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Resumo
O atual desenvolvimento industrial acelerado leva a que as empresas procurem estratégias e
metodologias com vista a reduzir custos e melhorar a qualidade do produto, ganhando assim uma
grande vantagem competitiva.

Nesse sentido, começou a ser desenvolvida no século XX a filosofia Kaizen e a metodologia Lean
Manufacturing, com as suas ferramentas essenciais como 5S, SMED, poka yoke, Just-In-Time (JIT),
Total Productive Maintenance (TPM), entre outras.

A Empresa X é a líder de mercado na produção de medicamentos genéricos em Portugal, que em
parceria com o Instituto Kaizen implementou a metodologia Lean na globalidade da sua organização.
Devido à necessidade de normalização e melhoria contínua dos processos, nomeadamente na fase
de mudança de linha na compressão que compreende em si cinco máquinas de compressão, surgiu
o tema desta Dissertação de Mestrado.

Foi realizada uma análise exaustiva de causas responsáveis pelos tempos longos de setup e
seguidamente aplicadas as ferramentas de Kaizen-Lean, como SMED aliado ao ciclo PDCA e 5S
com vista a reduzir os tempos registados.

Após as implementações realizadas, foi possível registar melhoria na dinâmica das mudanças de
linha e diminuição dos tempos de operações de 27% na Máquina 1 e 19% na Máquina 2, como era
o objetivo.

Por fim, foi realizado uma consolidação do modo operatório da validação de limpeza, evidenciando
um ponto crítico adicional essencial ao processo de validação.

Palavras-chave: lean manufacturing, Kaizen, SMED, máquinas de compressão
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Abstract
Nowadays, industrial fast pace development leads companies to search for strategies and
methodologies that would help to reduce costs and improve the product quality, gaining in that way a
big competitive advantage.
In the XXth century Kaizen philosophy and Lean Manufacturing methodology began the development
to meet the company’s needs, so the fundamental concepts such as 5S, SMED, poka yoke, Just-InTime (JIT), Total Productive Maintenance (TPM), among others, were developed.

Empresa X is the market leader in the production of generic tablets in Portugal, which in partnership
with the Kaizen Institute has implemented the Lean methodology throughout its organization. Due to
the need for normalization and continuous improvement of processes, namely in the phase of setup
in the compression that presents five compressors in itself, the theme of this Master's Dissertation
appeared.

An exhaustive analysis of causes responsible for the long setup times was carried out and KaizenLean tools, such as SMED and PDCA and 5S cycle, were applied in order to reduce the times
recorded.

After the implemented implementations, it was possible to record improvement in the dynamics of the
setup and decrease of the operations times in 27% on Machine 1 and 19 % on Machine 2, as was
pretended.

Finally, a consolidation of the cleaning validation procedure was performed, evidencing an
advantageous critical point.

Keywords: lean manufacturing, Kaizen, SMED, compressors
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1. INTRODUÇÂO
1.1 Contextualização do problema
O ambiente mundial económico e empresarial tem mudado fundamentalmente nas ultimas duas
décadas. As empresas encaram diariamente a crescente pressão para procurar oportunidades de
melhoria e aumento de competitividade para a conquista de novos mercados.

Intensa competição global tem forçado muitas empresas a repensar os seus processos de negócio
principais e traçar planos capazes de responder a um mercado competitivo em constante
crescimento. São diversos os fatores que se juntaram para provocar o aumento de competitividade,
entre eles, a diminuição do ciclo de vida do produto, a alteração rápida dos padrões de procura e a
ascensão de produtores relevantes nos mercados mundiais, provenientes de países da bacia do
Oceano Pacífico (Tan, Kannan, Handfield, & Ghosh, 2000). A competição global tem vindo a ter um
impacto cada vez maior na Indústria de modo a melhorar as múltiplas dimensões de desempenho
operacional.

As grandes farmacêuticas, não sendo exceção, têm testemunhado uma mudança significativa no
modelo operacional nas ultimas décadas. Diversos estudos têm demonstrado que os desafios da
produtividade da Indústria em declínio, a transição de modelos comerciais e o rápido crescimento de
novos mercados são os principais fatores que contribuem para o rendimento económico do setor
(Gautam & Pan, 2016).

Deste modo, as respostas subjacentes à competição global têm sido o reconhecimento da
importância do produto e o processo da melhoria contínua na estratégia de negócio. Cada vez mais,
as empresas optam por dar enfase ao aperfeiçoamento do produto e do processo, em vez de
fiscalizar constantemente apenas a qualidade.

Na sucessão desta dinâmica, para a indústria e a ciência, o conceito de lean tornou-se uma
oportunidade promissora para desenvolver uma melhoria contínua de qualidade e eficiência. A
indústria farmacêutica é encorajada cada vez mais em implementar abordagens Kaizen-Lean,
formando os seus funcionários e apoiando-se nos tópicos como 5S, estandardização, tipos de
desperdícios, entre outros (Rybski & Jochem, 2016).
Foi neste contexto de forte espírito de otimização e tendência para a competitividade de mercados
que surgiu a oportunidade de elaboração desta Dissertação de Mestrado.
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1.2

Objetivos de Dissertação

O presente trabalho tem como principal missão otimizar o processo de setup da fase de compressão
das máquinas Máquina 1 e Máquina 2, do departamento fabril da Empresa X, e aplicar a metodologia
Kaizen-Lean.

A abordagem para esta otimização traduzir-se-á em:

•

Análise exaustiva do modo operatório da máquina;

•

Promoção de ferramentas Lean Manufacturing como 5S, SMED, OEE;

•

Aplicação da metodologia SMED aliada ao ciclo PDCA aos tempos de setup;

•

Eliminação ou diminuição do desperdício durante os tempos de espera ocorridos.

•

Consolidação do modo operatório do processo de validação de limpeza.

Ir-se-á trabalhar para atingir os objetivos propostos, sempre coordenando com a disponibilidade dos
elementos do departamento de fabrico.

1.3

Metodologia

A abordagem de estudo para presente dissertação consistiu nas seguintes etapas:

1) Exposição do caso de estudo e caracterização dos problemas a resolver;
2) Revisão bibliográfica;
3) Identificação e análise das causas do problema e desenvolvimento e proposta de soluções;
4) Avaliação e discussão de resultados e recomendações futuras;
5) Validação de processo de limpeza.

Inicialmente foi feita a apresentação da empresa e a caracterização do processo produtivo, assim
como se ilustrou o foco de estudo para esta dissertação.

De seguida, procedeu-se à uma revisão bibliográfica exaustiva sobre a temática de Kaizen e Lean
Manufacturing, abordando ferramentas mais relevantes que as compõem. Ainda, foram evidenciados
exemplos ilustrativos no âmbito de melhoria contínua, que se verificaram benéficos na sua aplicação
nas Indústrias mencionadas.

Posteriormente, realizou-se a análise aprofundada da situação inicial e procedeu-se à identificação
de causas responsáveis por processos menos eficientes. Na sucessão desta avaliação, realizou-se
uma proposta de soluções e a respetiva avaliação económica dos potenciais ganhos, que tem por
objetivo a redução de tempo despendido nas operações.
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Seguidamente, ocorreu uma validação de soluções, propostas previamente, e a avaliação dos
ganhos registados na prática. Esta fase foi dividida em duas vertentes, como a implementação de
pequenas soluções que visam a eficiência no dia-a-dia do operador e implementações globais, que
modificam o modo operatório das máquinas com vista a tornar o setup mais ágil. Nesta última, com
vista a reforçar a validade das implementações, realizou-se uma exploração e comparação de
parâmetros de eficácia das máquinas. Por fim, foram exploradas e sugeridas ações/implementações
futuras que visam a melhoria contínua.

Finalmente, explorou-se o método de validação de limpeza e evidenciou-se a importância da forma
como é realizado o modo operatório.

1.4

Estrutura

A presente dissertação subdivide-se em 8 capítulos, nomeadamente:
Capítulo 1 – Apresenta a contextualização do problema, apresentação dos objetivos,
metodologia e a estrutura do trabalho realizado;
Capítulo 2 – É apresentada a empresa, o ciclo de produção e a caracterização dos
equipamentos da fase de produção na qual irá incidir a dissertação. Ainda, são exploradas
as oportunidades que possam ser sujeitas a melhoria contínua;
Capítulo 3 – Consiste na abordagem da metodologia Kaizen e as ferramentas respetivas,
assim como de Lean Manufacturing. São destacadas em mais pormenor as ferramentas que
serão relevantes no trabalho atual;
Capítulo 4 e 5 – Explora-se a situação inicial do problema imposto e a análise de causas,
são ainda propostas as soluções juntamente com a sua avaliação económica;
Capítulo 6 – Apresenta-se a validação de soluções propostas e a análise dos ganhos
obtidos, assim como a confirmação de objetivos impostos inicialmente.
Capítulo 7 – Realiza-se uma apresentação do modo de validação de limpeza e a
consolidação do modo operatório praticado.
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2.

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
2.1

Empresa X
2.1.1. História

A Empresa X é um Laboratório Farmacêutico Português, líder de mercado de genéricos, com o maior
portfólio de genéricos em Portugal e com uma capacidade de produção de 30 milhões de
embalagens, equivalente a 1,170 milhões de unidades.
Em 1982 a Farma-APS, percursora da Empresa X, deu inicio às suas operações como empresa
distribuidora de medicamentos hospitalares. Posteriormente, em 2002, a marca EMPRESA Xfoi
criada, ocupando rapidamente a liderança em Portugal em termos de notoriedade espontânea. As
instalações de Venda Nova foram inauguradas em 2006, com um centro de I&D (Investigação e
Desenvolvimento), com tecnologia de ponta, refletindo-se num investimento de 35 milhões de euros.
A empresa apresenta 310 moléculas registadas e aprovadas pelo INFARMED, das quais 250
constam no portefólio do ambulatório, sendo restantes são comercializadas exclusivamente no meio
hospitalar.
Em 2011 foi atingida a liderança no mercado português de genéricos, iniciando-se em 2013 uma
estreita colaboração com o Instituto Kaizen®, trabalhando juntamente na implementação de novos
processos, otimizando e maximizando as operações industriais, aumentando desse modo o nível de
satisfação dos seus clientes.

Figura 1 -– Zonas de presença da Empresa X

Em 2014 foi atingida a liderança absoluta do mercado farmacêutico português, apresentando-se
como a empresa com mais unidades vendidas. Em 2017 a Empresa X é adquirida pelo Grupo
Aurobindo, o que permitiu alargar os seus horizontes para o mercado Europeu, onde este apresenta
uma forte posição. Impulsionada pelo Departamento de Exportação, atualmente, a Empresa X possui
uma presença significativa não só em alguns mercados externos de língua oficial portuguesa como
Angola, Moçambique e Cabo Verde, mas também em África, como Costa do Marfim, Senegal,
Madagáscar e Ilhas Maurícias. Assim como a presença no mercado do Médio Oriente é bastante
forte, como Irão, Iraque e Líbia, e Sudeste Asiático como o Vietname. Por fim, no mercado Europeu,
4

a EMPRESA X tem um marco notório no Azerbaijão, na Croácia e em Espanha (Figura 1) (“Generis
Farmaceutica,” 2017).

2.1.2. Linhas de negócio
Atualmente a Empresa X apresenta quatro vertentes de negócio, nomeadamente, a vertente de
ambulatório, hospitalar, Licensing Out e Contract Manufacturing (RH, D., 2015).
Os campos de atuação dos produtos variam entre as áreas de oncologia, anti-infeciosos, hormonas,
sistema nervoso central até ao consumo geral (Figura 2).

Figura 2 – Áreas de atuação dos produtos provenientes da Empresa X

2.1.2.1. Ambulatório
Para a linha de ambulatório, a empresa apresenta um Portefólio com 250 produtos, que vão desde
moléculas como Paracetamol à Ciclosporina, o que ilustra um largo espectro de soluções para os
profissionais de saúde.
2.1.2.2. Hospitalar
O Grupo Empresa X toma o 2º lugar de fornecedores dos Hospitais do Sistema Nacional de Saúde,
presente em mais de 95 % das áreas terapêuticas, com um portefólio de 215 produtos
comercializados.
2.1.2.3. Licensing Out
Vertente de negócio responsável pela parte significativa de faturação da empresa. Consiste em
licenciar produtos da empresa a outras farmacêuticas, permitindo a comercialização dos referidos
produtos sob a sua própria marca num determinado território e período, e certificando ainda a
aquisição de produtos a termos exclusivos, por um determinado período de tempo.
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2.1.2.4. Contract Manufacturing
Uma vertente de negócio que consiste em colocar as infraestruturas industriais ao serviço de
empresas terceiras, com um dossier de um produto, mas que não possuem uma unidade industrial
ou não conseguem gerar outputs necessários.
Atualmente a Empresa X fabrica produtos para as maiores empresas mundiais, incluindo as
principais multinacionais de produtos originais.
2.1.2.5. Investigação e Desenvolvimento
Unidade da empresa com uma equipa multidisciplinar, tem como objetivo atualizar e desenvolver
produtos. Coopera com parceiros estrangeiros, coordena e desenvolve diversos projetos.

2.1.3. Estrutura organizacional
O volume de negócios anual médio em 2017 estimado em 72,6M€. Estes valores foram atingidos
graças aos 330 colaboradores diretos, organizados em 7 departamentos distintos (Figura 3) (RH, D.
2015).

Figura 3 – Estrutura organizacional da Empresa X

2.1.4. Good Manufacturing Practices (GMP)
Good Manufacturing Practices (GMP) também conhecidas como Boas Práticas de Fabrico,
representam diretrizes que regem a produção, distribuição e a provisão de Indústrias farmacêuticas
(Brhlikova P. et al, 2007).

O primeiro esboço sobre GMP foi criado em 1967 por um grupo de consultores de Organização
Mundial de Saúde (OMS) e posteriormente aceite pela Vigésima Assembleia de Saúde Mundial
sobre os requisitos para boas práticas de fabrico e controlo de qualidade de medicamentos e
especialidades farmacêuticas.
6

O primeiro documento sofreu bastantes atualizações e revisões e em 1992 foram apresentados os
requisitos para GMP divididos em três partes, sendo duas primeiras mais relevantes para a questão:
gestão da qualidade na industrial de medicamentos; conceitos gerais para a garantia de qualidade,
assim como principais componentes e subsistemas de GMP, que juntaram em si as principais
responsabilidades da gestão de topo, fabrico e controlo de qualidade. Estes documentos incluíram
as orientações acerca de higiene, validação, inspeção, equipamento, materiais e documentação
(WHO, 2011).

Em 1999 um projeto comum à União Europeia, EUA e Japão denominado por Conferência
Internacional de Harmonização, trouxe o documento “GMP para Substâncias Ativas” (Active
Pharmaceutical Ingredientes – APIs), que se implementou não só nos países responsáveis pelo
projeto, mas também noutros, como Austrália e Canadá (Brhlikova P. et al, 2007).

Atualmente as diretrizes GMP representam standards mínimos necessários para a indústria
farmacêutica. O produto é considerado adulterado se as mesmas não forem cumpridas.

GMP são uma parte fulcral de sistema de garantia de qualidade que se certifica que o medicamento
possa ser fabricado e controlado de acordo com as especificações necessárias. Providenciam
orientação sobre as ações que devem ser tomadas pelo fabrico e controlo de qualidade para que os
princípios gerais de garantia de qualidade sejam implementados.

2.2

Ciclo de produção

A Empresa X apresenta um processo elaborado de produção de medicamento, ilustrado na Figura
4, que compreende em si diversos passos fundamentais.

A produção inicia-se com pesagem de matérias-primas selecionadas de acordo com as informações
do dossiê de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), estas consistem na matéria-prima
principal, nomeadamente um ou mais API’s e ainda uma matéria-prima secundária, os excipientes,
sendo componentes adicionados com vista a atribuir eficiência ao medicamento. A granulação por
via húmida, como passo seguinte, certifica-se que a mistura de matérias se torne numa massa
húmida, através de adição de um líquido com ou sem aglutinante. Uma vez obtida a massa húmida,
esta é encaminhada para a fase de secagem, para formar uma mistura de aglomerados de diferentes
dimensões e características, que precisam de ser calibrados. A fase de calibração é alcançada
através da utilização de uma força mecânica que obriga o granulado a atravessar uma rede com
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dimensões bem definidas (abertura de malha definida em dossiê de AIM). Desta forma é formado
um granulado com partículas de tamanhos semelhantes.

Posteriormente, com vista a obter um granulado homogéneo e com propriedades que permitam a
entrada na fase de compressão, procede-se à fase de mistura. Nesta fase são adicionados outros
excipientes com funções diversas, como por exemplo, lubrificantes e deslizantes tendo como
objetivo, por exemplo, o de facilitar o processo de alimentação gravitacional das máquinas de
compressão.

Finalmente, o granulado é sujeito à fase de compressão, sendo possível ser encaminhado para a
fase de embalamento e distribuição. No entanto, em alguns casos a fase final do processo produtivo
consiste na aplicação de revestimento nos comprimidos, aqui denominados, núcleos, com diversas
funções como camuflar o sabor e/ou odor, alterar o perfil de libertação da substância ativa, evitar a
libertação de partículas, proteger API’s sensíveis à humidade, luz, etc.

Figura 4 – Processo de produção de medicamentos na Empresa X

8

Alguns produtos não precisam de ir até a fase de granulação, assim sendo podem ir diretamente
para a fase de Tamisação e Mistura, pois já possuem por si só propriedades de compressibilidade
que lhes permitem ser diretamente comprimidos.

A Empresa X tem igualmente uma fase na produção para o enchimento de cápsulas, onde são
introduzidos em cápsulas de gelatina dura, pós, granulados ou comprimidos, de acordo com o
descrito em dossiê de AIM.

2.3

Fase da compressão

A etapa de compressão recorre a cinco máquinas de diferentes tipos, nomeadamente, Máquina 4,
Máquina 5, Máquina 3, Máquina 2 e Máquina 1, ilustradas na Figura 5 e Figura 6.

Figura 5 - Máquinas de compressão Máquina 2 e Máquina 1, respetivamente

Figura 6 - Máquinas de compressão Máquina 3, Máquina 5 e Máquina 4, respetivamente
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Estes equipamentos localizam-se em 5 salas com uma área média de 16 m2 / cada. De modo a
garantir GMP, a circulação de material limpo é realizada exclusivamente no corredor sinalizado com

Corredor sujo
Corredor limpo

Figura 7 - Planta das salas de máquinas de compressão na Empresa X .

traço azul, enquanto que o material sujo é direcionado para a sala das lavagens pelo corredor
identificado com o traço amarelo (Figura 7) .

De modo a selecionar a máquina de compressão mais adequada ao produto, têm de ser avaliados
um conjunto de fatores, tais como, a massa média do comprimido, a força de compressão exigida, o
tamanho do lote, a velocidade da mudança de linha e a produção em campanhas.

Com o desenvolvimento da tecnologia, as máquinas de compressão que se adaptam mais às
necessidades industriais, são as de multi-estação. Estas consistem numa rotação da torre, parte
principal da máquina, que desencadeia a compressão de granulado pelos punções num comprimido
de tamanho, forma e peso uniformes (Schwartz, Lachman, & Lieberman, 1990).

Figura 8–Esquema do processo de compressão
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O processo de compressão, mostrado na Figura 8, é caracterizado pela ação dos punções, superior
e inferior, que assentam em matrizes respetivas (Figura 9 e 10).

Figura 9 Punções
respetivamente.

superior

e

inferior,

Figura 10 - Matrizes com forma circular e oblonga,
respetivamente.

Este processo inicia-se com a descida do punção inferior, o que permite a criação de uma cavidade
na matriz para a qual por ação de gravidade e sucção é alimentada a mistura. A profundidade do
punção inferior é controlada cuidadosamente, de modo a regular a quantidade de produto que
preenche a cavidade da matriz, o excesso é nivelado por um mecanismo de ajuste de peso. De
seguida, o punção superior entra em contacto com a mistura, na fase de pré-compressão, fazendo
com que as pressões exercidas por esses rolos expulsem o ar entre as partículas do material. A
maior força de compressão proveniente dos rolos principais garante que haja fusão do material
granulado e esse resulte num comprimido sólido. Depois deste processo, o punção inferior é elevado
com o intuito de expulsar o comprimido por uma rampa própria (Schwartz, Lachman, & Lieberman,
1990).

As máquinas de compressão multi-estação podem ser classificadas de acordo com o conjunto de
punção e matriz que conseguem utilizar, estes podem ser do tipo B ou D.

A configuração do tipo B normalmente apresenta punções de diâmetro 19 mm. Este pode ser
utilizado com dois tipos de matrizes: matriz de diâmetro 30,16mm – matriz B e uma matriz mais
pequena – BB, que tem um diâmetro de 24 mm, sendo adequada para comprimidos de diâmetro
entre 9-11mm. O tipo D apresenta o diâmetro do punção 25,4mm e a matriz de diâmetro 38,10 mm.
A força de compressão que se obtém numa máquina depende do tipo de instrumentos que são
utilizados. Nas máquinas de compressão do tipo B, a força máxima é cerca de 6,5 toneladas,
enquanto que no tipo D é aproximadamente de 10 toneladas. (Cole & Bennett, 2003)

A Empresa X apresenta na sua etapa de compressão as máquinas multi-estação do tipo B e D, com
as características descritas na Tabela 1.
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Tabela 1 - Características operacionais das máquinas de compressão na Empresa X

Máquina de compressão

Máquina 4

Máquina 5

Máquina 3

Máquina 2

Máquina 1

Tipo de punções

Tipo D

Tipo

Tipo B

Tipo D

Tipo D

B

(Matriz tipo
BB)
Tipo de
ajuste

Velocidade da

Automático

Automático

Automático

Automático

Automático

Automático

Automático

Automático

Automático

Automático

Manual

Manual

Automático

Automático

Automático

Manual

Manual

Automático

Automático

Automático

máquina
Velocidade do
distribuidor
Ajuste

do

enchimento da
matriz
Força de précompressão e
compressão
Produção

Lotes Médios – de 100.000 a 1.500.000 unidades

Apesar das diferenças de dimensões, todas as máquinas de compressão apresentam componentes
semelhantes (Anexo I) como a tremonha, o distribuidor de pó, rampas de enchimento, rasador,
rampa de rejeição, lâmina para retirada dos comprimidos, placa niveladora do pó das matrizes, rolos
de pré-compressão e rolos de compressão principal. Para além das partes fundamentais, existe um
despoeirador e um detetor de metais associado a cada máquina (Figura 11). Estes dois elementos
servem para retirar o pó que a máquina liberta na compressão de cada comprimido, facilitando a
posterior etapa de embalamento e avaliar a presença de partículas de metal no produto proveniente
da eventual degradação dos equipamentos pelos quais este passa ao longo de todo o seu processo
de fabrico.

Figura 11 - Desporeirador e detetor de metais

Figura 12 - Máquina de polimento
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Devido ao uso contínuo das máquinas de compressão, ocorre um desgaste dos punções que se
traduz na sua tendência para ficar opacos. Para tal é necessário proceder-se ao seu polimento de
modo a assegurar a produção de elevada qualidade. Neste momento o polimento é feito por um
equipamento de polimento de punções de marca LURGA (Figura 12) que utiliza a casca de noz e
pasta de polimento como material polidor. A vantagem de utilização a casca de nós no polimento é
a sua excelente durabilidade e uma superfície altamente polida, sem provocar desgaste nos punções
e matrizes.

2.3.1 Setup do processo de compressão
Na Empresa X existem três tipos de limpeza: a menor, o vazio da linha e a maior.
A limpeza menor é realizada no final de cada dia em que não haja mudança de produto ou entre as
mudanças de lote do mesmo produto; a limpeza de vazio de linha é efetuada quando ocorrem
mudanças de dosagem do mesmo produto e finalmente a limpeza maior ocorre sempre que seja
efetuada uma mudança de produto, isto é, mudança de princípio ativo.

Esta limpeza é feita imediatamente a seguir à finalização da fase de fabrico pela máquina. Esta
dissertação ir-se-á debruçar apenas sobre as limpezas maiores.

Para tal, é importante estudar os passos de setup de uma mudança de produto na linha, ilustrados
na Figura 13, que são: a finalização do lote anterior (1), a desmontagem da máquina (2), a limpeza
da máquina (3), a limpeza das peças (4), a limpeza da sala (5), a montagem (6), a preparação do
lote seginte (7) e finalmente a afinação (8).

Neste processo de setup é fundamental proceder à classificação das atividades em internas e
externas. Após a sua análise foi concluído que o passo de afinação e ainda potencialmente a
preparação do lote seguinte, dependendo da disponibilidade do operador, poderá ser feito enquanto
a máquina estiver em funcionamento, classificando-se estas como atividades externas, as restantes
fases exigem ser realizadas quando a máquina estiver parada, classificando-se como atividades
internas.
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1

2

3

•Realização de testes físicos ao comprimido - IPC (Determinação da dureza, peso, espessura, etc.)
•Cálculo do rendimento final e reconciliação do lote.
•Retirar da sala de produção o Bulk e a respectiva documentação associada.

•Todas as peças que podem ser retiradas, são desmontadas e enviadas para a sala de lavagens pelo operador.
•Após a desmontagem dos punções é passado papel absorvente de modo a facilitar a limpeza posterior.

•Passagem com ar comprimido; lavagem com água e detergente; passagem por agua dismineralizada e álcool.
Efetuado pelo operador.

4

•Lavagem com água e detergente; passagem por água desmineralizada e álcool. Responsabilidade da área de
higienização e limpeza.
•Operador auxilia higenizadora na secagem das peças, utilizando pistola de ar comprimido, após terminar a limpeza
da máquina.

5

•Limpeza da sala na totalidade incluindo o airlock (compartimento fechado adjacente à sala que se encontra sob
pressão) de materiais, dos sujos, pessoal e a sala do sistema de extração da máquina de compressão.
•A sequência de limpeza da sala é semelhante à limpeza da máquina, feita pela higienizadora. Semanalmente esta é
feita com um detergente desinfetante próprio para a Indústria farmaceutica.

6

7

8

•O operador monta as peças que já se encontram limpas e prontas para o novo processo de produção.

•Preparação das etiquetas de identificação, barricas, sacos, amostras pelo operador.
•Introdução no software da máquina de dados específicos para a produção do produto, assim como introdução de
dados nos equipamentos acessórios como balaça analítica e durabilómetro.

•Introdução dos parâmetros do produto a comprimir na máquina de compressão, esta fase de afinação só é
concluida após a obtenção de um IPC que cumpra as especificações da Instrução de Fabrico.
•Duração muito dependente da experiência do operador e características tecnologicas do produto.

Figura 13 – Passos de setup no processo de mudança de linha na Empresa X .

No próximo passo foi necessário identificar os tempos de mudança, estes são normalmente
registados pelos operadores e ainda de modo a complementar esses dados foram retiradas as
informações do software Plataforma OEE (Overall Equipement Efectiveness), desenvolvido pelo
departamento de Informática da Empresa X com apoio do Instituto Kaizen. Este software tem como
objetivo monitorizar continuadamente tudo o que acontece em cada equipamento, com vista a
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calcular o OEE. Cabe ao operador realizar os registos em ambos os recursos, sendo validados
semanalmente pela supervisão do fabrico.

Deste modo, os tempos médios de setup em questão, foram obtidos através de dados registados e
estão apresentados na Figura 14.

Tempos médios de setup
16
14

Tempo (h)

12
10
8
6
4
2
0
Máquina 1

Máquina 2

Máquina 3

Máquina 4

Máquina 5

Figura 14 – Tempos médios de setup (em horas) das máquinas de compressão Máquina 1, Máquina 2,
Máquina 3, Máquina 4 e Máquina 5.

2.4 Oportunidades identificadas
De modo a identificar o foco para as melhorias a realizar propõe-se analisar de perto as máquinas
Máquina 1 e Máquina 2, com um foco especial na Máquina 1. No entanto, os resultados das
melhorias que forem testadas e registados, serão transversais às cinco máquinas.
Depois de avaliar o trabalho prévio que foi realizado na Máquina 5 e Máquina 4, e extrapolando para
todas as máquinas de compressão, concluiu-se que os responsáveis pelo setup mais longo são
manutenções corretivas, propriedades físico-químicas de alguns produtos que obrigam a perdas de
disponibilidade, como polimento de punções e ainda esperas pela higienização.

Para Máquina 2 e a Máquina 1, mais em específico, surgem dificuldades como ausência do modo
operatório totalmente definido, estando este ainda em teste; o processo de lavagens de peças e
salas ainda demorado; grande quantidade de peças, devido à complexidade de máquinas.
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Como propostas de melhoria, para as máquinas de compressão ir-se-á analisar a possibilidade e
alocar um auxiliar de turno em tarefas pontuais ao longo de setup, de modo a agilizar a realização
de tarefas.

Para Máquina 1, ir-se-á trabalhar na definição de um modo operatório, classificação das atividades
em internas e externas, normalização dos procedimentos.

Dado que a Máquina 2 é a máquina mais complexa, ir-se-á avaliar ainda a necessidade de colocar
duas pessoas responsáveis realização de setup.

Finalmente, para além das causas enumeradas, o desafio comum às cinco máquinas que se impõe
é a motivação e formação específica dos operadores envolvidos no processo, pois são fatores
fundamentais para que os objetivos impostos de melhoria sejam atingidos
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3.

REVISÃO DE LITERATURA
3.1

Metodologia Kaizen

Muitos líderes nas empresas da atualidade encaram o desafio de tomar decisões acerca da melhoria
da eficiência operacional. No entanto, no que toca à implementação de uma grande mudança, o
processo é bastante mais simples, pois apresenta apenas duas opções: operar no estado atual e
manter o status quo ou optar pela mudança (Line, 2007).

Desde meados dos anos 80, quando o Masaaki Imai apresentou o termo kaizen, este tem sido
livremente usado juntamente com as empresas japonesas. De facto, o conceito tem ganho tanto
sucesso, que kaizen é considerada a chave para a competitividade das empresas japonesas nas
ultimas três décadas (Imai, 1997; Suárez‐Barraza, Ramis‐Pujol, & Kerbache, 2011). Ao longo dos
últimos vinte anos algumas empresas têm aplicado o conceito como uma “fórmula mágica” através
da participação funcionários na elaboração de sugestões de melhoria, enquanto que outras
encararam os seus trabalhadores exclusivamente como um grupo de técnicos.

A filosofia kaizen baseia-se na compreensão de que o quotidiano requer uma melhoria constante.
Deste modo, a melhor forma para reagir ao aumento crescente de competitividade global para as
empresas, é proceder à realização de atividades de melhoria contínua com objetivos de reduzir o
desperdício (Maarof & Mahmud, 2016).

3.1.1 Origem
Kaizen é uma palavra japonesa que significa “mudança para o melhor”. Foi definida por Imai nos
seus dois livros em 1986 e 1997 (Imai, 1997). No local de trabalho, kaizen traduz-se numa melhoria
contínua que envolve todos – gestores e operadores. Para Newitt (Newitt, 1996), a definição de Imai
provem de duas palavras japonesas: KAI – mudança e ZEN – boa (melhoria).
Já em 2007, numa entrevista, Imai optou por desenvolver a sua definição da kaizen, afirmando que
é uma melhoria contínua diária e constante na organização, que se traduz em pequenas melhorias
ou inovações radicais e envolve toda a gente, independentemente do cargo que cada um ocupa
(Suárez‐Barraza et al., 2011).

Do final da Idade média até ao Século XVIII, as oficinas produziam de forma independente,
controlando o processo de produção e a qualidade, na Europa. O modo de produção baseava-se na
elaboração de cada peça individualmente do inicio ao fim, sendo os mesmos artesãos que
realizavam ainda a compra da matéria prima, preparação, inspeção e a finalização do produto. No
entanto, com o aumento da população, um forte crescimento da procura e a Revolução Industrial
inglesa em 1773 o sistema de fábricas foi implantado, com novas máquinas e tecnologias. Essa nova
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configuração na área de produção, levou a uma reorganização da divisão do trabalho, como a divisão
e especificação de atividades, o que levou a um aumento de produtividade (Pazzinato & Senise,
1997). Com a evolução dos métodos de produção, a procura de mercado e a exigência dos
consumidores pelos produtos e serviços cada vez maiores e melhores aumenta. Desse modo, em
1911 a produção em massa fortaleceu-se nas empresas e nesse ano o engenheiro Frederick
W.Taylor propôs a hierarquização e a intensificação da divisão das etapas do processo produtivo,
com vista a que o trabalhador realizasse tarefas muito especificas e repetitivas, incentivando este
com prémios. O primeiro a implementar as ideias de Taylor, foi o Henry Ford, que conseguiu inovar
o seu processo industrial através da organização de uma linha de montagem na fabrica, de modo a
aumentar a sua produção.

Em 1930 Walter A. Shewhart e o seu companheiro dos laboratórios Bell, W. Edwards Deming
conseguiram desenvolver um ciclo extremamente importante na área de controlo de qualidade,
nomeadamente o ciclo PDCA (planear (Plan), executar (Do), verificar (Check) e atuar (Action)), que
irá ser abordado posteriormente.

Com a declaração da guerra contra o Japão, Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial
em 1941 e formado paralelamente TWI – Training Within Industry, um serviço criado pelo Ministério
da Defesa dos EUA com vista dar formação aos líderes e supervisores a capacidade de liderar (JR),
instruir (JI) e melhorar os métodos (JM) do seu trabalho (Dinero, 2005). Este serviço juntamente com
a Comissão dos Trabalhadores Militares aproveitou muito das metodologias desenvolvidas pelos
engenheiros e aplicou na indústria da construção naval. No entanto, depois da Segunda Guerra
Mundial em 1945 a indústria americana abandonou TWI e o engenheiro W.Edwards Deming é
encaminhado para o Japão logo nos anos seguintes para participar da reconstrução pós-guerra,
aplicando e difundindo os seus princípios da qualidade na indústria japonesa.

Em 1951 Toyota aderiu totalmente ao TWI com vista a treinar os funcionários no seu sistema de
produção (TPS - Toyota Production System, também conhecido atualmente como Lean
Manufacturing) que evoluía rapidamente, onde o conceito de instruir (JI) continua a ser o pilar do
trabalho e da liderança de equipa.(Abdulmouti, 2015)(Dinero, 2005)
Devido ao rápido desenvolvimento de sucesso de kaizen na indústria japonesa, a partir de 1980
verificou-se uma crescente tendência dos fabricantes com polos de produção na Europa, como Sony,
IBM e Nissan, a implementar o mesmo sistema de gestão e melhoria (Morris & Imrie, 1993)
(Thessaloniki, 2006). Deste modo, conseguindo apresentar uma forte vantagem competitiva.

Um exemplo da aplicação de princípios kaizen é apresentado pelo (Abdulmouti, 2015), em que o
alvo de melhoria contínua foi o centro pertencente a Toyota da Arábia Saudita, constituído por quatro
elementos, incluindo o Centro Nacional de Distribuição, que têm por objetivo aplicando o TPS,
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abastecer com os acessórios necessários os novos veículos mantendo alta qualidade e custo ótimo.
Depois de analisado a situação inicial e identificada a lacuna entre o sistema existente e TPS, foi
decidido que para o objetivo principal da kaizen, seria a implementação completa de TPS. Deste
modo, a ideia da sua implementação tinha como principal objetivo de evitar a construção de uma
instalação adicional e o recrutamento de mais mão-de-obra, para alem de aumentar a produção em
25% e aumentar a utilização do espaço.
Procedendo à implementação de TPS, foram atingidos resultados ainda melhores do que esperados,
nomeadamente, o número de funcionários não só não aumentou, mas foi conseguida a sua redução
de 26,9% (349 para 275), comparativamente com a necessidade inicial de recrutar mais 37
funcionários, o que se traduziu numa poupança anual de cerca de 3.6 milhões de dólares
(Abdulmouti, 2015). Verificou-se ainda um aumento da eficiência da produção em 13% (de 188000
para 212400 veículos). Finalmente, devido a aplicação dos princípios kaizen, foi melhorada a
qualidade de produção, pois refletiu-se em cada processo e etapa dos produtos.

Kaizen é muito mais do que uma metodologia, é uma filosofia, forma de pensar e para um
desempenho revolucionário, o mecanismo crítico para alcançar metas estratégicas e tornar possível
o plano de processo de melhoria.

3.1.2 Fundamentos
Kaizen tem como o foco principal de melhoria – o processo, consegue gerar um pensamento virado
para as pessoas e os seus esforços, em vez de os identificar como o problema. A filosofia defende
que os funcionários conseguem gerar ideias de melhorias de processo melhor do que ninguém, pois
são os que o entendem mais.

Como ilustrado na Figura 15, a implementação inicia-se com uma definição de um estado de
processo perfeito, que nunca irá ser atingido, no entanto, na direção do qual serão feitas as pequenas
melhorias. De seguida, é necessário avaliar a atual cadeia de valor do processo e identificar as
oportunidades de melhoria. Estas oportunidades são normalmente de carater Muda (palavra
japonesa para desperdício), especialmente Muda – Tipo 2, isto é, desperdício que não acrescenta
valor e é desnecessário ao processo (Rahman, Sharif, & Esa, 2013). Posteriormente deve-se
estabelecer um plano de ação para a mudança dos aspetos que têm de ser melhorados. Na
sucessão deste trabalho, propõe-se à deslocação para o local (Gemba) e à efetiva implementação
da melhoria. Finalmente os resultados da melhoria do processo devem ser observados e registados,
e ainda o que foi aprendido deve ser determinado (Thessaloniki, 2006).
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1. Definição Estado perfeito
do processo

2. Avaliar a
cadeia de valor;
Identificar as
oportunidades.

3. Plano de ação
para a mudança

4. Deslocação
para o local.

5.
Implementação
de melhoria
(Kaizen)

6. Observação e
registo dos
resultados.

Figura 15 - Fases de implementação de Kaizen

No contexto de kaizen, gestão pode apresentar dois tipos de funções: a de suporte e a de melhoria
(Figura ). A função de suporte diz respeito às atividades direcionadas ao cumprimento de requisitos
nas áreas de produção e organização, apoiando ainda as mesmas através da formação e disciplina.
As atividades descritas contemplam maioritariamente a necessidade de seguir os SOP (Standard
Operational Procedures), isto é, os procedimentos operatórios standard, mantendo a sua qualidade.

Enquanto que a melhoria pode ser classificada em kaizen ou inovação. Dado que kaizen é pequena
melhoria, a inovação apresenta uma melhoria de destaque que implicou uma grande mudança.

Figura 16 - Tipos de processos de melhoria (Imai, 1997)

No modelo apresentado da Figura 16, a gestão de topo introduz kaizen como estratégia corporativa,
a gestão intermédia por sua vez utiliza os princípios kaizen para melhorar as capacidades funcionais
e ajuda aos colaboradores desenvolver capacidades de resolução de problemas. Os supervisores
conseguem melhorar comunicação com os colaboradores, elaborando planos e providenciando-lhes
orientação. Finalmente, os colaboradores procedem à melhoria contínua através de atividades em
pequenas equipas.
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3.1.2.1 Ciclo PDCA
Um dos primeiros passos na implementação de kaizen, é a análise a cadeia de valor, mapeando-a
e identificando as oportunidades de melhoria. Para tal é necessário estabelecer o ciclo PDCA (Plan
(Planear) – Do (Fazer) – Check (Verificar) – Act (Agir)), também conhecido como o ciclo Deming ou
ciclo de Shewhart (Figura 17). Esta ferramenta garante o processo kaizen constante em todas as
áreas analisadas (Thessaloniki, 2006)(Rahani & al-Ashraf, 2012).

Planear
(Plan)

Fazer
(Do)

Standarizar
(Standarise)

Fazer (Do)

Agir
(Act)

Verificar
(Check)

Agir (Act)

Verificar
(Check)

Figura 17 – Ciclo PDCA (adadpado Imai, 1997)

Figura 18- Ciclo SDCA (adaptado Imai, 1997)

Cada passo do ciclo apresenta um contributo importante ao processo de análise para a construção
da cadeia de valor:
o

- Planear – consiste em avaliar o processo e identificar o objeto de melhoria;

o

- Fazer (Do) – nesta fase são estabelecidas as medidas provenientes da avaliação do
processo;

o

-Verificar (Check) – implica a deslocação para o terreno (Gemba) e registo das alterações
desencadeadas pela melhoria;

o

- Agir (Act) – implementação e estandarização de novos procedimentos com o intuito de
evitar os problemas iniciais ou o estabelecer novos objetivos para melhoria.

O ciclo PDCA é iterativo e repete-se constantemente sempre em busca de nova melhoria. No
entanto, antes de iniciar o ciclo, qualquer processo em análise tem de se estabilizar, desta forma,
verifica-se o ciclo (SDCA), apresentado na Figura 18. A diferença entre esses os dois ciclos consiste
no propósito de cada um, enquanto que no ciclo SDCA ocorre a normalização de processos, durante
o ciclo PDCA ocorre a melhoria desses mesmos processos (Imai, 1997). Contudo, esses dois ciclos
são os maiores responsáveis pela construção e análise da cadeia de valor.
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3.2

Metodologia Lean

Durante décadas, os produtores tentaram otimizar as operações, cadeias de gestão e a distribuição
de bens monetários. A metodologia de produção lean quando comparado com a produção em massa
usa normalmente apenas metade do esforço humano em fabrica, metade do espaço para produção
e ainda metade do investimento em instrumentos e horas de trabalho de engenharia para
desenvolver um produto novo (Wahab, Mukhtar, & Sulaiman, 2013).

Segundo o estudo de Bayou e Korvin, produção lean é uma estratégia que tem por objetivo utilizar
menos recursos da organização (isto é, diminuir o desperdício “muda”) e alcançar uma maior
qualidade e quantidade de produtos vendidos (Bayou & de Korvin, 2008). Essencialmente, a ideia
chave de lean manufacturing é maximizar o valor para o consumidor, enquanto se minimiza o
desperdício.

O grande objetivo da sua implementação na produção é aumentar a produtividade, melhorando
visivelmente a qualidade, diminuindo os temos de espera e reduzindo os custos. Estes fatores
acabam por ser os indicadores de desempenho do sistema de produção lean.

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação, a busca da otimização intensificou a
velocidade da procura, a flexibilidade, a eliminação do desperdício, o controlo do processo e a
procura global, que permitiram ganhar uma vantagem competitiva às empresas.

3.2.1 Origem
O nascimento de lean está associado ao Japão, nomeadamente a Toyota, à própria produção, TPS
(Toyota Production System). Este sistema baseou-se em volta do objetivo de produzir em processo
continuo, que não se apoiasse nos ciclos longos de produção, para ser mais eficiente. A a sua
eficiência era sustentada por reconhecimento de que apenas uma fração pequena de tempo e
esforço acrescentava valor ao produto para o consumidor final. Este raciocínio era claramente o
oposto ao mundo Ocidental, onde a produção em massa era focada no planeamento dos recursos e
no desenvolvimento dos sistemas computacionais complexos (Materials Requirements Planning MRP), assim como a evolução das filosofias de produção do Henry Ford (Melton, 2005).

Taiichi Ohno, Kiichiro Toyoda entre outros desenvolveram TPS desde o final da Segunda Guerra
Mundial até aos anos 80 (Ehrlich, 2002). À medida que o sistema foi sendo construído, constatou-se
que era uma mais valia para a qualidade das máquinas de tamanho correto para o volume de produto
necessário e a introdução de máquinas autónomas numa sequência de passos do processo. Deste
modo, esta organização da linha de montagem foi pioneira em fabricar produtos em pequenos
volumes a partir de muitas peças, e ainda com a possibilidade de sinalização acerca das
22

necessidades de matérias primas ao longo do processo de fabrico (Wahab et al., 2013). Devido a
esta reorganização foi possível obter um produto a um custo baixo, com uma grande variabilidade,
alta qualidade e tempos de resposta à alteração de procura muito baixos.

Lean manufacturing evoluiu a partir de TPS, e tem sido implementado com sucesso em milhares de
empresas mundialmente, resultando em ganhos económicos e melhor qualidade de vida para muitas
pessoas (Ehrlich, 2002).

3.2.2

Ferramentas Lean

Todas as empresas apresentam diversos recursos, como pessoas, máquinas, processos e matérias,
aos quais estão inevitavelmente relacionados desperdícios de diferentes naturezas. Às atividades
que não acrescentam valor dá-se o nome de “Muda”, i.e. aos excessos que o cliente não está
disposto a pagar, que devem ser eliminados. (Pinto, 2009) “Mura” refere-se às irregularidades que
surgem no processo de produção e que devem ser resolvidas implementado o sistema just-in-time
(JIT) e estratégia pull, realizando apenas o necessário quando o pedido pelo produto é feito (Melton,
2005). O tipo de desperdício “Muri” está relacionado com os desequilíbrios nas cargas de trabalho,
através de excessos ou insuficiências, este deve ser colmatado com estandardização das atividades.

Figura 19 - Principais características da metodologia lean manufacturing (adaptado Pinto,
2009)

Foi desenvolvido um diagrama em forma de casa que agrega todas as ferramentas da metodologia.
Como se pode verificar na Figura 19, sistema lean tem como principal objetivo diminuir os
desperdícios, os tempos de espera e melhorar a qualidade, apoiando-se nas suas principais técnicas
como Jidoka (melhoria dos processos, eliminando os desperdícios), JIT, estandardização, estratégia
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pull. Para atingir os objetivos impostos, são utilizados vários instrumentos como Kanban, 5S’s,
controlo visual, poka yoke, SMED (single minute exchange of die) e TPM (total productive
maintenance), entre outros (Melton, 2005)(Wahab et al., 2013).
Estes instrumentos consistem em:
•

Kanban – sinal visual que movimenta o produto ao longo de processo de produção, de
acordo com o pedido do consumidor;

•

Controlo visual – método visual de medição de desempenho na fabrica da equipa de
operadores;

•

Poka yoke – sistema à prova de erro;

•

5’S – uma técnica de arrumação visual, desenvolvida para o controlo da fabrica;

•

SMED – estratégia que tem como objetivo em reduzir o tempo de setup das máquinas.

•

TPM – manutenção produtiva total (total productive maintenance), consiste num conjunto de
regras de gestão, engenharia e boas praticas, cujo propósito é atingir o menor número
possível de acidentes, avarias e paragens não programadas dos equipamentos.

Figura 20 - Benefícios e potencias razões de resistência ao pensamento Lean. (adaptado
Melton, 2005)

No presente caso de estudo, as ferramentas mais relevantes para a otimização do funcionamento
das máquinas de compressão serão 5S’s, SMED e TPM, explorados em mais pormenor
seguidamente.

24

No entanto, é importante notar que apesar de pensamento lean evidenciar muitos benefícios,
ilustrados na Figura 20, existe sempre resistência natural inerente à inovação dentro cada empresa,
como ceticismo por parte dos funcionários, falta de disponibilidade, entre outras (Melton, T., 2005).
3.2.2.1 Os cinco S’s

No Japão os 5S representam Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, e Shitsuke, que significa por sua vez
Escolher, Organizar, Limpar, Estandardizar e Manter, respetivamente (Tabela 2). A principal ideia
desta metodologia é garantir de um modo sistemático a arrumação, a limpeza e a segurança das
pessoas, equipamentos e materiais (Castro, 2012).

O conceito de 5S é amplamente reconhecido como o passo fundamental para a melhoria contínua.
É uma forma prática de introduzir aos funcionários os conceitos de desperdício e de produtividade,
promovendo um espaço de trabalho mais limpo, organizado de forma eficiente e ainda dando a
oportunidade aos próprios de melhorar o modo de trabalho. A metodologia 5S consegue identificar
e remover produtos, instrumentos e atividades desnecessárias, o que impulsiona o desenvolvimento
de melhores métodos de organização, sistemas de armazenamento, etc. (Borris, 2006). Ao contribuir
para a limpeza física da área de trabalho, 5S permite que as fontes de contaminação sejam mais
facilmente identificadas e removidas, melhorando desse modo a qualidade do produto.

Tabela 2 - Interpretação de metodologia 5S (Ehrlich, 2002)

Seiri

Escolher e separar tudo o que é desnecessário ao processo de
produção e eliminar.

Seiton

Organizar os componentes essenciais à produção de modo a ter
um acesso rápido e fácil.

Seiso

Limpar o equipamento essencial à produção e manter as áreas
de trabalho limpas.

Seiketsu

Estandardizar a pratica de boas praticas de limpeza, criando uma
rotina e ordem no processo.

Shitsuke

Manter a metodologia em constante andamento e respeita-la.

Foi realizado um estudo acerca de um pequeno produtor e distribuidor de produtos farmacêuticos e
não farmacêuticos, cujas instalações consistiam em cerca de 1000 m 2, 12 operários e quatro linhas
de produção.

O primeiro problema da empresa era uma utilização ineficiente do espaço, já por si reduzido, da
fábrica, pois nesta estavam a ser armazenadas matérias primas e produtos em vias de fabrico de
forma desorganizada. Ainda, como segundo problema foi destacada a incapacidade de fornecer
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produtos a vários mercados a tempo, o que se resumia numa insatisfação dos clientes e numa
enorme perda de vendas.

De modo a resolver os problemas identificados, foi realizado um mapeamento de cadeia de valor,
identificando as suas causas e como medida mais eficaz foram aplicados os princípios de 5S para
diversas operações da fabrica. Os processos como rotulagem, encapsulamento, enchimento e
codificação foram sujeitos à metodologia em questão, permitindo uma maior organização e limpeza
do espaço.

Assim sendo, graças ao mapeamento da cadeia de valor que devolveu as causas dos problemas
identificados e à aplicação da metodologia de 5S a vários processos de produção e ao espaço fabril,
foi possível reduzir os tempos de espera, tempo de ciclo de produção e ainda o inventário dos
produtos em vias de fabrico. Além disso, a área de armazém foi reduzida em cerca de 38%, assim
como o número de funcionários diminuiu em 50% (Chowdary & George, 2011).

3.2.2.2 SMED
Antes de seguir para a explicação da metodologia SMED, é importante assentar o conceito do tempo
de mudança de máquina, também conhecido como setup ou changeover time.

Segundo Van Goubergen and Van Landeghem (2002) setup pode ser definido como o tempo
decorrido entre o último produto A e o primeiro produto B dentro de especificações (conforme) que
saem da máquina (Figura 21). O desempenho do setup é normalmente determinado pelos três
elementos chave, aspetos técnicos do equipamento e ferramentas, a organização do trabalho e o
método. Quando é realizado trabalho de otimização deste tempo, os três aspetos têm de ser
melhorados. No entanto, a condição final obrigatória neste processo, é a motivação dos envolvidos
diretamente no setup, nomeadamente, os operadores.

Figura 21 – Definição do conceito de setup/tempo de mudança da máquina.
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Os autores evidenciam três diferentes razões para a necessidade de diminuição dos tempos de
setup:

▪

Flexibilidade – na necessidade de produzir cada vez maior número de produtos com lotes
de diferentes tamanhos e aumentar o seu portfólio, a empresa tem de estar capaz de reagir
depressa às mudanças no mercado;

▪

Pontos críticos/bottelneck da capacidade – especialmente nas máquinas em que cada
minuto é extremamente valorizado, o setup de cada máquina precisam de ser minimizados
de modo a maximizar a capacidade disponível para a produção;

▪

Minimização dos custos – desde que os custos diretos de produção são relacionados com a
performance da máquina, o calculo da eficácia do equipamento (OEE) pode facilmente
evidenciar o impacto da redução de setup na performance global da máquina.

A metodologia Single Minute Exchange of Die (SMED) foi desenvolvida por Taiichi Ohno na Toyota
em meados do século XX quando ele decidiu tomar o ponto de vista do consumidor com o objetivo
de eliminar processos que não traziam qualquer valor acrescentado ao produto, i.e. atividades
“Muda”.

Ohno selecionou uma longa troca de ferramentas, que durava cerca de 4h e impôs o objetivo de
reduzir o tempo em 50%. A tarefa foi dada ao Shigeo Shingo, que por sua vez trabalhou no problema
e conseguiu atingir o objetivo. Quando Shingo finalizou o processo, o tempo de troca de ferramentas
desceu de 4h até menos que 10 min, i.e. entre 1 a 9 minutos ou um único algoritmo, donde proveio
o nome de Single Minute Exchange of Die (tempo de mudança em um dígito) (Borris, 2006).

É um método que permite de uma forma eficiente passar do processo de produção de um produto
para o próximo. A troca rápida é a chave para a redução dos lotes de produto, melhorando dessa
forma o fluxo de produção.

Cada vez mais a necessidade de usar SMED é maior, devido ao aumento constante da variabilidade
da procura, ciclos de vida do produto reduzidos e à obrigação de redução de inventários (Yash Dave
& Nagendra Sohani, 2012)(Borris, 2006).
A ideia básica de SMED é a redução do tempo de setup da máquina, tal só é possível a partir de
uma análise estruturada associada à troca de ferramentas.
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O processo de implementação SMED (Figura 22) inicia-se pelo registo do processo com todas as
atividades não discriminadas, de início ao fim, através de vídeo, anotações de tempos, entrevistas,
entre outros (Etapa preliminar). De seguida, é necessário proceder à análise do modo operatório e
a identificação de atividades (Etapa 1). Existem dois tipos de atividades: internas e externas. As
atividades internas são as que podem ser realizadas apenas quando a máquina está parada,
enquanto que as externas podem ser feitas enquanto a máquina está em funcionamento. Na etapa
2 o foco principal é a passagem do máximo de atividades internas para as externas, pois permite
diminuir francamente o tempo de paragem da máquina. Posteriormente, prossegue-se para a
implementação de melhorias nas tarefas internas, de modo a diminuir o seu tempo, e externas,
através de implementação de operações em paralelo, eliminação de ajustes, organização do local
de trabalho, etc (Etapa 3). No final desta metodologia deve-se registar o novo procedimento e
providenciar a formação completa e contínua aos funcionários, com vista a incentivar a melhoria
contínua do processo.

Figura 22 - Etapas de implementação de metodologia SMED (adaptado Shingo, 1985)

Um exemplo de sucesso na implementação de SMED e ainda melhoria da eficiência do equipamento
(OEE) provem de uma indústria farmacêutica italiana, que produziu cerca de 96.2 milhões de
unidades em 2011 (Bevilacqua, Ciarapica, De Sanctis, Mazzuto, & Paciarotti, 2015). A empresa teve
como objetivo a redução de tempo de troca de ferramentas de 20 % e ainda o aumento da eficiência
em 25%. Atingindo essas metas, a farmacêutica iria conseguir competir de uma forma mais eficiente
contra os maiores concorrentes no seu setor.

Inicialmente foi sujeita à melhoria uma linha de montagem, nomeadamente a linha de embalamento,
das 11 existentes, que apresentava uma elevada frequência de troca de ferramentas, um nível baixo
de eficiência (OEE), tempo médio de troca longo e necessidade de produção de pequenos lotes.
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Após a aplicação de ferramentas de lean manufacturing, como kanban, 5S, poke yoke, e TPM os
resultados foram muito positivos. A utilização da metodologia SMED na empresa, onde foram
realizadas as etapas todas para a sua implementação na linha de embalamento, conseguiu trazer
não 20 %, mas cerca de 61.5% de redução nos tempos de troca de ferramentas.
Deste modo, as melhorias na diminuição de tempo nas atividades de troca irão contribuir para o
crescimento da empresa, poupar dinheiro e manter uma vantagem competitiva a longo prazo.

3.2.2.2.1 Análise crítica de metodologia SMED

Um dos grandes reparos que se impõe ao Shingo na metodologia SMED desenvolvida, é o facto de
se poder aplicar teoricamente a qualquer tipo de indústria e máquina. No entanto, de acordo com o
Sugai et al. (2007), a aplicação desta ferramenta pode ser difícil ou até impossível devido a restrições
técnicas, económicas ou organizacionais. Também é de notar que o livro de Shingo está muito
direcionado para a indústria metalo-mecânica, que apresenta muito menores restrições e permite
maior margem de manobra na sua aplicação, do que indústria farmacêutica.

De facto, segundo Harmon e Peterson (1991), após a visita a uma indústria farmacêutica no Brasil,
tornou-se evidente que SMED encontra entraves devido às restrições impostas a este tipo de
indústria, especialmente nos procedimentos e a frequência de limpeza, necessidade de assepsia
dos equipamentos, assim como a obrigatoriedade de prestar declarações de conformidade de todo
o processo e produto junto das entidades reguladoras. Deste modo, no caso em questão, a
metodologia SMED foi bastante útil nas suas etapas de análise inicial do estado e a classificação em
tarefas internas e externas e a consequente passagem de algumas tarefas internas em externas,
contudo, os especialistas não conseguiram passar para a etapa 3, pois os exemplos ilustrados pelo
Shingo não eram praticáveis pelas razões ilustradas acima, na indústria farmacêutica.

Por outro lado, a ideia principal da metodologia de Shingo é a classificação de atividades e a
passagem do maior número possível de internas para externas, pois este procedimento estima
reduzir o setup em cerca de 30% a 50%. Todavia, Hall (1983), salienta que as restantes potenciais
melhorias só seriam possíveis se o equipamento sofresse modificações ou se o passo do ajuste
fosse eliminado. Para além de que, só pelo facto das tarefas internas passarem para as externas
apenas, não diminui o conteúdo das tarefas a serem necessárias de executar (McIntosh et al. (2000).
Já na etapa 3, segundo o livro de Shingo, o uso da estratégia de “implementação de tarefas em
paralelo”, tem potencial de diminuir o tempo de setup em mais de 50%. Assim sendo, as três etapas
são de igual importância, no entanto, a última é dada menor atenção atualmente nos ambientes
industriais.
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Desta forma, McIntosh et al. (2000), afirmam que apenas a etapa 3 pode introduzir realmente
melhorias que contribuem para a redução dos tempos de setup. Os mesmos propõem que, em
alguns casos específicos, esta etapa possa ser aplicada antes das etapas 1 e 2, dado que por ter
ferramentas inadequadas, o procedimento poderá tornar-se pouco eficiente.

Por conseguinte, com esta análise é plausível compreender de que SMED apresenta limitações e
alternativas de procedimento, que se bem interpretados, podem ser uma mais valia para um
problema imposto. No entanto, é uma metodologia revolucionária que contribuiu substancialmente
para a introdução de melhorias de setup e por si só que é capaz de oferecer desenvolvimento positivo
no ambiente industrial.

3.2.2.3 Total Productive Maintenance (TPM)

O sistema de manutenção moderno iniciou-se com a manutenção preventiva nos Estados Unidos,
conhecida por PM (Productive Maintenance). No entanto, manutenção produtiva total (TPM) consiste
num conjunto de ferramentas que garantem a monitorização constante dos processos. Desenvolvida
no Japão, é uma técnica que envolve todos os níveis e funções da organização, desde a gestão de
topo até aos funcionários fabris (Castro, 2012).

Assim como a espectativa de vida foi estendida devido ao progresso da medicina preventiva, a PM
conseguiu prolongar o tempo de vida dos equipamentos, através da prevenção de falhas técnicas.
Em 1957 foi desenvolvido um conceito de sistema cujo objetivo foi a melhoria do equipamento, de
modo a que a potencial falha seja eliminada e a manutenção seja fácil. Finalmente, em 1960 a
atividade PM foi iniciada, sendo desenhada uma linha de equipamentos que tinha como objetivo ser
livre de manutenção (Chan, Lau, Ip, Chan, & Kong, 2005). A ideia base era manter o equipamento e
o processo de produção sem necessidade de manutenção, por outras palavras, livre de qualquer
avarias e produção defeituosa. Na sucessão destes desenvolvimentos, em 1971 Nippon Denso Co
introduziu e implementou com sucesso o sistema chamado “Total Productive Maintenance’’, o que
por sua vez simbolizou o inicio da aplicação mais ampla de TPM no Japão e Europa.
TPM é uma relação de sinergia entre todas as funções dentro de organização, especialmente entre
a produção e a manutenção, tentando alcançar uma melhoria contínua da qualidade do produto,
assim como eficiência operacional e garantia da capacidade dos equipamentos.

Ainda, segundo (Yamashina, 1995), não importa o quanto a fabrica seja equipada com técnicas
avançadas de produção, apenas os funcionários fabris influenciam a desempenho da mesma.
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Idealmente, o funcionário que manuseia o equipamento, deveria proceder à sua manutenção, e de
facto originalmente essas duas funções eram desempenhadas pelas mesmas pessoas. No entanto,
gradualmente, a manutenção e a produção foram separadas, devido ao equipamento ter se tornado
mais sofisticado e a produção ter aumentado significativamente.

Deste modo, hoje em dia o objetivo central para os operadores de produção e de manutenção é a
cooperação. Esta iniciativa, permite aos operadores de manutenção focar-se nas tarefas que
requerem o seu conhecimento técnico e ainda aprender sobre o uso das técnicas de produção mais
avançadas e sofisticadas (Chan et al., 2005). Os operadores destes dois tipos de funções deverão
chegar a uma compreensão mútua e partilha de responsabilidades sobre o equipamento.

Com vista a ilustrar a versatilidade da metodologia TPM e vantagens, quando aplicados a diversas
industrias, foi realizado um estudo sobre a filial de uma empresa multinacional, líder em design e
produção de dispositivos semi-condutores, de telecomunicações e equipamento eletrónico (Chan et
al., 2005).

Os maiores objetivos impostos para a implementação da metodologia TPM foi a redução dos custos
de produção e tempos de entrega, assim como a produção de um produto de alta qualidade. Após a
primeira tentativa de implementação falhada, no início da década de 90, a estratégia para a
implementação foi repensada nos anos 2000, investindo-se num plano muito melhor estruturado,
formação de todos os funcionários e apoio da gestão de topo. Deste modo, conseguiu-se
gradualmente observar os benefícios da estratégia implementada. Registou-se um aumento na
produtividade do equipamento em cerca 83% e as paragens nos equipamentos foram reduzidas de
517 para 89 vezes, estas melhorias refletiram-se não só na eficiência das máquinas, mas também
na qualidade do produto. Além disso, a formação contínua e apoio constante pela supervisão,
promoveu o desenvolvimento de hábitos de trabalho mais organizado, novas habilidades técnicas e
ainda a criação de uma equipa multifuncional motivada a melhorar a empresa.

Como princípios de sistema, TPM baseia-se em oito pilares, ilustrados na Figura 23. Estes
apresentam-se como (Borris, 2006):
•

Manutenção autónoma – Design da estrutura do controlo inicial do equipamento;

•

Manutenção planeada (PM) – Análise e identificação das causas dos problemas do
equipamento, estruturação de um plano de manutenção;

•

Melhorias específicas – Implementação de melhorias num equipamento especifico de modo
a aumentar a eficiência,

•

Educação e Treino – Formação dos operadores de produção e manutenção;
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•

Manutenção da Qualidade – Manutenção e melhoria dos processos e produtos, assim como
da própria qualidade;

•

Controlo Inicial – Estrutura inicial do plano para o departamento de manutenção;

•

TPM Administrativo – Estratégias para o aumento da eficiência no setor administrativo;

•

TPM – Segurança, Higiene e Meio Ambiente – Manutenção da qualidade nas áreas de
segurança, higiene e ambiente.

Figura 23 – Pilares do sistema TPM (adaptado Borris, 2006)

Apoiando-se nestes pilares, TPM pode ser definido através de eficácia global de equipamento (OEE
- overall equipment effectiveness), que engloba em si a combinação de três características: a
disponibilidade do equipamento para produzir, a eficiência do equipamento e a qualidade do produto
(Castro, 2012). O seu objetivo é maximizar a eficácia do equipamento e consequentemente, OEE é
o instrumento de medição da sua eficácia. Segundo (Nikajima, 1988), a medição de OEE é um
método eficaz de análise da eficiência de um só equipamento ou de um sistema integrado de
máquinas. É uma função de disponibilidade, taxa de desempenho e qualidade, que por sua vez são
parâmetros para avaliação de perdas num equipamento. De acordo com o Nikajima existem perdas
de rotura/falha, setup e recalibrações, pequenas paragens, velocidade reduzida, defeito/retrabalho
e inicialização (Chan et al., 2005).

As primeiras duas perdas são definidas como perdas de tempo, que são utilizadas para calcular a
disponibilidade do equipamento (Equação 1). A Terceira e a quarta perdas são perdas de velocidade
que medem o desempenho da eficiência do equipamento, como mostra a Equação 2. Por fim, as
ultimas duas perdas referem-se às perdas de qualidade, estas influenciam diretamente a taxa de
qualidade do equipamento (Equação 3) (Chan et al., 2005)(Borris, 2006)(Bevilacqua et al., 2015).
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𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐷) =

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

Equação 1 – Parâmetro disponibilidade de equipamento (D).

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐸) =
=

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑑𝑎 × 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

Equação 2 – Parâmetro eficiência de equipamento (E).

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑄) =

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Equação 3 – Parâmetro taxa de qualidade (Q).

Deste modo, combinando estas três equações, obtém-se finalmente o OEE pretendido para uma
dada operação como se mostra na
Equação 4.
𝑂𝐸𝐸 = 𝐷 × 𝐸 × 𝑄
Equação 4 – Fórmula de cálculo de OEE.
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4. Caracterização do processo
De modo a iniciar a aplicação da ferramenta SMED, houve a necessidade de planear as etapas
chave, Figura , que garantem uma execução correta e organizada do projeto em questão.

Figura 24 – Metodologia de abordagem do problema na Empresa X .

Com o objetivo de tirar partido das ferramentas Kaizen–Lean, conjugou-se o pensamento do ciclo
PDCA com a metodologia SMED, aplicada à fase de compressão. Posto isto, a etapa preliminar e a
etapa 1 da metodologia SMED, onde decorrem o diagnóstico inicial da situação e a classificação das
tarefas em internas e externas, foram associadas à fase Plan; a etapa 2 e 3, que têm o foco a
implementação das melhorias e a sua respetiva visualização, associaram-se às fases Do e Check.
Por fim, como a etapa final procedeu-se ao registo das melhorias e a sua consolidação, na fase Act.
Deste modo se certificou a realização faseada de cada etapa e a documentação final das alterações
propostas e implementadas, com vista perpetuar as mesmas.

4.1 Avaliação inicial na máquina de compressão
Como referido anteriormente, o estudo do caso iniciou-se com a fase de análise inicial do estado da
máquina, onde se identificou as atividades principais e o registo dos tempos correspondentes. Ainda
como uma segunda fase da análise, procedeu-se à classificação de atividades em internas e
externas.
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A metodologia de diagnóstico inicial do procedimento operacional, Figura 25, contemplou três fases
essenciais à compreensão do modo operatório das máquinas de compressão, assim como à
construção do estado inicial pormenorizado do equipamento.
Estas fases contemplaram:

o

Análise visual – uma etapa inicial que permitiu o estudo da forma de trabalho dos
operadores, assim como da dinâmica na área fabril e do layout envolvente;

o

Estudo dos tempos – consistiu num acompanhamento intenso dos procedimentos
de mudança, associado a cronometragens de cada tarefa;

o

Entrevistas informais – no seguimento da familiarização com o modo operatório,
foram pedidas opiniões aos operadores envolvidos acerca das falhas e dificuldades
sentidas neste procedimento, assim como sugestões de melhoria.

Análise Visual
Estudo do modo de
Familiarização
inicial com a
Empresa

Análise do modo

funcionamento

operatório da

Entrevistas

Construção do

informais

modelo detalhado
de estado inicial

fase de
compressão
Estudo dos tempos

Cronometragens

Figura 25 – Metodologia para a construção do modelo detalhado da fase de compressão.

Concluídas estas etapas, foi construído um modelo detalhado do estado inicial. Por outro lado,
concluiu-se que, devido à extrema semelhança das duas máquinas, nomeadamente a Máquina 1 e
a Máquina 2, seria mais vantajoso realizar uma análise exaustiva apenas a uma máquina de
compressão, Máquina 1, dado que tanto o modo operatório como as sugestões de melhoria serão
transversais, assim como ganhos relativamente semelhantes.

4.2 Caracterização das fases de setup
4.2.1 Fim de lote

Cálculos, pesar os resíduos e

Retirar as barricas com o produto;

comprimidos rejeitados.

Piso 1: BIN e a manga de alimentação

Figura 26 – Tarefas detalhadas da fase de fim de lote
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O processo de setup inicia-se com a finalização de lote produzido, ilustrado na Figura 26, que
engloba em si dois passos mais fundamentais. Primeiro são realizados os cálculos de reconciliação
e rendimento, assim como pesagem e colocação para incinerar de resíduos e comprimidos
rejeitados. De seguida, a manga é descartada e colocada para incinerar e o BIN é encaminhado para
o Hidrobox (Sistema de Clean in Place dedicado para a lavagem de BINs).

4.2.2 Desmontagem
Finalizado o lote, é iniciada a fase de desmontagem da máquina, Figura 27, com o respetivo registo
no logbook no início do procedimento, assim como o preenchimento de etiquetas com a identificação
da necessidade de limpeza posterior da sala.

Registo
logbook

Tremonha

Carrinho
peças

Distribuidor

Detetor
Metais

Peças de sistema
Despoeirador

de extração

Acrílicos +

Portas

Rampa

bases metálicas

metálicas

comprimidos

Punções +
Matrizes
Figura 27- Sequência detalhada de tarefas da fase de desmontagem.

De seguida ocorre a deslocação do operador à sala das lavagens com vista a trazer um carrinho
disponível para as peças da máquina. Trazendo o carrinho de peças limpo, circulando pelo corredor
dos limpos, é iniciada a desmontagem das peças adjacentes como o detetor de metais e o
despoeirador. Posteriormente, é iniciado o processo pelo topo da máquina, com as peças de sistema
de extração. A próxima peça chave na sequência é a rampa de comprimidos, composta por diversas
peças internas, responsável pela expulsão de comprimidos prontos.

Após a rampa segue-se a desmontagem de portas metálicas e acrílicos brancos assim como bases
metálicas que funcionam como proteções do pó que é alimentado.
A próxima peça a ser desmontada que é constituída por uma série de peças menores, é o
distribuidor, tendo como função a distribuição do pó pelas matrizes. Esta é seguida pela
desmontagem da peça que introduz o pó no esqueleto da máquina, a tremonha.
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Por último, são desmontados os punções superiores e inferiores, sofrendo uma limpeza superficial,
com papel, do óleo lubrificante e pó, e as matrizes correspondentes.

4.2.3 Limpeza Máquina e Preparação do lote seguinte
Carrinho

Topo

Torre +

Interior

Exterior

limpeza

máquina

Orifícios

máquina

máquina

Detetor de

Portas

metais

metálicas

Equipamento
bancada

Despoeirador

Processo,
etiquetas, barricas
Figura 28 - Sequência detalhada de tarefas da fase de limpeza da máquina e preparação do lote seguinte.

Assim que termina a desmontagem, o carrinho de peças é levado para a sala das lavagens pelo
corredor dos sujos, e inicia-se a fase de limpeza da máquina , Figura 28. Na sala das lavagens ocorre
preparação do carrinho de limpeza. Terminada a sua preparação, este é levado pelo corredor dos
limpos para a sala da máquina.

A limpeza da máquina inicia-se pelo topo do equipamento, passando seguidamente, para uma
limpeza exaustiva da torre com recurso a panos isentos de fibras com água e detergente próprio,
seguido de água desmineralizada e álcool, presentes no carrinho de limpeza previamente preparado.

Depois destas peças, é limpo o restante do interior da máquina, como rodas de compressão, a torre
principal, parte interior das janelas, a superfície metálica onde se coloca o distribuidor, assim como
a base inferior da máquina.

Finalizada esta sequência, procede-se à limpeza do exterior da máquina, nomeadamente a parte
fora das janelas e pilares metálicos. De seguida, é dada atenção às portas metálicas, que são limpas
e colocadas de volta na máquina de compressão.

Terminada a limpeza do equipamento principal, inicia-se a limpeza dos equipamentos auxiliares
como o detetor de metais e o despoeirador. Por fim, são limpos os equipamentos de bancada,
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necessários para a realização de testes ao longo da produção, como a balança, durabilómetro e
friabilómetro.

Nesta fase, é finalizada a fase de limpeza da máquina. É devolvido o carrinho de limpeza à sala das
lavagens, e inicia-se a preparação do lote seguinte. É uma fase que compreende em si ir buscar o
processo do lote que ir-se-á produzir de seguida, imprimir as etiquetas necessárias para as barricas
e, por último, ir buscar as barricas vazias para a posterior armazenamento dos comprimidos
produzidos.

4.2.4 Montagem
Carrinho

Punções +
Supervisão

peças

Matrizes

Detetor
Despoeirador

metais

Distribuidor

Rampa
Tremonha

comprimidos

Acrílicos +

Peças de sistema

bases

de extração

metálicas
Bin +
Troca válvula

Manga
Figura 29 - Sequência detalhada de tarefas da fase de montagem.

Depois da fase de limpeza da sala, garantida pela equipa de higienização, o operador inicia a fase
de montagem, Figura 29.

Esta inicia-se com a recolha do carrinho pelo operador com as peças lavadas para dentro da sala
da máquina de compressão, assim como o jogo dos punções necessários. Antes de iniciar a
montagem, é chamado um membro da supervisão, de modo a inspecionar a limpeza da sala.

Tendo a confirmação da supervisão, é iniciada a montagem de punções inferiores e superiores,
assim como das matrizes correspondentes. De seguida, é montada a tremonha e a rampa de
comprimidos, com as suas peças internas.

Finalizada esta sequência, são montadas as peças do sistema de extração. À medida que as peças
principais estão a ser montadas, são lhes anexadas os acrílicos de proteção e as bases metálicas.
O distribuidor, juntamente com todas as suas peças internas é montado na sucessão desta dinâmica,
e o processo de montagem é passado para os equipamentos auxiliares como o detetor de metais e
o despoeirador.
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Terminada a montagem do equipamento, procede-se à colocação do BIN com o produto no piso 1
de alimentação. No entanto, muito frequentemente, torna-se necessário realizar a tarefa de troca de
válvula, deste modo, é uma tarefa praticamente permanente nesta fase. O processo de troca de
válvula consiste em realizar a mudança de tipo de válvula, para uma compatível com o mecanismo
de descarga colocado no piso 1 de alimentação. Finalizada a tarefa de troca de válvula é então
executado o procedimento de colocação de BIN e a ligação de manga de alimentação.

Por último, segue-se a fase de afinação, que consiste em testes de IPC, de modo a atingir o que é
exigido pelas especificações da instrução de fabrico. Apenas a partir do momento em que esses
requisitos são compridos e são produzidos os primeiros comprimidos conformes (após verificação
do 1º IPC pelo Supervisor), é então terminado o setup e iniciada a produção.

Setup Máquina 1
00:00:00

02:24:00

04:48:00

07:12:00

09:36:00

12:00:00

14:24:00

Fim de lote
Desmontagem
Espera Lavagem Peças
Lavagem Peças
Lavagem Máquina
Preparação do lote seguinte
Espera Higienização
Higienização sala
Montagem
Afinação

Figura 30 – Tempo de Setup com Esperas no mês de Fevereiro, em horas e minutos, na Máquina 1 com
a base em 10 ensaios realizados.
Fase da responsabilidade do Operador
Tempo de espera
Fase da responsabilidade do Higienizador
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O tempo de mudança com esperas reflete a situação real onde ocorrem interrupções devido à
espera por elementos da equipa de higienização para a limpeza da sala, que inclusive é monitorizada
pela plataforma OEE. Enquanto que o tempo sem esperas é uma situação idealizada, que não
considera o tempo de espera da equipa de higienização, pois é um passo que não está previsto na
dinâmica de um setup.

Setup Máquina 1
00:00:00 01:12:00 02:24:00 03:36:00 04:48:00 06:00:00 07:12:00 08:24:00 09:36:00 10:48:00 12:00:00
Fim de lote
Desmontagem
Lavagem Peças
Lavagem Máquina
Preparação do lote seguinte
Higienização sala
Montagem
Afinação

Figura 31 - Tempo de Setup sem Esperas no mês de Fevereiro, em horas e minutos, na Máquina 1
Fase da responsabilidade do Operador.
Fase da responsabilidade do Higienizador.

Deste modo, foram registados os tempos médios de setup, Figura 30 e 31, de 12h e 40 min para o
setup com esperas e 10h e 58 min para o setup sem esperas.

4.3 Análise qualitativa
Após finalizar a definição da sequência das fases de setup, e discriminar as tarefas que
contemplavam cada fase juntamente com os tempos de referência, (Anexo II), procedeu-se à etapa
1 da metodologia SMED.

Com vista a realizar mudanças positivas e estruturadas, realizou-se a classificação, tabela 3, de
acordo com o observado, de todas as tarefas registadas em internas (realizadas apenas quando a
máquina está parada) e em externas (realizadas enquanto a máquina está em funcionamento).
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Tabela 3 Classificação das tarefas, no estado inicial, em internas e externas de cada fase de setup na
Máquina 1.

Fase
Fim de Lote

Tarefa
Cálculos, barricas

Classificação
Interna

Fazer o registo e Identificador
da.sala
Ir buscar o carrinho p/peças
Peças aspiração
Despoeirador
Detetor de metais
Desmontagem

Rampa comprimidos

Interna

Acrílicos + bases metálicas
Distribuidor
Tremonha
Punções e matrizes
Portas metálicas
Lavagem peças

Sala lavagens c/carrinho de peças

Interna

Carrinho de limpeza (Buscar e
Levar)
Piso 1-Bin
Topo máquina
Lavagem máquina

Interior máquina

Interna

Prato e orifícios
Portas metálicas
Equipamento
Despoeirador e Detetor de metais
Limpeza sala

Limpeza Piso 1

Interna

Limpeza Piso 0

Interna

Ir buscar o processo
Ir buscar o carrinho com peças e
punções.
Supervisão para verificação da sala
Punções e Matrizes
Tremonha
Acrílicos e Bases
Montagem

Peças aspiração

Interna

Borrachas azuis
Rampa comprimidos
Distribuidor
Detetor metais + Despoeirador
Troca válvula
Manga
Preparação do lote
seguinte

Bin e Manga
Barricas necessárias, etiquetas

Interna
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Afinação

Testes In process control (IPC)

Externa

De acordo com o observado, pode-se concluir que todas as tarefas, à exceção da ultima fase de
afinação, são realizadas enquanto a máquina se encontra parada.

De fato, como a maior parte das tarefas implica a desmontagem, lavagem e montagem da máquina,
só é possível realizar estas com a máquina desligada. No entanto, existe alguma margem de
manobra para melhoria, isto é, a passagem de tarefas internas, para externas, que irão ser
apresentadas no capítulo seguinte.
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5. Estudo de oportunidades de melhoria
Com o objetivo de diminuir o tempo de mudança, foi realizada uma análise exaustiva de todas as
tarefas em cada fase de setup, que tivessem margem para a implementação de melhorias.

5.1 Análise de tempos longos em setup
Inicialmente, procedeu-se a avaliação da série de tarefas internas que ocorriam ao longo do setup,
que eventualmente poderiam passar a ser realizadas enquanto a máquina ainda estava em
funcionamento.

De seguida, foi necessário realizar uma análise profunda das tarefas de cada fase, com vista a
identificar as mais críticas, de modo a focar especialmente nas que são responsáveis pelo maior
tempo despendido. Desta forma, as ações tomadas na otimização dessas tarefas terão maior
impacto na diminuição do tempo total da referida fase.

5.1.2 Transformação potencial de tarefas internas em tarefas externas
Analisando a dinâmica do inicio ao fim do setup, verificou-se que devido à necessidade de parar a
máquina para realizar a maior parte das tarefas de desmontagem, limpeza e montagem, apenas um
número pequeno de tarefas possíveis de serem passadas de internas a externas.
Contudo, foi possível destacar duas atividades elegíveis para serem realizadas enquanto a máquina
ainda estava em funcionamento, que irão ser apresentadas seguidamente.

Baseando se na tabela 4, o preenchimento do identificador da sala para a futura limpeza, pode ser
realizado ainda enquanto a produção não foi finalizada e a máquina se encontra em funcionamento.
Como a procura do carrinho onde irão ser colocadas as peças do equipamento para a posterior
lavagem, pode ser realizada enquanto a máquina está a trabalhar.

Tabela 4 - Proposta de tarefas a passar de internas para externas.

Tarefa

Classificação proposta

Fazer o Identificador da sala

Tarefa Externa

Ir buscar o carrinho p/peças

Tarefa Externa
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5.1.3 Tarefas de Setup Interno
Terminada a etapa de passagem de tarefas internas para externas e na impossibilidade de
passagem de um maior número dessas, avançou se para a etapa seguinte que consistiu na análise
e redução de tempo de tarefas internas de setup.

A estratégia de estudo consistiu na análise de ficheiros extraídos da plataforma OEE, na construção
de gráficos de Pareto, segundo quais 80% dos efeitos observados provêm de 20% das causas
evidenciadas e ainda na construção de diagramas de Ishikawa.

Top Problemas 2017 Máquina 1
142:45:52

Tempo (hh:mm:ss)

117:37:46117:18:12

48:25:40
38:37:09

32:12:34
14:54:08 13:21:40

9:44:53 9:36:17

Figura 32 – Ranking de problemas da Máquina 1 , com os respetivos tempos acumulados, em 2017,
retirado da plataforma OEE.

Esta metodologia, aplicada a cada fase de setup, foi construída com o único objetivo de chegar de
forma eficiente às causas de tempos longos de setup. Deste modo, é mais eficaz debruçar-se e
otimizar, essas, dado que são as que têm maior impacto na redução dos tempos.

É de notar que como a Figura 32 ilustra, existem tarefas que demonstram tempos superiores no top
3 de problemas como higienização, polimento punções e manutenção corretiva. No entanto, para o
polimento de punções, a causa recorrente identificada são as propriedades físico – químicas do
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produto, que não tem possibilidades de ser influenciadas neste trabalho. Ainda, o problema de
manutenção corretiva destacada, é uma tarefa que surge em resposta a problemas técnicos
ocorridos no equipamento, resolvidas pelo departamento de manutenção. Por fim, em resposta a
tempos longos de higienização devido à carga de trabalho da equipa foram avaliadas estratégias
para colmatar esse problema e agilizar as tarefas de setup.

5.1.3.1 Fim de lote

Para começar, iniciou-se a análise da fase de fim de lote, que surge como um dos problemas no top
5 no ano 2017, segundo a Figura . Sendo o tempo anual despendido nesta fase de 48 horas 25
minutos e 40 segundos.

Ao observar esta fase isoladamente, na Figura 33, conclui-se que as tarefas que exigem maior
conhecimento

técnico,

nomeadamente

a

de

realização

de

cálculos

finais,

demoram

aproximadamente o mesmo tempo que as tarefas menos exigentes, como a logística envolvente do
Piso 1 de alimentação e as barricas com o produto.

Deste modo, para esta fase, não se sentiu a necessidade de elaboração de um diagrama de
Ishikawa, pois o fator que terá impacto nesta fase será apenas mão de obra.

Fim de lote
Tempo (min)

25
20
15
10
5
0
Contas + Pesar as perdas

Tirar as barricas com o produto;
PISO 1: BIN e Manga

Figura 33 – Tempo (em minutos) de tarefas na fase de fim de lote, obtido a partir dos
10 ensaios acompanhados na fase inicial..

5.1.3.2 Desmontagem

A fase de desmontagem engloba em si uma série de tarefas, ilustradas no gráfico de Pareto da
Figura 34. Contudo, como se pode observar, o maior tempo despendido nesta fase associa-se à
desmontagem de punções e matrizes.
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Figura 34 – Gráfico de Pareto para as tarefas da fase de desmontagem.

Com vista a compreender a causa principal responsável para estes tempos longos, elaborou-se o
diagrama da Figura 35, onde se analisaram todos os fatores envolventes nesta atividade,
nomeadamente o tipo de comprimido, pois este varia entre oblongos e redondos, o que condiciona
o formato do punção e matriz; o fator ferramentas que são utilizadas na sua desmontagem, neste
caso são chaves manuais, e por fim o fator pessoas, isto é, mão de obra reduzida apenas a um
operador.
Pessoas

Ferramentas

Tempos longos
(Punções e matrizes)

Tipo de comprimido
Figura 35 –Diagrama de Ishikawa para os fatores envolventes na tarefa de desmontagem e montagem de
punções e matrizes.

De seguida, de modo a quantificar o peso de cada fator e destacar o que tem maior peso na duração
desta tarefa, elaborou-se o gráfico de Pareto da Figura 36.
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Este foi contruído com a base nas observações realizadas e evidenciou que o fator pessoas, isto é,
a execução por apenas um operador desta atividade, é o maior responsável pelo tempo longo.

Figura 36 – Impacto de fatores envolvidos na tarefa de desmontagem de punções e matrizes.

5.1.3.3 Montagem

Finalmente, procedeu-se à análise da fase de montagem. Esta assemelha-se a fase de
desmontagem quanto ao género de tarefas.

No entanto, na Figura 37 observa-se que a tarefa que apresenta maior impacto, denomina-se por
“Troca de válvula”. Esta consiste na troca de uma válvula que se encontra no BIN de alimentação,
que frequentemente não é compatível com o sistema hidráulico de ligação à alimentação da máquina
de compressão no Piso 1.

Desta forma, surge a necessidade de realização de uma série de tarefas que certificam a troca para
a válvula apropriada, que permite a ligação correta, como a procura da válvula certa, deslocações
necessárias para a troca desta no próprio BIN e por fim a ligação da manga de alimentação. Assim
sendo, o tempo médio para esta atividade não planeada, contudo frequente, é em média de 40
minutos.

O fator que claramente se identifica nesta atividade, é a falta de válvulas adequadas, responsável
pelo tempo despendido, nesta máquina.
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Figura 37 – Gráfico de Pareto de tarefas que contemplam a fase de montagem.

Por outro lado, a segunda tarefa com maior impacto é, à semelhança da fase de desmontagem,
montagem de punções e matrizes. Embora o diagrama de Ishikawa da Figura ser aplicável para
ambas as fases, o impacto dos fatores de pessoas, tipo de comprimido e ferramentas não é o
mesmo.
Como mostra a Figura 38, o maior responsável pelo tempo longo de montagem de punções e
matrizes, contrariamente da desmontagem, é o tipo de comprimido. Isto é, quando o produto é um
comprimido oblongo, a montagem de punção e matriz exige um encaixe cuidadoso um a um, de
todos os punções e matrizes, o que acaba por aumentar bastante o tempo médio desta tarefa.

Portanto, como se pode concluir esse não é um fator sobre o qual possam ser tomadas ações, pois
é uma propriedade do produto a fabricar.

Figura 38 - – Impacto de fatores envolvidos na tarefa de montagem de punções e matrizes
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Deste modo, verificou-se que as tarefas que apresentam maior impacto na fase de montagem são
de difícil intervenção no que toca a diminuição dos tempos, devido a limitações de equipamento e/ou
produto. Assim sendo, para esta fase, foi adaptada uma estratégia diferente, que irá ser ilustrada no
capítulo seguinte.

5.2 Avaliação económica e Proposta de soluções
5.2.1 Tarefas Externas
Primeiramente, optou-se por analisar o impacto temporal e monetário das tarefas que poderiam
passar para as tarefas externas, dado que é a primeira fase de metodologia SMED que não tem
associado investimento extra por parte da empresa.

Com base nas observações feitas, e como mostra a tabela 5, o tempo somado das duas tarefas é
de 11 minutos por cada mudança de linha realizada.
Tabela 5 - Tempos observados das tarefas potencialmente do setup externo.

Classificação proposta

Tempo (min)

Fazer o registo no logbook e
Identificador da sala

Tarefa Externa

6

Ir buscar o carrinho p/peças

Tarefa Externa

5

Tarefa

Procedeu-se então inicialmente ao cálculo do tempo e valor monetário poupado por um Setup
melhorado na Máquina 1. De seguida, extrapolou-se esse mesmo cálculo para o número médio de
mudanças de linha anual, retirado dos dados da plataforma OEE e chegou-se ao valor aproximado
de 1124 € de poupança potencial (Tabela 6).
Tabela 6 - Estimativa de poupança temporal e monetária para a Máquina 1.

Máquina 1

Tempo

Poupança

Nº

Tempo

Poupança

p/setup (h)

(€)/setup

Setup/ano

total(h)/ano

(€) /ano

77

14,12

0,18

14,59

1124

Tabela 7 - – Estimativa de poupança temporal e monetária para todas as máquinas de compressão.

Nº Setup/ano

5 máquinas de compressão

478

Tempo

Poupança

total(h)/ano

/ano

87,63

(€)

6976

De modo a completar este estudo, retiraram-se dados sobre o número de mudanças total anual das
cinco máquinas de compressão existentes e efetuou-se o cálculo da potencial poupança anual das
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cinco máquinas, pois, o tempo destas tarefas não é condicionado pelo tipo de máquina, este tomouse como igual para todas. Como se pode observar na tabela 7 a poupança anual está estimada em
aproximadamente 6976 €, para todas as máquinas de compressão.

5.2.2 Tarefas de Setup Interno
5.2.2.1. Fim de lote

Assim que as causas da longa duração do fim de lote foram estabelecidas, nomeadamente a mão
de obra, foi proposta a ideia de separar as tarefas desta fase em dois géneros, as que exigem maior
preparação técnica e as que podem ser executados por outra pessoa sem despender muito tempo
na formação prévia.

Com este intuito propôs-se a inclusão de um auxiliar de turno, que se encontra disponível para
auxiliar aos operadores nas tarefas pontuais. Deste modo, entendeu-se ser mais eficaz a sua
alocação às tarefas de logística envolvente do Piso 1 de alimentação e as barricas com o produto.

Ao envolver o auxiliar de turno nestas tarefas simples, em média, espera-se diminuir o tempo desta
fase para metade, pois serão realizadas tarefas em paralelo.
5.2.2.2 Desmontagem

Antes de proceder à exploração de soluções para a causa principal determinada anteriormente na
fase de desmontagem, tornou-se necessário apresentar um problema de falta de material,
nomeadamente a questão dos carrinhos de limpeza.
Ao longo do acompanhamento de setup, notou-se um tempo excessivo desta tarefa, devido à falta
deste tipo de material, onde o operador era forçado a procurar o carrinho de limpeza, baldes de inox,
etc. Em bastantes casos, o carrinho próprio não estava disponível e este adaptava-se a um carrinho
para peças e apenas um balde de inox, o que forçava interromper posteriormente a tarefa de limpeza
para a troca de agua ou para trazer a agua desmineralizada.
𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍
=

(𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑥 𝑁º 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎 𝑀𝑎𝑖𝑜𝑟 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 5 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠)
𝑥 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎
60

Equação 5 – Forma de cálculo de valor médio perdido.
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Decidiu-se realizar uma avaliação do ano 2017, baseando-se no valor médio de 9,2 minutos,
calculado da tarefa na situação atual e assumindo se que esta é realizada sempre em fase de
Limpeza Maior, e em todas as cinco máquinas foi calculado, com recurso a Equação 5, o tempo
perdido anual, correspondente a um valor perdido médio de cerca de 5834 € (Tabela 8).

Tabela 8 - Recursos perdidos anualmente devido a falta de disponibilidade de carrinhos de limpeza.

Tempo perdido anual (h)

73,29

Custo do tempo perdido anual (€)

5834

A proposta de solução, neste caso, é a aquisição de pelo menos mais dois carrinhos de limpeza,
dado que é necessário certificar-se que existem sempre carrinhos suficientes para o número de
mudanças de linha, e neste caso, é mais frequente existir de 1 a 3 setups por turno.

É de notar que ao adquirir mais material, o tempo referido não irá desaparecer por completo, como
no caso da adição de mais uma pessoa à tarefa, pois existe sempre a necessidade da deslocação
para ir buscar o carrinho e a sua preparação. No entanto, estima-se que o tempo atual irá diminuir
pelo menos para metade, isto é, para aproximadamente 4,5 minutos.

Contudo, para apoiar esta proposta, realizou-se o cálculo de Retorno sobre Investimento (ROI), onde
o valor de um carrinho de limpeza equivale a 500 € e o ganho estimado será de 4,5 minutos, o que
equivale a 2854 € anuais.

𝑅𝑂𝐼 =

𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑥100
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑅𝑂𝐼 =

2854 − 2 ∗ 500
𝑥100 = 185%
2 ∗ 500

Equação 6 – Fórmula de cálculo de Retorno sobre Investimento e o valor obtido.

Dado que o ROI obtido é bastante positivo, Equação 6, pois o valor deste é 185%, significa que por
cada euro investido em carrinhos de limpeza, será possível ganhar 1,85 €. Assim, podemos concluir
que este investimento não trará prejuízo e é benéfico prosseguir com a sua implementação.

Prosseguindo para a causa identificada primeiramente como a tarefa mais demorada, a
desmontagem de punções e matrizes, foi identificada como problema a falta de pessoas, à
semelhança na fase de fim de lote.
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Utilizando uma lógica semelhante, observou-se que na desmontagem, existe a tarefa de retirar os
punções, que só pode ser realizada por um operador, devido ao espaço restrito de acesso da
máquina e também logo depois da sua retirada existe a ação de limpeza superficial de cada punção
e matriz dos vestígios de óleo e produto. Assim sendo, a ideia para agilizar esta tarefa, foi alocar o
auxiliador de turno apenas para a limpeza dos punçoes e matrizes. Baseando-se na dinâmica desta
tarefa, estima-se que esta implementação irá diminuir em cerca de 20%, o que equivale a 4 minutos.

Por último, verificou-se que a chave que é utilizada para parafusar as matrizes, antes de aperto final
com a chave dinamométrica, é uma chave manual. A proposta, foi a adaptação das parafusadoras
elétricas com a ponteira sextavada adequada, de modo a agilizar esta ação e torna-la mais eficiente.
´
Devido ao tempo reduzido desta tarefa, cerca de 3 minutos, o impacto da sua redução não será
notável, contudo analisando o modo operatório desta tarefa, estima-se que será possível uma
diminuição em cerca de 50%, equivalente a 1,5 minuto.

5.2.2.3 Montagem

Finalmente, chegando à fase da montagem, como foi dito anteriormente, devido às limitações de
equipamento e tipo de produto, não foi possível atuar nas tarefas que têm maior impacto nos tempos
longos desta fase.

Contudo, decidiu-se adaptar a estratégia de diminuição de tempo desta fase, coordenando o trabalho
de elementos da equipa de limpeza da sala e do próprio operador, realizando as tarefas em
simultâneo. Isto é, a máquina apresenta uma série de equipamentos evidenciadas na Figura 39, que

Figura 39 – Gráfico de Pareto de peças que podem ser montados previamente na Máquina 1.

52

são compostas por um conjunto de peças mais pequenas e podem ser montadas, na sua maior parte
externamente à máquina. Permitindo a sua montagem no airlock de materiais, enquanto o elemento
de higienização finaliza o procedimento de limpeza da sala.

Desta forma, o tempo de montagem destas peças é realizado em paralelo com a limpeza da sala, e
assim que essa limpeza seja terminada, será necessário apenas colocar as peças já montadas na
máquina e terminar a montagem do restante.
𝑮𝒂𝒏𝒉𝒐 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒕á𝒓𝒊𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍
=

(𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝 𝑒𝑚 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑥 𝑁º 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎 𝑀𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎)
𝑥 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎
60
Equação 7 – Forma de cálculo de ganho monetário anual potencial na Máquina 1.

Assim sendo, só nos elementos do equipamento que se propõem montar em simultâneo estima-se
por simulação teórica economizar cerca de 1h e 16 minutos por cada mudança de linha. O valor total
monetário anual ,calculado segundo a Equação 7, correspondente a este tempo é cerca de 7749 €.

5.2.2 Análise global dos ganhos potenciais
De modo a avaliar o impacto total de todas as soluções propostas anteriormente, procedeu-se a
agregação das medidas num novo modo operatório proposto.

Este inclui, como mostra a Figura 40, a alocação de auxiliador de turno nas tarefas de fim de lote e
desmontagem, assim como a realização de tarefas em simultâneo juntamente com o trabalho da
equipa de higienização nas etapas seguintes.

Contabilizado o tempo total com as implementações propostas, tornou-se necessário visualizar em
termos monetários e ganhos temporais com o estado inicial real, nomeadamente o tempo de setup
total com esperas, pois é o que acontece na prática, ilustrado na Figura 30.
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Tempo Ideal
00:00:00 01:12:00 02:24:00 03:36:00 04:48:00 06:00:00 07:12:00 08:24:00 09:36:00
Fim de lote
Desmontagem
Lavagem Peças
Lavagem Máquina
Preparação do lote seguinte
Higienização sala
Montagem
Afinação

Figura 40 – Tempo de setup ideal de 8h 46 min com as implementações propostas na Máquina 1.
Fase da responsabilidade do Operador.

.

Fase da responsabilidade do Higienizador.

Através de cálculo de diferença temporal e transposição para o valor monetário anual, com recurso
a Equação 7, obtiveram-se os valores da tabela 9. Desta forma, é possível verificar, que se forem
efetuadas as implementações recomendadas, assim como a coordenação de equipas for bem
gerida, é possível poupar anualmente, apenas na máquina de compressão Máquina 1, cerca de 23
700 €.

Tabela 9 - Potencial poupança temporal e monetária relativa a setup na Máquina 1.

Poupança potencial (h)/setup
Poupança potencial (h)/ano
Poupança potencial (€)/setup
Poupança potencial (€)/anual

3,9
299,5
307,7
23693
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6. Validação de soluções
Realizados os estudos para a melhoria do modo operatório das máquinas de compressão, tornouse necessário realizar testes práticos de validação das soluções propostas.

6.1 Limitações
Ao longo do estudo realizado foi necessário ter em conta uma série de limitações inerentes à um
ambiente industrial em constante produção.

No tempo útil de realização deste trabalho, não foi possível realizar o número de testes de
implementação ideal pretendidos nas condições desejadas.

Contudo, os resultados que se obtiveram, foram bastante ilustrativos e suficientes para serem
indicadores para uma implementação positiva. Levando a uma redução de tempo despendido na
tarefa.

6.2 Resultados
6.2.1 Pequenas implementações
Ao longo do estudo efetuado, sentiu-se a necessidade de aplicar o método dos 5S aos carrinhos de
peças, alocando estas a cada sala de compressão (Figura 41 e 42).

Esta medida não só levou o operador a perder menos tempo na procura de um carrinho para as suas
peças, mas também certificou, com que este se encontrasse sempre à sua disposição na sala da
máquina.
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Figura 41 – Carrinho de peças não
identificado.

Figura 42 – Carrinho de peças depois de
ter sido aplicado o método 5S.

Ainda foi realizada a implementação na passagem de chave manual para as matrizes, para a
parafusadora elétrica com a ponteira apropriada (Figura 43 e 44). Nesta medida, para além de
melhoria pequena temporal, notou-se maioritariamente um aumento de eficiência para o operador.

Figura 43 - Chave de aperto de matrizes
manual.

Figura 44 - Parafusadora com ponteira
adaptada.
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Finalmente, devido a análise económica realizada, conseguiu-se realizar a aquisição durante o
tempo de estágio mais dois carrinhos de limpeza.

Estas pequenas medidas apesar de incrementar pequenas poupanças temporais, são as ações da
metodologia Lean que contribuem para a eficiência do trabalho do operador.

6.2.2 Implementação global

•

Máquina 1

Na sucessão dos estudos realizados, foi efetuado um teste que visou a implementação de todas as
medidas de melhoria descritas previamente.

Ao realizar esta experiência, verificou-se a falta de disponibilidade de auxiliar de turno para a sua
alocação para tarefas de fim de lote, o que não permitiu a concretização completa da experiência.
No entanto, o resultado do teste com as restantes implementações foi registado na tabela 10,
consegue demonstrar que foi possível economizar cerca de 3 horas e 22 minutos, equivalente a uma
redução de aproximadamente 27%, o que se traduz em 20 911 €.

Tabela 10 - Tempos antes e depois de implementação de melhorias no modo operatório da Máquina 1.

Tempo total (hh:mm:ss)

•

Setup c/esperas

12:40:24

Setup c/implementações

09:18:00

Máquina 2

Com o objetivo ainda de estudar o impacto de trabalho de dois operadores ao longo do setup, foi
escolhida a Máquina 2, pois esta é a máquina maior em termos de dimensões o que permite a
logística de desmontagem, lavagem e montagem da mesma em simultâneo por dois operadores.

Assim sendo, foi realizado um teste de comparação de poupança temporal e monetária, entre o
trabalho de um operador e dois.

Os resultados respetivos podem ser verificados na tabela 11, onde se pode compreender que ao ter
dois operadores a realizar uma mudança de linha, sem alterar o modo operatório existente, a
diminuição de tempo de setup é de 2 horas e 30 minutos, correspondente a redução de 19%, o que
equivale a 11 272 € anuais.
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Tabela 11 - Tempos de setup com 1 e 2 operadores na Máquina 2.

Tempo total (hh:mm:ss)
Setup c/esperas

13:00:00

Setup c/2 operadores

10:30:00

6.3 Discussão de resultados verificados
Os resultados das implementações na Máquina 1, evidenciaram um ganho claro temporal e
monetário.

No entanto, torna-se vantajoso realizar uma análise e comparação dos valores de OEE, baseandose na Equação 4,(consultar Anexo III) correspondentes ao mesmo produto no dia de modo operatório
regular (MOR) e no dia em que ocorreu a implementação de medidas de melhoria (IMM).
Na tabela 12, encontram –se ilustrados os resultados de dois dias referidos, do mesmo produto X.
Com vista a interpretar os valores foi necessário explorar a fundo e compreender os parâmetros que
os influenciam.

Tabela 12 - Dados da plataforma OEE referente ao produto X e Máquina 1 no dia de modo operatório
regular (MOR) e no dia de implementação de medidas de melhoria (IMM), respetivamente (Anexo III).

Dia
OEE

MOR
58,8%

IMM
68,6%

Disponibilidade de equipamento (D)
Eficiência de equipamento (E)
Taxa de qualidade (Q)

54,9%
111,7%
95,9%

59,5%
117,7%
97,9%

Inicialmente abordou-se o parâmetro de eficiência de equipamento (E), que foi calculada pelo
quociente entre a velocidade real e velocidade prevista. Dado que este fator demonstrou nos dois
dias valores acima de 100%, chegou-se a conclusão que a velocidade prevista, nomeadamente de
80000 unidades/hora é um valor muito baixo, que deverá ser ajustado para este tipo de produto e
máquina. Pois por resultar em valores acima dos 100%, este fator influencia na globalidade o valor
de OEE, e se este for interpretado apenas, sem proceder a análise de cada parâmetro que o compõe,
o valor de OEE acaba por dificultar a identificação das causas de perdas eventuais (OEE standard,
2018).
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De seguida, avaliou-se a taxa de qualidade (Q), que se resume a uma razão entre o volume
produzido conforme (em conformidade com as especificações estabelecidas previamente –
introduzido manualmente no final de lote pelo operador) e o volume a produzir. Como se pode
verificar, este foi um parâmetro que demonstrou nos dois dias valores acima dos 95%. O valor
superior no dia de implementação, deveu-se a um volume produzido maior, que resultou de uma
velocidade real superior, o que reflete diretamente o parâmetro da eficiência de equipamento.

Por fim, procedeu-se à interpretação da disponibilidade de equipamento (D), que é diretamente
influenciada pelo tempo disponível de equipamento e as perdas de disponibilidade.

No caso do dia MOR, verificou-se uma disponibilidade de equipamento de 54.9%. Este valor deveuse aos valores elevados de perdas de disponibilidade que contemplam em si o tempo de setup,
enchimento de BIN e lubrificação de máquina.

Comparando com o dia de implementação, o valor do parâmetro foi de 59,5%, que apesar de não
ter sido muito superior ao esperado, mostrou um aumento em 4,7%.

Deste modo, a razão pela qual foi possível verificar um aumento deste fator, é a diminuição clara de
perdas de disponibilidade devido à redução do tempo de setup. Para além do mais, neste dia, para
alem do tempo de setup, nas perdas de disponibilidade entraram também a espera pelos materiais
(para iniciar a respetiva produção) o que correspondeu a 3h e 41 minutos. Apesar disso, ao realizar
uma comparação pura apenas das perdas de disponibilidade entre os dois dias, mesmo assim
verifica-se uma redução temporal de 20%.

Prosseguindo para a avaliação de resultados na Máquina 2, primeiramente realizou-se uma análise
económica, nomeadamente o retorno de investimento, nas horas de trabalho de segundo operador
se este for alocado sempre que ocorra uma mudança de linha nesta máquina.

Tabela 13 - Tempo em horas e valor monetário de investimento num segundo operador para a Máquina
2.

Nº Setup/ano
Horas/Setup
Horas/Ano
€/Ano/Operador

57
10,5
598,5
7283,7

A tabela 13, ilustra o investimento temporal e monetário necessários para a inclusão de um segundo
operador. Determinado o valor do investimento, procedeu-se ao cálculo do retorno de investimento
(ROI), Equação 8, que compara, mais uma vez os ganhos estimados e o investimento necessários,
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evidenciando se a longo prazo ao alocar estes recursos, a empresa sofrerá prejuízo ou poderá obter
lucro.
𝑅𝑂𝐼 =

11 272 − 7283,75
𝑥100 = 54,8%
7283,75

Equação 8 – Cálculo do Retorno de Investimento para o tempo de segundo operador na Máquina 2.

Como se pode verificar, o valor de ROI foi positivo igual a 54,8%, do que se pode concluir que ao
realizar este investimento a empresa irá obter 0,54 € mais por cada euro que investiu. Portanto, é
uma implementação que irá trazer lucro e que deverá ser considerada.

Finalmente, efetuou-se uma análise semelhante de OEE na Máquina 2, tabela 14, cujos valores
foram extraídos do Anexo III, a que se realizou na Máquina 1 com vista a evidenciar o impacto de
redução do tempo de setup.

Tabela 14 - Valores de OEE no dia com 1 operador e no dia com 2 operadores na máquina de compressão
Máquina 2, respetivamente. (Anexo III)

Dia/núm. de operadores
OEE

1
47,3%

2
65,4%

Disponibilidade de equipamento (D)
Eficiência de equipamento (E)
Taxa de qualidade (Q)

42,7%
114,4%
96,9%

62.0%
109,3%
96,6%

A eficiência de equipamento apresenta nesta máquina uma falha igual a da Máquina 1, pois, como
os valores destes fatores são superiores a 100%, conclui-se que a velocidade standard está abaixo
ao que devia, o que acaba por camuflar as causas das possíveis perdas de eficiência.

Contudo, no dia com apenas 1 operador, a velocidade real foi superior, nomeadamente de 95302
unidades/hora enquanto que no dia com 2 operadores foi apenas 91113 unidades/hora. Deste modo,
dado que foi possível atingir uma velocidade mais alta no dia com 1 operador, conseguiu-se produzir
uma quantidade superior/hora comparativamente ao dia com 2 operadores.

Ainda, é importante referir, que a quantidade teórica no dia com 1 operador é inferior ao dia com 2
operadores. O valor abaixo a 1 milhão e 500 000 unidades, que é comum a este tipo de produto, é
condicionado pela fase anterior, nomeadamente granulação. Assim sendo, ao longo da fase prévia
houve mais perdas do que é esperado, o que condicionou uma menor quantidade de material a
transitar para a fase de compressão. Nesta situação, torna-se necessário ajustar a quantidade
teórica na plataforma OEE. Deste modo, devido a este constrangimento, optou-se por não comparar
estes dois parâmetros entre si.
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Chegando à disponibilidade de equipamento, torna-se evidente o seu aumento de 42,7% para
62.0%, isto é, 19,3%. Este deveu-se não só a maior tempo disponível no dia com 2 operadores, mas
também, a uma diminuição temporal clara em cerca de 51,9% das perdas de disponibilidade, onde
o tempo de setup tem influencia direta.

Em suma, conseguiu-se comprovar que as propostas de melhoria nas máquinas estudadas são
vantajosas economicamente e aumentam a eficácia do equipamento.
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6.4 Recomendações futuras
Como foco para projetos futuros, faz sentido prestar atenção na tarefa exposta anteriormente na fase
de montagem, nomeadamente a troca de válvula. Efetuou-se a análise de dados com vista a
visualizar os recursos temporais e monetários perdidos nas três máquinas afetadas por este
problema, que se pode observar na tabela 15.

Tabela 15 - Recursos perdidos com a tarefa de troca de válvula, anualmente.

Máquina 3

Máquina 2

Máquina 1

Horas parada/ano

3,00

13,50

10,43

Custo (€)/ano

238,80

1074,60

830,49

Custo total (€)/ano

2143,89

Dado que a solução de aquisição de maior número de válvulas não é uma solução viável, pois o
valor de uma é 3000 €.

Sugere-se, no entanto, que juntamente com o departamento de manutenção se desenvolva um
mecanismo diferente que seja capaz de adaptar as válvulas antigas, em maior número, ao sistema
de alimentação existente. Pois apesar de não ter um impacto extremamente notável, em termos de
modo operatório, o procedimento atual é bastante trabalhoso e pouco eficiente para o operador
devido à necessidade de deslocações extras, para além disso, tem influência na perda de
disponibilidade da máquina assim como na eficiência global.
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7. Validação de limpeza
O estabelecimento de procedimentos de limpeza adequados é essencial na limitação da
contaminação a níveis aceitáveis de um produto durante o seu processamento. As atividades de
Validação de Limpeza documentam a evidência de que os procedimentos de limpeza implementados
são adequados e cumprem os requisitos para serem utilizados no processamento de um produto
farmacêutico (PIC/S, 2007).

A Validação de Limpeza de um sector de produção tem em conta não só o aspeto de contaminação
cruzada de produtos, mas também a permanência de resíduos de detergente (ou solventes) de
limpeza e ainda o controlo da contaminação microbiológica.

Esta é aplicada aos procedimentos de limpeza dos equipamentos e salas envolvidas no processo
de produção e é demonstrada para todas as partes do equipamento que contactam diretamente com
o produto.

O objetivo da Validação de Limpeza é assegurar que os procedimentos de limpeza em vigor para os
equipamentos de produção são consistentes e adequados e que, desta forma, reduzam as
operações de rotina de verificação da limpeza através de monitorização analítica, após o processo
de produção. Este protocolo específica todos os ensaios a serem realizados durante a Validação de
Limpeza de forma a comprovar a consistência e fiabilidade do procedimento em causa, assegurando
que os resíduos recuperados após a limpeza se encontrem dentro do critério de aceitação préestabelecido (Leite, C., 2015).

Com vista a certificar a robustez do procedimento, a validação de limpeza deverá ser feita em três
lotes ou campanhas de fabrico do produto (Haider S.I et al, 2010).

Assim que o API a validar é definido, através de uma matriz de produtos vs equipamentos, que
classifica os API’s em grupos de acordo com a sua potência e a solubilidade em água, realiza-se
uma análise ao equipamento de modo a definir os locais mais suscetíveis a acumulação de resíduos,
isto é, locais críticos ou hot spots. Após a definição realizada, procede-se à recolha de amostras para
a análise físico-química e microbiológica. Posteriormente, são analisados os resultados respetivos e
elaboradas medidas corretivas para os resultados fora dos limites estabelecidos.
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7.1 Métodos de amostragem
Na fase de recolha de amostras existem dois fins para os quais estas são recolhidas, como
mencionado anteriormente, a inspeção química e inspeção microbiológica.

Na Empresa X para a inspeção química são utilizados dois métodos de amostragem, que são
condicionados pela dificuldade de acesso aos hot spots. Nomeadamente, a técnica de amostragem
por swab, Figura 45, é eficaz para os pontos críticos de acesso direto, enquanto que o método de
Carbono Orgânico Total (TOC) é aplicado aos hot spots cujo acesso seja difícil com o swab, como
por exemplo, tubagens.

Figura 45 - SWAB TEXWIPE - TX714A, utilizado na Empresa X

O procedimento de amostragem por swab consiste numa preparação prévia do mesmo em solução
de solvente de amostragem designado, seguida é realizada a recolha da amostra com o swab numa
área de 100 cm2 .

Recolhidas as amostras, estas são submetidas ao método analítico específico praticado na empresa,
nomeadamente a cromatografia líquida de alta performance (HPLC - High-Performance Liquid
Chromatography), que é usada para identificar e quantificar cada componente na amostra. É uma
técnica altamente eficiente, que consiste no bombeamento de um solvente pressurizado que contem
a mistura da amostra através de uma coluna com um sólido de material absorvente.

Assim, ao passar pela coluna, cada componente da amostra interage de forma diferente com o
material absorvente, resultando em taxas de fluxo diferentes, deste modo verifica-se a separação
desejada dos componentes à medida que saem para fora da coluna cromatográfica. (Chaguri, J. L.,
2015)
Posteriormente, os valores de cada composto são quantificados e verificados se se encontram acima
ou abaixo de valores estabelecidos previamente, LOD (Limit of Detection).

No método não específico de análise utilizado na empresa é Carbono Orgânico Total (TOC), este
tem como objetivo a determinação de teor total de carbono orgânico, normalmente é utilizado para
análise de águas, tem como limite 0,5 mg/L.

Por outro lado, a inspeção microbiológica, contempla a recolha de amostragem através de placa
RODAC (Replicate Organism Detection and Counting) que contêm agar no seu interior. Esta é
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pressionada na área do equipamento a validar. Seguidamente, realiza-se a incubação da mesma de
como a fomentar a proliferação de colónias para a posterior contagem.

O limite de unidades formadoras de colonias máximo permitidas é previamente estabelecido, neste
caso, este é de 50 unidades formadoras de colónias por 24 centímetros quadrados (≤ 50 CFU/ 24
cm2), sendo que não poderão ser encontrados microrganismos patogénicos.

7.2 Validação de hot spots
Decidiu-se que seria interessante, em parceria com o Departamento de Garantia de Qualidade
realizar a validação de limpeza de uma máquina de compressão na sucessão de ajustes do modo
operatório realizado previamente na Máquina 1 e ainda realizar a sugestão um ponto crítico adicional,
tirando partido do conhecimento mais aprofundado dos equipamentos, devido ao trabalho prévio
realizado.

Foi analisada a lista de pontos críticos utilizados e tornou-se pertinente a adição de mais um ponto
crítico, nomeadamente a “Rampa de saída do detetor de metais”. Pois é uma área por onde passam
muitos comprimidos e é suscetível a acumulação de pó, ainda é uma peça que se encontra de acesso
direto suscetível ao contacto do operador.

Deste modo, foi realizado um processo de validação de limpeza de produto Z com o conjunto de hot
spots pré-estabelecidos, de seguida realizada a recolha de amostra no hot spot sugerido. Os
resultados obtidos encontram-se agregados na tabela 16.

Tabela 16 - Resultados de validação de limpeza dos hot-spots pré-definidos e do hot-spot sugerido
(destacado a azul). LOD – Limit of Detection.

Ponto crítico/

Teor de API por análise em HPLC

Hot spot

Limite máximo < 85,74 µg/100 cm2

Tremonha
Prato de
compressão

Microbiologia
< 50 CFU/24
cm2

<LOD

<LOD

0

0,33

0,43

1

0,36

0,36

1

Prato de
distribuição
(metal)

65

Prato de
distribuição

1,20

0,80

5

3,63

0,68

6

0,79

0,81

19

0,94

1,24

1

20,32

11,83

1

0,68

0,12

1

(plástica)
Rampa de saída
de compressora
Rampa de
entrada para
despoeirador
Calhas do
despoeirador
Rampa de
entrada para
detetor de metais
Rampa de saída
do detetor de
metais

Avaliando os pontos críticos pré-definidos assim como o novo hot-spot sugerido, verifica-se que os
resultados da inspeção química através do método por HPLC, mostraram-se abaixo do valor máximo
permitido, do que se conclui que estão dentro das conformidades.
Assim como na análise microbiológica, todos os pontos críticos, inclusive o que foi proposto,
mostraram-se conformes.

Do que se pode concluir que a adição de um ponto crítico extra e a avaliação dos existentes confirma
que o ajuste do modo operatório da máquina não comprometeu o processo de limpeza respetivo.
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8. Conclusões
A presente dissertação consistiu no desenvolvimento de um projeto de melhoria contínua aplicado à
fase de compressão de pós para a formação de comprimido no ciclo produtivo da Empresa X. Para
tal, foram estudadas e aplicadas metodologias de Kaizen-Lean, juntamente com as ferramentas mais
pertinentes e vantajosas para o caso de estudo.

Inicialmente foi realizado um levantamento pormenorizado do estado inicial das máquinas de
compressão propostas e chegou-se à conclusão de que as propostas de soluções seriam
transversais às cinco máquinas de compressão, pelo que, foi decidido focar e testar as melhorias
apenas em duas máquinas: a Máquina 1 e a Máquina 2.

Deste modo foram realizadas análises de causas de tempos longos de setup, fase a fase e foram
propostas as medidas para a diminuição dos tempos existentes com base na observação de gráficos
de tempos de execução. A implementação de melhorias teve duas vertentes, as alterações de
pequena escala, como a aplicação de metodologia dos 5S e automatização de pequenas tarefas que
apesar de não ter demonstrado ganhos de tempo substanciais, fomentou a organização e eficiência.

A segunda vertente teve como objetivo o ajuste do modo operatório que visasse a diminuição de
tempo global de setup. Neste estudo, por um lado houve a exploração do método que incentiva a
realização de tarefas em simultâneo com equipa de higienização e a alocação pontual de auxiliar de
turno, por outro a alocação de um operador extra durante todo o processo de setup.

Os testes realizados das implementações descritas mostraram claramente ganhos positivos e
economicamente viáveis, nomeadamente uma redução de cerca de 3h e 22 minutos por mudança
de linha, correspondente a uma redução aproximada de 27% o que equivale a 20 911 € na Máquina
1, em termos de aumento de disponibilidade de equipamento como parâmetro do OEE, onde o tempo
de setup tem uma influência direta, verificou-se um aumento de 4,7%. No teste da Máquina 2, onde
foram alocados 2 operadores ao longo de setup todo, verificou-se uma diminuição de 2h e 30
minutos, equivalente a 19% do tempo inicial registado, correspondente a 11 272 €, em termos de
aumento de parâmetro de disponibilidade de equipamento de OEE, este foi de 19 %.

Pode-se concluir, que existem pelo menos duas soluções comprovadas que podem ser aplicadas às
máquinas de compressão que se adaptam a situações variadas, como a coordenação mais eficaz
entre a equipa de operadores e da higienização ou no caso de perda de tempo devido a espera pela
higienização inevitável, a diminuição das fases de setup através de presença de 2 operadores.
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Por fim, realizou-se uma validação de limpeza da máquina em parceria com o departamento de
Garantia de Qualidade, e foi possível demonstrar que o ajuste do modo operatório da máquina não
comprometeu o processo de limpeza, mesmo com um ponto crítico extra sugerido e testado.
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Anexos
Anexo I
Componentes das máquinas de compressão.

Anexo I - Figura 2 - Distribuidor
Anexo I - Figura 1 - Tremonha

Anexo I - Figura 3 - Rasador

Anexo I - Figura 4 – Rampa de ejeção e
seleção de comprimidos
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Anexo II
Listagem pormenorizada de atividades de cada fase e a duração respetiva.

Fase

Tarefa

Tempo
(hh:mm:ss)

Fim de lote

Fazer contas e Pesar e colocar os resíduos para incinerar

00:20:00

Tirar as barricas com o produto

00:13:30

Retirar o bin do Piso 1 + Manga (colocar nos sujos)

00:07:00

Fazer o registo e preencher identificadores da sala "Para

00:06:18

Limpar"

Desmontagem

Lavagem

Ir buscar o carrinho p/peças

00:04:42

Peças extração

00:03:42

Despoeirador

00:11:30

Detetor de metais

00:01:30

Rampa comprimidos

00:03:00

Bases metálicas

00:02:00

Distribuidor

00:10:48

Tremonha + Tubo alimentação

00:02:00

Portas metálicas

00:01:48

Abrir as rodas de compressão

00:02:00

Retentores colocar no saco de plástico

00:01:00

Punções (superiores e inferiores)

00:14:42

Matrizes

00:03:00

Acrílicos grandes (proteção inferior dos punções)

00:02:00

Preparar o Carrinho de limpeza

00:09:10

Lavagem peças

02:34:30

Isolar o tubo de alimentação do bin c/o saco, antes de

00:02:00

peças

iniciar a lavagem
Topo máquina

00:12:06

Lavagem

Prato + orifícios

00:18:36

máquina

Interior máquina

00:30:54

Exterior máquina (Janelas, pilares)

00:07:12

Portas metálicas

00:13:48

Equipamento (PC, balança, etc)

00:14:36
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Preparação do
lote seguinte
Higienização

Montagem

Afinação

Despoeirador + Detetor de metais

00:11:30

Ir buscar o processo, as barricas necessárias, preparar as

00:13:30

etiquetas
Limpeza Piso 1

00:24:00

Limpeza Piso 0

02:20:00

Ir buscar os punções, peças

00:03:18

Chamar a supervisão + colocar identificador na porta

00:05:18

Matrizes

00:13:00

Proteções metálicas

00:05:00

Punções superiores + inferiores

00:12:00

Retentores

00:03:00

Acrílicos grandes

00:02:42

Tremonha e Tubo de alimentação

00:03:00

Distribuidor

00:17:42

Peças aspiração

00:04:42

Rampa comprimidos

00:06:18

Bases metálicas

00:02:00

Borrachas azuis

00:03:18

Detetor metais + Despoeirador

00:10:18

Manga

00:09:00

Válvula

00:16:00

Cyclops

00:15:00

Bin + Manga

00:02:00

Afinação

02:10:43
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Anexo III
Máquina 1 – Extração plataforma OEE: Dia de modo operatório regular

Produto X

Produto X
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Máquina 1 – Extração plataforma OEE: Dia de implementações

Produto X

Produto X
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Máquina 2– Extração plataforma OEE: Dia de modo operatório regular, 1 operador.

Produto Y

Produto Y
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Máquina 2– Extração plataforma OEE: Dia de teste com 2 operadores

Produto Y

Produto Y
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