botão 

permitiria limpar o pedido, tanto no empilhador como na estação.  

 

 

Figura 38 - Sistema Andon para empilhador e as diversas estações [54] 
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Este tipo de sistema permite ao operador do empilhador decidir a ação seguinte, enquanto finaliza 

a atual sem perder tempo com deslocações desnecessárias, melhorando a comunicação entre 

operários eliminando os tempos de espera e apoiando a criação de fluxo entre sectores, sendo o valor 

estimado para a aquisição deste tipo de sistema de 1500€. 

 

5.2 Redução do Tempo de Setup na Multi-Serra P4 

A mudança de peças a serem reproduzidas é algo constante num sistema de produção como o de 

transformação de madeira na Covelo e Pinto, Lda., que, para além das medidas standard disponíveis, 

tem a flexibilidade de produzir qualquer peça com o tamanho desejado. Contudo, esta versatilidade 

requer a adaptação de cada máquina de corte da linha para a medida necessária, bem como a alteração 

do tipo de disco de corte. 

Na cadeia de valor em estudo, verificou-se que a multi-serra P4 possui maior tempo para a 

realização das operações de setup, sendo uma operação executada diariamente, pelo menos uma vez, 

o que consome, em média, 33 minutos e 15 segundos de tempo produtivo, observando-se um valor 

máximo registado de 3 setups, o que absorve 1 hora e 10 minutos do período produtivo, o que limita, 

por consequência, a cadência da linha. Neste sentido, é importante que esta atividade seja revista, de 

forma a reduzir a sua duração e, naturalmente, aumentar o tempo disponível de produção. 

 

5.2.1 SMED 

O SMED, como foi referido anteriormente, é uma metodologia utilizada para a otimização do 

processo de setup, dividido em quatro fases: 

 Fase preliminar – Análise e caracterização do procedimento utilizado; 

 1ª Fase – Classificação de cada ação do procedimento em operação interna, a qual só 

pode ser realizada com a máquina parada; e externa, o que não implica a paragem da 

máquina; 

 2ª Fase – Converter as tarefas internas em externas, quando possível; 

 3ª Fase – Reduzir o tempo de todas as tarefas internas e externas. 

 

5.2.1.1 Fase Preliminar 

Atualmente, não existe nenhum plano de controlo relativamente às operações a efetuar para a 

substituição dos discos-de-serra da multi-serra P4, sendo realizada após a paragem na produção. 

Efetuou-se, primeiramente, a caracterização do setup realizado na multi-serra P4, apresentando-se na   
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Tabela 9 as operações elementares para a execução do setup, bem como dos respetivos tempos, e na 

Figura 39, dá-se a conhecer o estudo dos movimentos, através de um diagrama de esparguete. 

Tabela 9 - Operações elementares e respetivos tempos 

Operação Efetuada 
Tempo 

Medido 

0 Última peça conforme 00:00:00 

1 Desligar multi-serra P4 e esperar que o disco de corte pare 00:02:34 

2 Abrir tampa de proteção l e ll e limpar com pistola de ar pneumática 00:01:39 

3 Subir o eixo do disco até ao ponto morto superior (PMS) 00:00:24 

4 Descer cabeça da multi-serra até ao ponto morto inferior (PMI) 00:00:12 

5 Recolher a ferramenta 00:00:09 

6 Desaparafusar os 2 parafusos da tampa lll e retirá-la 00:00:27 

7 Recolher da ferramenta (chave de caixa e de retenção do eixo) 00:00:29 

8 Desaparafusar anéis de retenção 1 e 2 00:00:55 

9 Retirar disco de corte (2 pessoas necessárias) 00:00:30 

10 Desenroscar dois parafusos da base de corte 00:00:55 

11 Retirar base de corte 00:00:13 

12 Efetuar limpeza com pistola de ar pneumática 00:00:40 

13 Montar disco de corte novo (2 pessoas necessárias) 00:00:21 

14 Colocar disco de corte usado no suporte móvel (2 pessoas necessárias) 00:00:15 

15 Montar discos de retenção 00:01:13 

16 Montar base de corte 00:03:23 

17 Montar tampa de segurança lll e fechar porta de segurança ll 00:00:43 

18 Reposição da ferramenta 00:00:22 

19 Ligar a multi-serra P4 e ajustar altura da cabeça da máquina 00:00:27 

20 Efetuar limpeza com pistola de ar pneumática 00:00:57 

21 Ajustar nível do eixo do disco de corte e fechar a tampa de proteção 00:01:25 

22 Primeira peça conforme 00:02:09 

        Tempo total das operações: 00:20:22 
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Figura 39 - Representação da trajetória realizada pelo operador para a realização do setup 

Da análise detalhada obtida ao setup da multi-serra P4, constata-se uma fraca organização do 

processo, nomeadamente em dois pontos cruciais: na movimentação desordenada, onde, por exemplo, 

o facto de o operador se dirigir ao armário três vezes, tendo em conta que duas vezes seriam suficientes 

(recolha e reposição da ferramenta) realizadas fora do tempo de setup. O segundo ponto recai na 

repetição de processos, como por exemplo o facto de serem realizadas múltiplas limpezas à máquina, 

pelo que se reduziria bastante a duração desta tarefa, caso se realizasse apenas uma. Estes pontos, 

entre outros, serão discutidos com maior profundidade nos subcapítulos seguintes. 

 

5.2.1.2 1ª Fase – Separação das Operações Internas e Externas 

 Na primeira fase de aplicação do método SMED, separam-se as operações internas das externas, 

com o intuito de visualizar quais as tarefas que podem ser efetuadas enquanto a multi-serra está em 

funcionamento. Esta etapa contribui para melhorar a organização dos processos com a vantagem de 

não ter custos associados. A Tabela 10 e Tabela 11 apresentam a seleção das operações internas e 

externas. 

Tabela 10 - Separação do tipo de operações - 1ª Fase 

Operação Efetuada 
Tempo 

Medido 

Tipo de 

Operação 

0 Última peça conforme 00:00:00 OI 

1 Desligar multi-serra P4 e esperar que o disco de corte pare 00:02:34 OI 

2 Abrir tampa de proteção l e ll e limpar com pistola de ar pneumática 00:01:39 OI 

3 Subir o eixo do disco até ao ponto morto superior (PMS) 00:00:24 OI 

4 Descer cabeça da multi-serra até ao ponto morto inferior (PMI) 00:00:12 OI 

5 Recolher da ferramenta 00:00:09 OE 

6 Desaparafusar os 2 parafusos da tampa lll e retirá-la 00:00:27 OI 
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Tabela 11 - Separação do tipo de operações - 1ª Fase (Continuação) 

Operação Efetuada 
Tempo 

Medido 

Tipo de 

Operação 

7 Recolher da ferramenta (chave de caixa e de retenção do eixo) 00:00:29 OE 

8 Desaparafusar anéis de retenção 1 e 2 00:00:55 OI 

9 Retirar disco de corte (2 pessoas necessárias) 00:00:30 OI 

10 Desenroscar dois parafusos da base de corte 00:00:55 OI 

11 Retirar base de corte 00:00:13 OI 

12 Efetuar limpeza com pistola de ar pneumática 00:00:40 OI 

13 Montar disco de corte novo (2 pessoas necessárias) 00:00:21 OI 

14 Colocar disco de corte usado no suporte móvel (2 pessoas necessárias) 00:00:15 OI 

15 Montar discos de retenção 00:01:13 OI 

16 Montar base de corte 00:03:23 OI 

17 Montar tampa de segurança lll e fechar porta de segurança ll 00:00:43 OI 

18 Reposição da ferramenta 00:00:22 OE 

19 Ligar a multi-serra P4 e ajustar altura da cabeça da máquina 00:00:27 OI 

20 Efetuar limpeza com pistola de ar pneumática 00:00:57 OI 

21 Ajustar nível do eixo do disco de corte e fechar a tampa de proteção 00:01:25 OI 

22 Primeira peça conforme 00:02:09 OI 

        Tempo total das operações: 00:20:22 

        - Operações Internas (OI)        00:19:22 95,09% 

        - Operações Externas (OE)       00:01:00 4,91% 

 

Da análise à Tabela 10 e Tabela 11 constata-se que, ao estruturar as operações de setup, pode-

se retirar as operações externas do procedimento, antecipar o processo de recolha das ferramentas 

necessárias, para realizar o setup e fazer posterior reposição, consegue-se reduzir 1 minuto no tempo 

de setup. 

 

5.2.1.3 2ª Fase – Converter Operações Internas em Externas 

Na segunda fase surge a necessidade de reanalisar as operações do setup e de encontrar 

maneiras de converter as operações internas em externas, ou de as eliminar totalmente. Nesta fase, 

procurou-se reduzir o tempo absorvido pelo enroscar e desenroscar de parafusos, e eliminar a 

duplicação de processos, nomeadamente, na limpeza, ao solicitar-se ao operador para limpar somente 

uma vez a máquina, mas de forma mais profunda. 
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Parafuso de Aperto Rápido 

No método SMED, os parafusos são uns dos “maiores inimigos”, já que tendem a desaparecer ou 

a cair para debaixo das máquinas, exigem um elevado tempo de execução nas tarefas de aperto e de 

desaperto, sendo que somente o último esforço de aperto e o primeiro de desaperto é que, 

efetivamente, produz o resultado desejado. A utilização de um dispositivo que mantém o objeto no 

lugar, com o mínimo de esforço, e que inclua um sistema de “uma-volta”, “um-movimento”, ou métodos 

de interlocking (intertravamento) que permite um engate funcional e executado num curto espaço de 

tempo. 

Por sua vez, as operações de montagem e de desmontagem da tampa lll e da base de corte 

requerem o desaperto e o aperto de parafusos, absorvendo 5 minutos e 28 segundos do tempo de 

setup. A substituição do mecanismo de aperto de parafusos por uma fixação por um toque, como se 

representa na Figura 40, permitirá reduzir drasticamente o tempo consumido nestas operações, bem 

como o número de ferramentas necessárias, para realizar o setup. Desta forma, estima-se uma redução 

de 50% no tempo de montagem e de desmontagem, o equivalente a 2 minutos e 44 segundos, sendo 

que o investimento exigido estimado é de 200€, para aquisição e instalação deste equipamento na 

multi-serra P4 [55]. 

 

 

Figura 40 - Sistema de fixação por um toque [55] 

 

Na Tabela 12 e Tabela 13 são apresentadas as operações de setup, após a aplicação da segunda 

fase da metodologia SMED.  

Tabela 12 - Operações de setup após a 2ª fase do SMED  

Operação Efetuada 
Tempo 

Medido 

Alteração 

Proposta 

0 Última peça conforme 00:00:00  

1 Desligar multi-serra P4 e esperar que o disco de corte pare 00:02:34  

2 Abrir tampa de proteção l e ll e limpar com pistola de ar pneumática 00:01:39 00:00:59 

3 Subir o eixo do disco até ao ponto morto superior (PMS) 00:00:24  
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Tabela 13 - Operações de setup após a 2ª fase do SMED (Continuação) 

Operação Efetuada 
Tempo 

Medido 

Alteração 

Proposta 

4 Descer cabeça da multi-serra até ao ponto morto inferior (PMI) 00:00:12  

6 Desaparafusar os 2 parafusos da tampa lll e retirá-la 00:00:27 00:00:14 

8 Desaparafusar anéis de retenção 1 e 2 00:00:55  

9 Retirar disco de corte (2 pessoas necessárias) 00:00:30  

10 Desenroscar dois parafusos da base de corte 00:00:55 00:00:28 

11 Retirar base de corte 00:00:13  

12 Efetuar limpeza com pistola de ar pneumática 00:00:40 00:01:00 

13 Montar disco de corte novo (2 pessoas necessárias) 00:00:21  

14 Colocar disco de corte usado no suporte móvel (2 pessoas 

necessárias) 
00:00:15 

 

15 Montar discos de retenção 00:01:13  

16 Montar base de corte 00:03:23 00:01:42 

17 Montar tampa de segurança lll e fechar porta de segurança ll 00:00:43 00:00:22 

19 Ligar a multi-serra P4 e ajustar altura da cabeça da máquina 00:00:27  

20 Efetuar limpeza com pistola de ar pneumática 00:00:57 00:00:00 

21 Ajustar nível do eixo do disco de corte e fechar a tampa de proteção 00:01:25  

22 Primeira peça conforme 00:02:09  

        Eliminação das Limpezas: 
00:03:16 00:01:59 

 39,08% 

        Parafusos One-Touch: 
00:05:28 00:02:44 

 50,00% 

        Tempo total das operações: 
00:19:22 00:15:21 

 20,71% 

 

A partir da análise da Tabela 12 e Tabela 13, verifica-se que, através da conversão de certas 

operações internas em externas, é possível reduzir 4 minutos e 1 segundo (20,71%) relativamente à 

primeira fase da metodologia SMED. 

 

5.2.1.4 3ª Fase – Melhoria do Setup  

Nesta etapa pretende-se melhorar as atividades internas, isto é, os processos que têm 

obrigatoriamente de ser realizados com o equipamento parado. 
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Implementação de Operações em Paralelo 

De forma a otimizar o tempo de setup, verificou-se que era possível executar operações em 

paralelo, nomeadamente, quando se desliga o equipamento e se espera que o disco de corte pare, 

efetuando, em paralelo, as atividades de abrir a tampa de proteção l e ll, subir o eixo do disco até ao 

PMS e descer cabeça da multi-serra até ao PMI, como se apresentado na Tabela 14. 

Tabela 14 - Aplicação de operações em paralelo 

Operação Efetuada 
Tempo 

Medido 
Alteração Proposta 

 

0 Última peça conforme 00:00:00    

1 

Desligar multi-serra P4 e 

esperar que o disco de 

corte pare 

00:02:34 

00
:0

1
:3

5
 

00:00:59 Abrir tampa de proteção l 

e ll e limpar com pistola de 

ar pneumática 

2 

00:00:24 Subir o eixo do disco até 

ao ponto morto superior 

(PMS) 

3 

00:00:12 Descer cabeça da multi-

serra até ao ponto morto 

inferior (PMI) 

4 

   

 

Aplicação de Fluxo na Substituição dos Discos de Corte 

A substituição do disco de corte, atualmente, realiza-se, retirando-se o disco de corte da máquina, 

que deverá ser colocado temporariamente no chão. De seguida, monta-se o disco de corte novo, que 

fora transportado no único suporte móvel em utilização, e, posteriormente, transfere-se o disco usado 

do chão para o suporte. De forma a criar fluxo entre estas operações, é imperioso a colocar um outro 

suporte móvel junto da multi-serra, de forma a que esteja disponível para receber imediatamente o 

disco de corte usado, eliminando-se, assim, 15 segundos no tempo de setup, ao evitar a sua passagem 

pelo chão. 

 

Nesta terceira fase, através da melhoria das operações internas, é possível reduzir 1 minuto e 50 

segundos, reduzindo-se assim, o tempo de setup para 13 minutos e 31 segundos, o que corresponde 

a uma redução de 11,98% relativamente à ultima-fase. 
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5.2.2 Resultados 

Os resultados da aplicação da metodologia SMED são significativos, na medida em que 

demonstram uma redução do tempo de setup de 20 minutos e 22 segundos, o mais longo do processo 

de corte, para 13 minutos e 31 segundos, equivalendo a um total de 33,65%, o que permite transformar 

o setup da multi-serra P4 no mais rápido do processo de corte. 

Assim, a separação das operações internas e externas resulta numa diminuição de 4,91%, a 

conversão das operações internas em externas permite uma redução de 19,70% e a melhoria das 

atividades internas encurta 9,04% (percentagens referentes ao tempo total de setup, antes de realizar 

o SMED). 

Na Tabela 15, apresenta-se os resultados obtidos após a aplicação do método SMED. 

Tabela 15 - Setup após aplicação do SMED 

Operação Efetuada 
 Tempo 

Medido 

0 Última peça conforme    00:00:00 

1 

Desligar multi-serra P4 e 

esperar que o disco de corte 

pare 

2 Abrir tampa de proteção l e ll  00:00:59 

00
:0

1
:3

5
 

00:02:34 

3 
Subir o eixo do disco até ao 

ponto morto superior (PMS) 
00:00:24 

4 

Descer cabeça da multi-serra 

até ao ponto morto inferior 

(PMI) 

00:00:12 

   

6 Desaparafusar os 2 parafusos da tampa lll e retirá-la  00:00:14 

8 Desaparafusar anéis de retenção 1 e 2  00:00:55 

9 Retirar disco de corte e colocar disco de corte usado no suporte móvel (2 

pessoas necessárias) 

 
00:00:30 

10 Desenroscar dois parafusos da base de corte  00:00:28 

11 Retirar base de corte  00:00:13 

12 Efetuar limpeza com pistola de ar pneumática  00:01:00 

13 Montar disco de corte novo (2 pessoas necessárias)  00:00:21 

15 Montar discos de retenção  00:01:13 

16 Montar base de corte  00:01:42 

17 Montar tampa de segurança lll e fechar porta de segurança ll  00:00:22 

19 Ligar a multi-serra P4 e ajustar altura da cabeça da máquina  00:00:27 

21 Ajustar nível do eixo do disco de corte e fechar a tampa de proteção  00:01:25 

22 Primeira peça conforme  00:02:09 

        Tempo total das operações:    00:13:31 
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Estabeleceu-se uma checklist com tudo o que se considera fulcral, para a execução do setup, 

nomeadamente, ferramentas, peças e número de operadores essenciais, para a realização da 

operação com sucesso, a qual se apresenta na  Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Setup checklist 

Setup Checklist Data: 

__/__/__ 

Equipamento: Multi-Serra P4 

Zona: Área de corte 

Número de operadores necessários: 2 

Ferramentas necessárias: 

 Chave de caixa □ 

 Chave de retenção do eixo □ 

 Chave de Mista 24 □ 

 Chave de Mista 12 □ 

Peças e Equipamento necessários: 

 Disco de Serra □ 

 Suporte móvel x2 □ 

 Pistola de ar pneumática □ 

Buscar e arrumar as ferramentas, antes e após a realização 

do setup  
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A Figura 41 apresenta o estudo dos movimentos do setup, após a aplicação da metodologia SMED, 

através de um diagrama de espaguete. 

 

Figura 41 - Representação da trajetória realizada pelo operador para a realização do setup após a aplicação 
do SMED 

 

A aplicação da metodologia SMED na multi-serra P4 permitirá uma redução de 17,84% do tempo 

de downtime para 15,32% na LC 15, o que aumenta, por consequência, a disponibilidade da linha de 

corte para 84,68%, e promove uma maior flexibilidade no sector. 

 

5.3 Mapa do Fluxo de Valor Futuro 

De forma a contribuir eficientemente na questão do lead time da linha de produção e, 

concludentemente, no sistema, foram desenvolvidas diversas contramedidas para fazer face aos 

problemas detetados. 

Com o objetivo de se dar continuidade ao estudo realizado, apresenta-se, na Figura 42, uma 

perspetiva futura do mapa de fluxo de valor para a família de produtos em estudo. Estas contramedidas 

permitem aumentar o fluxo entre as diversas atividades, reduzir fatores desfavoráveis, tais como, o 

inventário, o downtime e o lead time, e, consequentemente, promover o aumento da capacidade 

produtiva, o que permitirá a redução do lead time.  

 

 

                                                      
 

5 Considerou-se para os cálculos efetuados do downtime da linha de corte LC1, o tempo de setup 
da retestadeira P3, de 15 minutos. 
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Os resultados estimados encontram-se resumidos na Tabela 17. 

Tabela 17 - Estimativa das melhorias obtida pela aplicação das contramedidas 

 Atual Futuro %Diferença 

Lead time 64:58:34 28:31:17 56,10% 

Valor Acrescentado 28:31:17  

Desperdício 56:29:14 20:01:57 64,54% 

Inventário 40:28:07 12:11:12 69,89% 

Transporte 02:10:34 01:06:51 48,80% 

Espera 13:47:10 06:40:31 51,58% 

Movimento 00:00:23 00:00:23 0% 

Sobre processamento 00:03:00 00:03:00 0% 

PCE 13,06% 29,76% 127,82% 

Variabilidade 32:42:06 00:40:00 97,96% 

Setup Multi-Serra P4 00:20:22 00:13:31 33,63% 

%Uptime da LC1 82,16% 84,68% 3,07% 

 

Assim sendo, através da análise dos VSM atuais e futuros, são reconhecidas as seguintes 

melhorias: 

 Diminuição do lead time em 56,10%, num total de 36 horas, 27 minutos e 17 segundos; 

 Decrescimento de 64,54% de tempo de valor não acrescentado (menos 36 horas, 23 minutos 

e 54 segundos);  

 Redução de 69,89% de tempo em inventário (menos 28 horas, 16 minutos e 55 segundos); 

 Restrição de cerca de 48,8% em transporte (menos 1 hora, 3 minutos e 43 segundos);  

 Eliminação de 7 horas,6 minutos e 39 segundos em tempos de espera, uma redução de 

51,58%; 

 Redução da variabilidade de 97,96%, um máximo de 32 horas e 42 minutos e 6 segundos para 

40 minutos; 

 Aumento do PCE em 127,82%, de 13,06% para 29,76%;  

 Melhoria da comunicação entre sectores;  

 Redução de 33,38% do tempo de setup multi-serra P4, o que contribui para o aumento da 

disponibilidade e da diminuição do downtime de 17,84% para 15,32%. 

 

Tendo em conta objetivo do pensamento Lean, de atingir o ponto de produção ótimo, este VSM 

futuro pretende ser uma base para análise e estudos vindouros, de forma a identificar novos problemas, 

desperdícios e oportunidades de melhoria, com o intuito primeiro de os solucionar, com vista a atingir 

a perfeição. 
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6. Conclusão 

O presente estudo, realizado na linha produtiva LC1 da unidade de transformação de madeira da 

empresa Covelo e Pinto, Lda. apresenta como objetivo o de contribuir para a melhoraria da eficiência 

e da flexibilidade do sistema produtivo, com base na filosofia Lean. Para tal, analisou-se e identificou-

se os problemas, para posteriormente, se sugerir contramedidas que os pudessem mitigar.  

Esta análise teve como principal foco os principais produtos da unidade transformadora de madeira 

da Covelo e Pinto, Lda., a saber: as ripas, os barrotes, as paletes e as tábuas, sendo que, 

posteriormente, se examinou o sistema produtivo que originou a sua obtenção. 

O estudo dos métodos e dos tempos foram fulcrais para a realização de uma correta e eficiente 

análise, relativamente ao funcionamento do sistema produtivo. Através da recolha de dados efetuada, 

foi possível o mapeamento do sistema produtivo em estudo, através da ferramenta VSM, por forma a 

se identificar os desperdícios e as suas limitações, assim como oportunidades de melhoria. 

A análise ao VSM atual do sistema produtivo revelou que não existe comunicação entre os diversos 

processos e o fluxo de valor, o que demonstra uma produção caracteristicamente empurrada, o que 

resulta na acumulação de inventário entre sectores e na duplicação de processos de transporte. 

Tendo-se sempre como foco os princípios do Lean, ao longo do estudo do sistema produtivo, 

diagnosticou-se os problemas a colmatar e as oportunidades de melhoria a aplicar, de forma 

sustentável. Assim, preconizou-se as seguintes ações: introdução do fluxo contínuo entre processos 

isolados, através da implementação do sistema FIFO, constatação de alterações a efetuar 

relativamente a comportamentos fulcrais do processo, introdução de andons, de modo a beneficiar a 

comunicação entre processos isolados, bem como a aplicação do SMED ao setup mais longo do 

sistema produtivo, permitindo uma redução de 56,10% de redução do lead time 

Neste sentido, foi proposta a alteração do comportamento de cargas e descargas, sugerindo-se 

que a câmara fitossanitária estivesse disponível para receber os malotes, desde o início da produção, 

o que permitiria reduzir o tempo entre os tratamentos químico e fitossanitário de 25 horas e 15 minutos, 

para um máximo de 8 horas, correspondendo a uma diminuição de 31,68% do tempo, ao eliminar 

tempos de espera, stock entre processos, bem como os carregamentos e as descargas “por lotes”. 

Relativamente ao problema identificado entre os processos isolados, processo de corte e 

tratamento químico, recomendou-se a aplicação do sistema FIFO entre eles, já que permitiria uma 

maior fluidez dos produtos entre os dois processos isolados, reduziria e controlaria o inventário, o que 

provocaria a diminuição do lead time nesta zona da cadeia de valor de 10 horas e 5 minutos, para um 

máximo de 40 minutos, caso haja 5 malotes de inventário à espera de entrar no tratamento químico, 

ou seja, haveria uma redução de 93,39%. 
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A integração de andons no sistema produtivo permitiria ao operador do empilhador decidir a ação 

seguinte, enquanto finaliza a atual, sem perder tempo com deslocações desnecessárias. Deste modo, 

com a melhoria da comunicação entre operários, eliminar-se-ia o período de espera e apoiar-se-ia a 

criação de fluxo entre sectores. 

A aplicação da metodologia SMED na multi-serra P4 permitiria uma redução do tempo de setup de 

33,63%, aumentando-se, assim, a disponibilidade da linha de corte para 84,68%, o que promoveria 

uma maior flexibilidade no sector. 

Por conseguinte, através das contramedidas sugeridas, seria possível reduzir o lead time de 64 

horas e 58 minutos e 34 segundos, para 28 horas 31 minutos e 17 segundos (56,10%), bem como a 

sua variabilidade, contribuindo para um sistema produtivo mais competitivo, mais eficiente e mais 

flexível, tal como se tinha proposto no início do presente estudo.  

Paralelamente aos resultados obtidos, este estudo demonstra que o pensamento Lean e as suas 

ferramentas apresentam uma abordagem adequada para este tipo de indústria que têm como objetivo 

responder a uma necessidade do cliente, sendo esta a sua criação de valor. 

 

5.4 Limitações do estudo 

Saliente-se que o presente estudo foi limitado pelo número de horas disponíveis em permanência 

na unidade transformadora de madeira da Covelo e Pinto, Lda., restringindo o número de 

cronometragens efetuadas para caracterização dos sistemas produtivos, bem como impossibilidade da 

implementação das contramedidas devido à indisponibilidade por parte da organização. 

 

5.5 Trabalho Futuro 

Posteriormente recomenda-se que seja dada a continuidade à implementação das contramedidas 

propostas ao longo deste trabalho, não descorando as propostas identificadas que não foram alvo de 

estudo nesta análise. 
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Anexos 

Anexo A – Estudo das Linhas de Corte 

De modo a obter um conhecimento global sobre as diversas linhas de corte foi efetuado um estudo 

contabilizando as horas de funcionamento de cada uma e sua produção, sendo representado nas 

seguintes tabelas (Tabela A 1, Tabela A 2, Tabela A 3, Tabela A 4 e Tabela A 5) os resultados obtidos. 

Tabela A 1 - Dados recolhidos do processo corte 

Processo de Corte Geral 

Tempo em estudo 40:00:00 

Tempo de ciclo de um malote 00:11:52 

Tamanho médio do malote 359,196 

Quantidade média de malotes produzidas/dia 29 

Média de peças produzidas/dia 10426,2 

UpTime 34:08:00 85% 

DownTime 5:52:00 15% 

%Set-Up no Downtime 03:13:00 55% 

 

Tabela A 2 - Dados recolhidos da linha de corte 1 

Linha de Corte 1, LC1, [C1+C2+P3+P4] 

Tempo em estudo 26:43:00 67% 

Tempo de ciclo de um malote 00:12:15 

Lead time da constituição de um malote 00:17:10 

Tempo para a saída de duas paletes 00:25:48 

Média do tamanho da palete 358,546 

Quantidade de paletes produzidas/dia 20,4 

Peças produzidas/dia 8783,6 

Tempo da linha médio por dia 05:20:36 

Peças produzidas/segundo 0,43743 

Malotes/hora 3,73639 

Downtime 00:57:12 17,84% 

SetUp 00:33:15 58% 
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Tabela A 3 - Dados recolhidos da linha de corte 2 

Linha de Corte 2, LC2, [P1+P2+P3+P4] 
Tempo em estudo 7:10:00 18% 
Tempo de ciclo de um malote 00:07:00 
Lead time da constituição de um malote 00:09:53 
Média do tamanho da palete 225,25 
Média da quantidade de paletes produzidas por períodos de 
utilização 

9,25 

Média das peças produzidas por períodos de utilização 1878,25 
Tempo médio da linha por dia 01:47:30 
Peças produzidas/segundo 0,27689 
Malotes/hora 5,09716 
Downtime 00:08:45 2% 

 

Tabela A 4 - Dados recolhidos da linha de corte 3 

Linha de Corte 3, LC3, [C1+C2+C4] 
Tempo em estudo 2:32:00 7% 
Tempo de ciclo de um malote 00:34:00 
Média do tamanho da palete 112,5 
Média da quantidade de paletes produzidas por períodos de 
utilização 

2,5 

Média das peças produzidas por períodos de utilização 300 
Tempo médio da linha/dia 01:16:00 
Peças produzidas/segundo 0,06699 
Malotes/hora 2,00624 
Downtime 00:23:00 15% 

 

Tabela A 5 - Dados recolhidos do processo de corte com charriot C2 e multi-serra C4 

C2+C4 
Tempo em estudo 0:45:00 2% 
Tempo de ciclo de um malote 00:45:00 
Média do tamanho da palete 100 
Média da quantidade de paletes produzidas por períodos de 
utilização 

1 

Média das peças produzidas por períodos de utilização 100 
Tempo médio da linha/dia 00:45:00 
Peças produzidas/segundo 0,03704 
Malotes/hora 1,33333 
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Anexo B – Tempos Recolhidos 

Nas Tabela B 1 - Tempos Recolhidos dos Processos da Cadeia de Valor 

 

 

Tabela B 2 - Tempos Recolhidos dos Processos da Cadeia de Valor (Continuação)Tabela B 3 e 

Tabela B 4 apresenta-se a recolha de dados realizada para caracterizar o sistema produtivo, tendo sido 

recolhidos 20 repetições dos processos manuais, simbolizados com a letra (M), e 5 repetições para os 

processos automáticos, simbolizados com a letra (A). 
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Anexo C – Simbologia VSM utilizada 

Na Tabela C 1 apresenta-se os ícones, e seus significados, utilizados para a representação dos 

VSM’s presentes neste estudo. 

 

Tabela C 1 - Simbologia VSM utilizada 


