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Resumo
Numa era de extrema competitividade, as organizações procuram métodos e ferramentas que promovam
o seu sucesso, minimizando custos. Neste contexto, surge a metodologia lean que traduz “um processo de
mudança sistemático tendo por base um conjunto de princípios e boas práticas, visando a melhoria
contínua” (Womack et al., 1990), a qual é explorada no presente trabalho na Empresa X.
A Empresa X – empresa do ramo alimentar – encontra-se atualmente numa posição bastante privilegiada
face à concorrência. Todavia, tem como objetivo melhorar o seu nível de serviço e a eficiência operacional
para, deste modo, alcançar uma ainda maior vantagem competitiva face aos seus competidores. A análise
da Empresa X foi realizada em parceria com o Kaizen Institute Consulting Group, cujo foco é a excelência
operacional e melhoria contínua.
Com base numa extensa revisão da literatura, uma multi-metodologia foi desenvolvida com o objetivo de
solucionar os problemas identificados numa análise inicial. Esta, explorando um conjunto de ferramentas
lean, divide-se em três etapas: 1) identificação de oportunidades de melhoria (com o suporte da ferramenta
VSM); 2) definição e implementação de propostas de melhoria (com recurso às ferramentas pull planning,
balanceamento de linhas, normalização de trabalho e kaizen diário); 3) sendo esta consequência de 2), por
isso, opcional, envolve a implementação de melhorias com investimentos.
Da primeira etapa resultou uma base para a construção de uma solução capaz de ajudar a gestão e o
planeamento com base na procura real, cujas dimensões dos supermercados de armazenamento e
produção foram calculadas. Da segunda etapa, um aumento do overall equipment efficiency foi atingindo
em dois testes distintos: no primeiro, utilizando ferramentas balanceamento de linha e normalização de
trabalho atingiu-se uma melhoria de 43%; com o kaizen diário, a melhoria foi de 120%. Desta forma, as
propostas implementadas permitiram que um aumento de competitividade de produção fosse alcançado,
provando o potencial de melhoria inerente à Empresa X.

Palavras-chave: lean, kaizen, eficiência operacional, pull planning, supermercado, logística.
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Abstract
In a time of extreme competitivity, organizations search for methods and tools that promote their success,
minimizing the costs. In that sense, the lean methodology appears, translating “a systematic process of
change based on a set of principles and good practices, aiming at the continuous improvement” (Womack
et al., 1990), which is explored in the present work, developed in Company X.
Currently, Company X – a food business company – is in a very privileged position compared to its
competition. However, the company aims to improve its level of service and operational efficiency to,
thereby, achieve an even greater competitive advantage over competition. Company X’s analysis developed
in this work was conducted in partnership with Kaizen Institute Consulting Group, whose focus is
operational excellence and continuous improvement.
Based on an extensive literature review, a multi-methodology was developed, with the goal of solving the
problems identified previously, in an initial analysis. This one, exploring a set of lean tools, is divided in three
steps: 1) identification of improvement opportunities (with support of VSM tool); 2) definition and
implementation of improvement proposals (using pull planning, line balancing, standard work and daily
kaizen); 3) being this consequence of 2) and, thus, discretionary, involves the implementation of
improvements with investments.
The first step of multi-methodology provided a basis for the creation of a solution capable of assisting
management and planning considering actual demand, whose dimensions of storage and production
supermarkets were calculated. From the second step, an increase in overall equipment efficiency was
achieved in two different testes: in the first using line balancing and standard work provoke and increasing
of 43%; with daily kaizen, this improvement was 120%. In this way, the implemented proposals allowed an
increase in production competitiveness to be achieved, proving the improvement potential of Company X.

Key words: lean, kaizen, operational efficiency, pull planning, supermarket, logistics.
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1. Introdução
Este capítulo tem o intuito de apresentar o presente trabalho, estando dividido em quatro secções. Na
secção 1.1 é realizada uma contextualização do problema abordado. A secção 1.2 enumera os vários
objetivos. Na secção 1.3 é apresentada a metodologia seguida e na secção 1.3 a estrutura do trabalho.

1.1.

Contextualização do problema

Ser competitivo num mercado em que os consumidores são cada vez mais exigentes em relação à
qualidade, inovação e preço não tem sido algo fácil para a maioria das organizações (Puche & Cotrim, 2017).
De uma forma global, as empresas têm procurado explorar melhor os seus recursos a partir de uma gestão
mais eficiente dos processos organizacionais, com o intuito de aumentar a produtividade e diminuir o
desperdício das suas operações. Esta tendência teve início, de uma forma mais evidente, com a crise
económica europeia (Waring & Bishop, 2010), fazendo disparar um alerta para o meio empresarial.
Na indústria alimentar, setor em foco neste projeto, dois fatores principais motivaram o interesse em
analisar questões associadas à melhoria da eficiência e redução de desperdício e, consequentemente, à
aplicação do pensamento lean (Dora et al., 2013): a representatividade da indústria e a competitividade
existente no setor. Segundo CIAA (2010), a indústria alimentar é o maior setor produtivo da Europa, com
faturação na ordem dos 1 000 mil milhões de euros, empregando de forma direta mais de 4,4 milhões de
pessoas e servindo mais de 500 milhões de clientes. A competitividade, por outro lado, é muito inferior na
Europa quando comparada à América do Norte: os baixos níveis de competitividade e eficiência
impactaram, de forma negativa, a economia da União Europeia, levando à examinação das práticas atuais
e à resultante implementação de medidas.
A Empresa X (denominação utilizada devido a motivos de confidencialidade), inserida no setor alimentar –
mais precisamente na produção de molhos e condimentos alimentares –, sentiu a necessidade de explorar
uma componente de melhoria contínua na sua organização, dada a ineficiência de produção observada e
subsequente baixo nível de serviço. Apesar da empresa se encontrar numa posição privilegiada face à
concorrência, em termos nacionais, tem procurado melhorar progressivamente os seus produtos e
processos. Atualmente a Empresa X, está presente em 40 países, tem cerca de 300 colaboradores e um
volume de negócios na ordem dos 20 milhões de euros, provenientes de 1 000 stock keeping units (SKU).
Neste contexto, o presente trabalho, em colaboração com o Kaizen Institute Consulting Group – empresa
líder mundialmente em serviços de consultoria lean –, foca-se no objetivo da Empresa X em melhorar a sua
eficiência de modo a responder de uma melhor forma aos clientes/potenciais clientes e, assim, manter-se
competitiva. Este objetivo tem como base de sustentação a metodologia e ferramentas lean: “um processo
de mudança sistemático que é aplicado por um conjunto de princípios e boas práticas, visando a melhoria
contínua” (Womack et al., 1990).
Deste modo, o presente trabalho visa ajudar a Empresa X no seu processo de melhoria contínua,
implementando a filosofia lean, uma filosofia que subentende a maximização do valor para o cliente,
reduzindo o desperdício e envolvendo todos os intervenientes da cadeia de valor.
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1.2.

Objetivos da dissertação

O objetivo principal do presente trabalho direciona-se para a identificação de soluções indicadas para a
melhoria da eficiência da Empresa X, com o intuito de aumentar o nível de serviço. Nesse sentido, uma
metodologia/sequenciação de aplicação das soluções deve ser estabelecida. Porém, objetivos mais
específicos devem ser estabelecidos durante a dissertação, nomeadamente:
1. Compreensão global das empresas envolvidas no desenvolvimento do projeto
•

Descrição da empresa prestadora de serviços, Kaizen Institute Consulting Group, bem como do seu
modelo de negócios e forma de atuação;

•

Breve descrição da Empresa X, focando nos aspetos mais relevantes para o caso;

•

Definição da situação atual da Empresa X;

•

Caracterização do(s) problema(s) a estudar, no contexto da Empresa X.

2. Análise da literatura relativamente às temáticas abordadas no projeto
•

Definição, para a comunidade científica, do conceito lean;

•

Caracterização das ferramentas principais da metodologia;

•

Realização de uma revisão sistemática da literatura;

•

Definição das ferramentas lean mais prováveis a utilizar no presente caso de estudo e consequente
resolução.

3. Estudo detalhado de oportunidades de melhoria
•

Realização de um mapeamento da cadeia de valor;

•

Recolha e análise de dados da situação inicial da Empresa X;

•

Caracterização dos processos e identificação de desperdícios;

•

Levantamento de todas as oportunidades detetadas durantes as análises no gemba;

•

Estudo das causas-raiz das oportunidades detetadas.

4. Propostas de melhoria e respetivos desenvolvimentos
•

Definição das oportunidades de melhoria detetadas a focar;

•

Realização de proposta de melhoria, utilizando as ferramentas lean (preferencialmente aquelas
que foram estudadas no capítulo 2);

•

Realização de uma fundamentação teórica profunda para todas as ferramentas a implementar;

•

Descrição da implementação das ferramentas;

•

Implementação das atividades de melhoria propostas;

•

Apresentação de resultados obtidos, se aplicável.

•

Realização de proposta de trabalhos futuros a desenvolver.
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1.3.

Metodologia

Na presente secção é apresentada a metodologia seguida na dissertação de mestrado (figura 1). As etapas
a seguir encontram-se caracterizadas abaixo.
Definição de
conceitos lean

Caracterização
das empresas
intervenientes

Definição e
implementação
de propostas
de melhoria

(revisão de
literatura)

1

2

3

Caracterização
do problema
em estudo

4
Identificação de
oportunidades
de melhoria

5

6
Desenvolvimento

de trabalho
futuro

Figura 1 - Metodologia adotada.

Etapa 1: Caracterização das empresas intervenientes – Kaizen Institute Consulting Group e Empresa X
Numa primeira etapa são descritas as empresas intervenientes no progresso do trabalho desenvolvido,
nomeadamente a Empresa X, empresa detentora do caso de estudo analisado na presente dissertação, e o
Kaizen Institute Consulting Group, empresa prestadora de serviços de consultoria operacional e de gestão
e parceira de trabalho no desenrolar do projeto.
Etapa 2: Caracterização do problema em estudo
Numa segunda etapa uma visão geral do problema será apresentada, explanando o estado inicial da
Empresa X. Desta forma, pretende-se contextualizar e compreender os problemas centrais a serem
abordados.
Etapa 3: Definição de conceitos lean e do respetivo posicionamento para a comunidade científica
Numa terceira etapa uma revisão da literatura é realizada de forma a que uma melhor compreensão acerca
dos conceitos lean e ferramentas seja atingida. Posto isto, uma revisão sistemática também será
desenvolvida, de modo a promover uma melhor perceção da evolução da metodologia ao longo dos anos
(no caso, últimos 10 anos).
Etapa 4: Identificação de oportunidades de melhoria
Numa quarta etapa pretende-se caracterizar os processos da Empresa X, identificando-se de forma
organizada e estruturada os desperdícios e oportunidades de melhoria. As oportunidades a focar no
presente trabalho são identificadas, bem como um plano de propostas de melhoria a implementar.
Etapa 5: Definição e implementação de propostas de melhoria
Numa quinta etapa são definidas, de forma mais aprofundada que na etapa anterior, as propostas de
melhoria a implementar, bem como o passo a passo da sua implementação, visando em responder atingir
os objetivos definidos com a empresa X (aumento de eficiência de produção e nível de serviço).
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Etapa 6: Desenvolvimento de trabalho futuro
Numa sexta etapa, além de serem concluídos os pareceres finais do trabalho desenvolvido, são definidos
os passos seguintes para a continuidade do trabalho da presente dissertação.

1.4.

Estrutura da dissertação

De forma a expor as diferentes etapas seguidas no decorrer do desenvolvimento da dissertação, o presente
trabalho segue a seguinte estrutura:
Capítulo 1: Introdução – Capítulo onde se pretende contextualizar o problema, começando com uma visão
global e, posteriormente, focalizando na realidade da empresa. Os objetivos do presente trabalho também
são apresentados, bem como a metodologia adotada para os alcançar e a estrutura que define o projeto.
Capítulo 2: Caso de estudo – Capítulo que procura caracterizar as empresas envolvidas no desenvolvimento
do presente trabalho. Numa primeira análise, carateriza-se a empresa prestadora de serviços – Kaizen
Institute Consulting Group –, e os elementos intrínsecos ao seu modelo de negócios e modelo de
implementação. Posto isto, a empresa cujo caso de estudo pertence é caracterizada – Empresa X –, bem
como o problema a estudar no presente trabalho.
Capítulo 3: Revisão bibliográfica – Capítulo onde é estudada a metodologia a aplicar no estudo e solução
do problema, nomeadamente a metodologia lean, especificando quais as ferramentas da metodologia a
usar. Também é realizada uma análise da literatura, acerca da temática lean.
Capítulo 4: Identificação de oportunidades de melhoria – Capítulo onde são analisadas, de forma
estruturada, organizada e metódica, as oportunidades de melhoria da empresa em estudo, bem como onde
é realizado um estudo de forma a perceber qual/quais as principais causas-raiz da sua situação atual.
Capítulo 5: Definição e implementação de oportunidades de melhoria – Capítulo dedicado às ferramentas
a utilizar de forma a solucionar as principais oportunidades de melhoria encontradas previamente. Neste
estão definidas quais as ferramentas mais adequadas a utilizar, bem como é apresentada uma
fundamentação teórica para justificar a aplicação de cada uma delas. Posto isto, resultados aplicados à
Empresa X são apresentados.
Capítulo 6: Conclusões e desenvolvimentos futuros – Capítulo onde o enfoque passa pela análise do
trabalho realizado até então, de forma a definir pressupostos relativamente ao trabalho futuro
imprescindível para a continuidade do projeto em estudo.
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2. Caso de estudo
Esta secção apresenta as empresas intervenientes no desenvolvimento do presente trabalho e carateriza o
problema a ser abordado durante o trabalho. Na secção 2.1 introduz-se a empresa prestadora de serviços,
Kaizen Institute Consulting Group (KICG), empresa onde a autora deste trabalho está a desenvolver este
projeto, e na secção 2.2 a empresa cliente, Empresa X (por razões de confidencialidade não é possível referir
o nome da empresa), de onde o caso de estudo é proveniente. A caracterização do KIGC subdivide-se na
história e desenvolvimento do conceito kaizen e da empresa (secção 2.1.1.), os modelos de gestão e
negócios adotados pela empresa (secções 2.1.2. e 2.1.3.) e os cinco pilares que representam a estrutura para
a implementação das ferramentas de melhoria contínua (secção 2.1.4). A caracterização da Empresa X
ocorre de uma visão macro para uma visão microscópica: inicialmente é feito um enquadramento da
empresa (secção 2.2.1), depois uma descrição breve da sua situação atual (secção 2.2.2) e, por fim, a
caracterização do problema (secção 2.3). A secção 2.4 resume as principais conclusões do capítulo.

2.1.

Caracterização da empresa Kaizen Institute Consulting Group

2.1.1. História: da filosofia à organização
O termo kaizen – junção dos termos kai e zen, cujos significados são, respetivamente, mudar e melhor,
originando o termo mudança para melhor, isto é, melhoria contínua – é considerado por muitos um
conceito chave no mundo da gestão e um importante pilar da estratégia competitiva de longo prazo para
as organizações (Kaizen Institute, 2018a). Este foi introduzido no ocidente em meados dos anos 80 por
Masaaki Imai, sendo que a sua origem provém do sistema de operação produtiva da Toyota Motor
Company após a Segunda Guerra Mundial: lean manufacturing. De notar que os termos kaizen e lean são
diferentes: enquanto que o primeiro se foca na melhoria contínua de processos, o segundo está associado
à redução de desperdícios ao longo do fluxo produtivo.
Dez anos após o sucesso da sua obra “Never Take Yes for an Answer: An Inside Look at Japanese Business”
(1975), Masaaki Imai fundou o Kaizen Institute. Sediada na Suiça, a organização pretende ajudar outras na
implementação da cultura kaizen e em todas as ferramentas e sistemas a ela associada – gestão lean – de
forma a permitir que as mesmas tenham um crescimento sustentado. Atualmente denominado de Kaizen
Institute Consulting Group (KICG), está presente em 60 países (nos 6 continentes) – usando mais de 30
idiomas diferentes – e presta serviços a cerca de 45 setores diferentes.
O presente caso de estudo está associado a um projeto da sede ibérica da organização, composta pelos
escritórios de Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Malta. Esta rede de escritórios foi fundada em 1999,
em Vila Nova de Gaia, e atualmente conta com mais de 150 consultores (sendo a sede com maior
representatividade de todo o grupo).
O foco na melhoria contínua tem ajudado os clientes da empresa a reposicionarem-se no mercado,
tornando-se mais eficientes, mais rentáveis e mais bem preparados para futuras mudanças (Kaizen
Institute, 2018b). A empresa presta serviços através de consultoria, treino e educação ou, como é chamado
de forma interna, através do Kaizen Business System e do Kaizen Change Model.
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2.1.2. Kaizen Business System
Este é o Sistema de Gestão Kaizen, aplicável a qualquer empresa, independentemente do setor inerente. O
sistema está dividido em três conjuntos de ferramentas (Kaizen Institute, 2018c): ferramentas relacionadas
com o crescimento (growth); ferramentas para a melhoria de qualidade; custos e nível de serviço (quality,
cost e delivery); e ferramentas para a motivação das pessoas.
•

Growth: o objetivo passa pela satisfação do mercado de forma disruptiva. Aqui, a ideação, quebra de
paradigmas, desenvolvimento de produtos, comercialização e vendas e eficácia do investimento de
inovação são de extrema importância. O seu impacto está diretamente associado a vendas, sendo que
terá também implicações nos custos.

•

QDC: é composto por quatro dos cinco pilares existentes no KICG (TFM, TPM, TQM e TSM; ver secção
2.1.4). Este ponto segue a premissa de Ohno (1988): “Tudo o que fazemos é olhar para a linha do tempo
desde a encomenda do cliente até converter em dinheiro, e estamos a reduzir essa linha de tempo
removendo os desperdícios não valorizados”.

•

Motivação: a cultura de melhoria contínua deve ser incutida a todas as pessoas, independentemente
do seu lugar na cadeia, promovendo a dedicação de todos e o foco no mesmo objetivo, melhorando a
eficácia dos trabalhadores.

Enquanto que o Kaizen Business System se prende com a escolha das metodologias a aplicar (com base no
sistema GQCDM), o Kaizen Change Model garante que as metodologias são aplicadas utilizando as
ferramentas corretas, ajudando a organização a gerir a mudança da melhor forma.

2.1.3. Kaizen Change Model
Desenvolvido pela organização, o Kaizen Change Model é um sistema integrado composto por 4 pilares:
Breakthrough KAIZEN, Daily KAIZEN, Leaders KAIZEN e Support KAIZEN (Kaizen Institute, 2018d; figura 2).
Este permite às organizações criar uma cultura de melhoria contínua e eliminar defeitos.

Figura 2 - Kaizen Change Model – Adaptado de Kaizen Institute (2018d).

Breakthrough KAIZEN: conjunto de programas associados a este pilar têm como objetivo a melhoria de
processos, produtividade, eficiência de equipamentos, segurança e qualidade dos produtos e serviços
prestados. Estes são atingidos graças à promoção de novos paradigmas de fluxo, sincronização e
6

nivelamento. O resultado destas ferramentas poderá ser notado no aumento das vendas, redução de custos
e inventário e diminuição de tempos e desperdícios.
Daily KAIZEN: O treino e formação das pessoas é incrivelmente importante na cultura da organização.
Assim, os programas associados ao Daily KAIZEN promovem a motivação de todos os envolvidos, focando
na importância na identificação rápida de problemas (e subsequente resolução). Com este pilar, as
melhorias pequenas, mas frequentes, são promovidas, bem como a transmissão da cultura entre todos, e,
como consequência, a eficiência operacional irá aumentando de forma gradual. Neste pilar, os ciclos PlanDo-Check-Act (PDCA) e Standardize-Do-Check-Act (SDCA) são de extrema importância para a melhoria
contínua. Este está dividido em quatro níveis: (1) formação e organização das equipas de trabalho; (2)
organização do espaço de trabalho; (3) normalização de todos os processos; (4) autonomia total das
equipas.
Leaders KAIZEN: Este pilar tem como foco a gestão, e como é que os líderes devem estar posicionados face
à cultura kaizen. O envolvimento dos líderes tem um grande impacto nos processos e nas pessoas e, por
isso, é importante que estes estejam familiarizados com os princípios kaizen, como por exemplo:
compromisso do gemba (local onde se acrescenta valor para o cliente), gestão visual e desenvolvimento de
estratégia e melhoria contínua.
Support KAIZEN: Este é o pilar que sustenta os três anteriores: os programas a ele associado permitem
acelerar a eficácia das atividades kaizen ao longo de toda a organização e são a chave para o sucesso a longo
prazo. Este ajuda a organização a monitorizar o seu progresso relativamente a objetivos estratégicos e torna
o progresso visível, melhorando a resposta quando confrontada com desvios face ao planeado.
Utilizando as metodologias do Kaizen Change Model, os resultados das organizações são notórios: este foi
desenhado para melhorar o desempenho das empresas em termos de crescimento de vendas, qualidade,
eficiência de recursos e motivação de pessoas.

2.1.4. Cinco Pilares Kaizen
O KICG identifica um conjunto de metodologias e ferramentas lean cujo objetivo é reforçar a mudança de
uma forma mais estruturada (complementando-se com o KCM) e melhorar os resultados GQCDM definidos.
Estas metodologias, denominadas pelos Cinco Pilares Kaizen são descritas abaixo, de forma sucinta,
fazendo-se o paralelismo entre estas e os resultados GQCDM:
Innovation & Development Management (IDM): Este pilar está intrinsecamente relacionado com o
crescimento da organização (growth). Graças ao impacto que a inovação tem nos dias de hoje, este pilar foi
o último a ser desenvolvido, tendo como objetivo a transmissão de boas práticas relativamente ao
desenvolvimento de produtos e/ou serviços, de uma forma estruturada (Kaizen Institute, 2018e).
Total Quality Management (TQM): Para Yang (2006), as práticas de TQM têm efeitos significativos sobre a
satisfação do cliente e promovem a vantagem competitiva da organização. Para o KICG, a metodologia
procura aumentar a qualidade e reduzir os custos associados, reduzindo reprocessamentos e promovendo
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a medição dos resultados de forma contínua e/para resolução de problemas em equipa (Kaizen Institute,
2018f).
Total Flow Management (TFM): Neste pilar estão inerentes ferramentas que permitam criar fluxo de
informação e/ou materiais ao longo da cadeia de valor, sincronizando e nivelando a produção. A criação de
fluxo está intrinsecamente ligada ao sistema pull (secção 3.2.3.4), isto é, um sistema cujo planeamento
consiste na produção de bens ou serviços unicamente de acordo com as necessidades do cliente, de forma
a impedir que o inventário aumente após ultrapassar determinado limite (Monden, 1998; Hopp &
Spearman, 2004). Para a empresa, o TFM é composto por cinco conceitos (Kaizen Institute, 2018g):
(a) Estabilidade básica – redução de variabilidade de elementos base; (b) Fluxo de produção: aplicação de
boas práticas para otimização do fluxo de produção relativamente a bordos de linha (BOL), layouts, linhas
de produção e standards de trabalho; (c) Fluxo da logística interna – otimização do fluxo cuja
responsabilidade é interna; (d) Fluxo da logística externa – otimização do fluxo cuja responsabilidade é
externa; (e) Value Stream Design (VSD) – redefinição dos fluxos da empresa.
Total Produtive Maintenance (TPM): Esta é uma abordagem holística que visa em atingir a excelência na
produção: sem que existam paragens, defeitos e assegurando a segurança do meio. Através da manutenção
proativa e preventiva suportada pelos operadores que utilizam os respetivos equipamentos, o TPM procura
o aumento da produtividade dos equipamentos e das pessoas. A eficiência dos equipamentos pode ser
medida através do indicador overall equipment effectiveness (OEE) (Kaizen Institute, 2018h). Este indicador
é de extrema importância, tendo quatro finalidades principais: planeamento da capacidade, controlo do
processo, melhoria do processo e cálculo dos custos de produção (Uchikawa & Souza, 2017). Seiichi
Nakajima (1989) defende que o OEE não deve ser utilizado como critério de aceitação do equipamento:
além de envolver fatores externos ao equipamento, este indicador não deve ser um fator de rastreio de
avarias, mas sim um sistema de deteção de perdas.
Total Service Management (TSM): Dada a transversalidade que o pensamento lean tem vindo a ganhar,
gerou-se a necessidade de aplicar as metodologias tradicionais ao mercado dos serviços. Tendo como ponto
de partida o mapeamento da situação inicial da cadeia de valor, é possível melhorar a gestão, qualidade e
fluxo de informação nesta área (Kaizen Institute, 2018i).

2.2.

Caracterização da Empresa X

2.2.1. Visão global da empresa
A Empresa X, inserida no mercado alimentar – mais precisamente na produção de molhos e condimentos
–, é uma organização 100% portuguesa e foi fundada no início dos anos 80. Esta, além da produção de
condimentos alimentares, também é responsável pela distribuição de alguns produtos e realiza exportações
para mais de 40 países, distribuídos pelos 5 continentes.
A Empresa X controla cerca de 1 000 stock keeping units (SKUs), sendo atualmente a principal fonte de
empregabilidade na região onde está sediada, com 300 empregados. Estes estão divididos pelas várias
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áreas representadas na figura 3, revelando a multidisciplinariedade necessária para responder à
complexidade inerente ao setor da empresa em análise.

Figura 3 - Estrutura Organizacional da Empresa X.

2.2.2. Situação atual
Apesar da Empresa X deter uma posição líder no mercado em que está inserida, a direção da mesma
pretende implementar e sustentar uma cultura de melhoria continua. Tal objetivo justifica-se pelo desejo
de manter aumentar os resultados atingidos previamente. O foco da empresa é, deste modo, o aumento
da eficiência, e consequente produtividade das operações, resultando a amplificação do nível de serviço.
Indo ao encontro dos desafios colocados pela direção, a situação atual será descrita de seguida tendo como
foco as duas componentes de negócio envolvidas: a produção (em termos operacionais) e o planeamento
produtivo.

2.2.2.1. Produção
Tal como descrito previamente, a atividade principal da Empresa X passa pela produção de molhos e
condimentos. Na fábrica, com cerca de 4.000 m2, o fluxo de produção pode ser descrito em cinco fases
principais, como é identificado na figura 4.

Receção e
controlo de MP

Produção do
lote

Enchimento

Paletização e
Filmagem

Expedição

Figura 4 - Fluxo de produção.

Seguindo a filosofia lean, todas as operações envolvidas nestas fases devem ser executadas com o objetivo
fundamental de atingir a satisfação máxima do cliente final, entregando o produto certo, na quantidade
exigida e no período estipulado. No entanto, existem diversos desafios para alcançar este estado de seguida
descritos sumariamente, pelas cinco fases supramencionadas:
Receção e controlo da matéria-prima (MP): Todas as matérias primas, independentemente da sua
proveniência, são rececionadas. Porém, esta receção ocorre em dois pontos distintos, consoante a
necessidade de pesagem dos materiais, pois aqueles que necessitam são recolhidos num cais específico.
Posteriormente, todas as matérias-primas são sujeitas a um controlo de qualidade. Nesta atividade, parte
dos produtos necessitam apenas de passar por um controlo de contagem (do número de paletes, por
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exemplo), enquanto outros necessitam de análises mais específicas, como análises físico-químicas.
Finalmente, o material segue para armazém ou para a zona de produção do lote.
Produção do lote (batch): Nesta fase, o operador processará as várias matérias-primas rececionadas
formando lotes (correspondente ao termo inglês batch, que designa a quantidade de produto resultante
da mistura das matérias-primas) recorrendo a 8 silos fixos de 10 toneladas, 5 silos fixos de 5 toneladas e 30
silos móveis de 1 tonelada (Anexo A). Os operadores formam os lotes de forma a responder às encomendas
seguindo receitas pré-definidas com as matérias que se encontram previamente pesadas, ou transportados
por tubagens. A maior parte das matérias são levadas para os silos pelos operadores (existindo a
necessidade de pesagem quando o peso do saco é diferente do da receita). Após uma série de processos,
o lote é transportado para a zona de enchimento através de tubagens.
Enchimento: Nesta fase, as embalagens são enchidas com o lote do produto numa das 8 linhas (Anexo A),
fechadas e finalmente rotuladas. Independentemente do tipo de embalagem, estas são colocadas vazias
no início da linha (pelo operador ou automaticamente), enchidas de forma automatizada (com o lote
produzido num silo da zona de produção), fechadas pelo operador no caso de baldes ou por um sistema
automatizado no caso de outros tipos de embalagem, rotuladas de forma manual ou com um equipamento
próprio para esse efeito. De notar que os tipos de embalagem passam por baldes, garrafas bottom-up e topdown (isto é, garrafas cuja abertura deve estar no cimo ou no fundo da embalagem, havendo necessidade
de virar ou não a garrafa na zona final da linha), saquetas, cuvetes e sacos para cozinha. Ainda que os
últimos três formatos tenham algumas particularidades, o processo é semelhante ao dos restantes na
generalidade. Posto isto, o operador deve colocar os produtos num tabuleiro/caixa (construídos pelo
próprio naquele momento) e inserido num forno para ser filmado.
Paletização e Filmagem: Após sair do forno, o tabuleiro/caixa é recolhido por um operador e colocado
numa palete. Esta, após completa, é recolhida pelo mesmo operador e levada para um local de
armazenamento temporário (stock) junto da filmadora final. Um segundo operador leva a palete do ponto
de stock para a filmadora, repondo-a após ser filmada. Posto isto, o produto filmado é levado para outro
ponto de stock (zona de produto acabado), no armazém localizado ao lado da fábrica. Neste, existe um
controlo de qualidade relativo às quantidades (se estas coincidem com a encomenda).
Expedição: A área de expedição está junto ao armazém de produto acabado e é composta por 6 cais horário
de carregamento de mercadoria, este é bastante variável. A distribuição, para alguns grossistas de maior
dimensão, é assegurada pela Empresa X. Porém, na generalidade dos clientes, esta é assegurada por
outsourcing.
É importante notar que, em qualquer das operações acima descritas, não existem normas para o
procedimento das tarefas.

2.2.2.2. Planeamento de produção
A literatura revela que a maioria das pequenas e médias empresas não se dedicam ao planeamento
estratégico (Wang et al., 2007). No entanto, Ennis (1998) defende que as organizações devem “planear de
forma ativa o seu futuro” para conseguirem competir e sobreviver. Na Empresa X, a base do planeamento
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é semanal, isto é: todas as segundas-feiras, o departamento analisa as encomendas recebidas desde a
segunda-feira anterior e planeia a semana seguinte consoante os dados recolhidos. Após a análise, as
ordens de produção são estabelecidas de forma a satisfazer as encomendas firmes do cliente, num sistema
de produção pull, sendo o seu planeamento disposto de forma empírica, com o único objetivo a redução
do número de setups (i.e., reduzir a troca entre SKUs). Em paralelo, existem produtos que são produzidos
não com base em encomendas, mas sim em previsões, num sistema de produção push. Com base no
planeamento semanal da fábrica, todos as fases de produção descritas na secção anterior geram as suas
próprias ordens de produção desdobrando o planeamento geral em micro planeamentos.
Em sentido contrário, encontra-se parte do processo produtivo para o qual não existe planeamento. Caso
são alguns tipos de materiais, como os artigos de embalagem (garrafas, tampas, baldes) que, por falta de
planeamento, originam a rutura de stocks inexistência de inventário mínimo/máximo do mesmo.
Estes produtos encontram-se categorizados de quatro formas:
1) Produtos Fs, cujos consumos e frequências são elevados e as necessidades produtivas advêm de um
sistema que tem por base estimativas mensais;
2) Produtos As, cujos consumos e frequências são médios e as necessidade produtivas advêm de um
sistema que tem por base quantidades mínimas e máximas de lote previamente calculadas, de forma
empírica;
3) Produtos Ms, cujos consumos e frequências são reduzidos e a resposta às necessidades produtivas é
semelhante à dos produtos As;
4) Produtos make-to-order, cuja periodicidade é baixa e o produto é apenas produzido após realização de
encomenda – o tempo de entrega do produto oscila, em média, entre 3 a 4 semanas. Os lotes médios,
em dias, dos vários tipos de produtos são: Fs – 20 dias; As – 40 dias; Ms – 90 dias.
É de referir que apesar dos constrangimentos listados, o planeamento consegue satisfazer 90% das
encomendas (nível de serviço). Dos 10% de incumprimento, 5% são vendas perdidas (o cliente procura o
produto na concorrência) e as restantes (5%) voltam a gerar uma nova ordem de produção.

2.3.

Caracterização do problema

Após uma análise realizada internamente, a Empresa X concluiu que devia iniciar um programa de melhoria
contínua. Apesar de não muito frequente, esta constitui uma iniciativa crítica que ajuda organizações a
adaptarem-se a mudanças e a sobreviverem numa realidade extremamente competitiva (Hegade, 2017).
O projeto de melhoria da Empresa X, visa a identificação de oportunidades de melhoria com uma
subsequente priorização de ações. Apenas as ações mais críticas serão implementadas numa primeira
abordagem. Após priorização (ocultam-se outras medidas por questões de confidencialidade), dois aspetos
principais foram selecionados como pontos a melhorar: o sistema de planeamento e a eficiência das linhas.

2.3.1. Sistema de planeamento inadequado
Conforme apresentado na secção 2.2.2.2 várias situações de inadequação foram identificadas. Em primeiro
lugar foi possível observar que o sistema de planeamento não tem em conta a procura real, seguindo
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maioritariamente uma estratégia push. Em segundo lugar, as operações não têm em conta a procura ao
longo da cadeia, mas sim alguns parâmetros históricos da procura pela sua atividade e o seu tempo de
duração das operações. E, por fim, o fluxo de produção é pouco fluído, dada a existência de vários pontos
de inventário descontrolados, que geram níveis de desperdício elevados.
Noutro vetor de melhoria, encontra-se a baixa frequência de planeamento. Por ser semanal, podem (no pior
caso) existir encomendas com um lead time de informação igual a 7 dias até serem analisadas internamente.
Esta constitui uma oportunidade de melhorar o nível de serviço atual da empresa, pois um cliente que não
compre à empresa X atualmente por questões de lead time, pode ver este parâmetro reduzido até 7 dias.
Por fim, a sequência de produção pode igualmente ser revista. Afinal, nem sempre é a mais adequada:
entre mudanças de lote, há frequentemente a necessidade de se proceder a lavagens (morosas, facto que
não é considerado pelo planeamento). Este apenas considera a data de realização da encomenda, o que
potencia a existência de mais setups do que os necessários. Além da sequência de produção não ser a mais
correta, não existe dedicação de linhas a referências (SKUs), existindo aqui também a promoção do
aumento do número de setups, bem como de adaptações desnecessárias aos equipamentos face ao lote
em questão, traduzindo-se em perdas de eficiência quando a referência acaba (por ser produzida em linhas
onde o seu rendimento é mais baixo).

2.3.2. Ineficiência operacional
A ineficiência das linhas é um dos problemas mais frequentes em ambientes fabris, sendo este ponto
agravado pela ausência de uma cultura de melhoria continua. A metodologia utilizada para avaliar o sistema
produtivo, refletindo de forma tridimensional as principais perdas relacionadas com o equipamento –
disponibilidade, desempenho e qualidade – é o overall equipment effectiveness (OEE). No caso da Empresa
X, chegou-se à conclusão de que o 𝑂𝐸𝐸𝑚é𝑑𝑖𝑜 é de 30%. O cálculo foi realizado para cada linha de produção
da seguinte forma (equação 1):
𝑂𝐸𝐸 =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎
𝐶𝑎𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎

(1)

O OEE obtém-se, portanto, através do rácio entre o número de produtos aptos para venda e o produto daa
cadência teórica (correspondente ao número máximo teórico que a linha consegue produzir considerando
as perdas associadas ao desempenho/rendimento) e o tempo de abertura reflete o tempo total disponível
para a máquina ser utilizada (correspondente ao tempo cujas paragens planeadas e não planeadas não são
consideradas (sendo um parâmetro da disponibilidade da linha). Após o cálculo individual das linhas, a
média foi definida (30%).
Segundo os valores de classe mundial (Nascif & Dorigo, 2010), um OEE deve ser, no mínimo, 85%. A empresa
X deve-se ambicionar uma margem de melhoria mínima de 55%, o que pressupõe grandes oportunidades
de melhoria.
Tal conclusão não é surpreendente, pois como referido na secção 2.2.2.2, o número de setups é superior
ao necessário, as respetivas durações são elevadas, o fluxo de informação é ineficaz (originando muitas
esperas e falhas) e não existem standard ou modus operandi para os operadores se guiarem. Por outro
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lado, as velocidades das linhas estão muito abaixo comparativamente aos valores teóricos (cadência
teórica): o número de ciclos de produção por minuto – cadência/produção real – é definido pelo próprio
operador, sendo, em média, 50% a 75% do valor teórico.
O baixo OEE também se deve ao sistema de produção utilizado pela organização, que como foi referido
anteriormente, é um sistema push. Assim, muitas vezes são produzidos lotes sobredimensionados e,
consequentemente, ocorre acumulação de inventário. Neste sentido, as linhas estão demasiado tempo a
produzir algo não necessário, e a eficiência está diretamente associada à disponibilidade das mesmas para
fazer setups, isto é: se, por exemplo, para responder a uma dada procura a respetiva produção demora um
determinado tempo, o aumento da eficiência em x permite uma redução do tempo produtivo, redução essa
que pode ser aproveitada para mais setups e produção de lotes mais pequenos, diminuindo os níveis de
inventário.
Por fim, o layout das linhas de produção não é o mais apropriado (Anexo A): existem linhas com formato
em “L”, que obrigam a presença de operadores para virar produtos; linhas com um comprimento curto,
estrangulando a produção; posicionamento de tapetes que não promovem a ergonomia dos operadores.
Em adição, não existem bordos de linha, havendo a necessidade de os operadores terem que sair dos postos
de trabalho para realizar tarefas de logística interna, fazendo com que a produção seja interrompida.
O presente trabalho visa, face aos problemas identificados, promover o aumento de eficiência e
produtividade das linhas e reestruturar o sistema de planeamento utilizado até então. A melhoria da gestão
visual e organizacional é um pronto de relevância para o alcance destes objetivos, bem como a
normalização dos processos e a redução de desperdícios e erros (Kaizen, 2018a).

2.4.

Conclusões do capítulo

O presente capítulo teve como principal foco apresentar as empresas envolvidas no desenvolvimento deste
trabalho. Numa primeira fase, foi descrita a empresa fornecedora de serviços, o Kaizen Institute Consulting
Group: como o conceito kaizen e a empresa evoluíram, qual o seu modelo de negócio o seu sistema de
implementação (Kaizen Business System e Kaizen Change Model) e quais os pilares que sustentam esta
implementação, assegurando as ferramentas necessárias.
Posto isto, a empresa de onde o caso provém foi descrita de uma forma breve, sendo a sua análise
inicializada através de uma visão global e, posteriormente, é aprofundada a situação atual (ainda que de
forma redutora), onde existe especial atenção sobre a produção e o respetivo planeamento. A
complementar, é realizada uma caracterização dos principais problemas identificados até então.
O capítulo seguinte destina-se ao estudo da literatura acerca da temática em análise: a metodologia lean.
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3. Revisão bibliográfica
Após a caracterização do problema a estudar, no capítulo 2, a metodologia lean e a melhoria contínua
(kaizen) revelam-se como adequadas para resolução do mesmo. Assim, o presente capítulo foca-se no
estudo da metodologia lean, de duas formas distintas: por um lado, com base no desenvolvimento realizado
pela comunidade académica, apresentar a evolução e definição associadas ao pensamento lean (secção
3.1); por outro, uma revisão do estado da arte foi realizada para perceber qual a evolução da metodologia
nas diversas áreas e setores e quais as futuras tendências possíveis que se podem concluir, bem como para
sustentar a decisão da utilização de algumas ferramentas que serão utilizadas na presente projeto (secção
3.2).
A secção 3.1 começa com uma abordagem aos processos de evolução até ao lean (e aos dias de hoje; secção
3.1.1). Posteriormente, uma análise mais detalhada ao conceito é realizada, fazendo-se uma caracterização
do conceito lean enquanto sistema operacional (secção 3.1.2.1), sistema de gestão (secção 3.1.2.2) e
filosofia (secção 3.1.2.3).
Relativamente ao estudo da literatura realizado na secção 3.2, este é iniciado com a metodologia adotada
para a pesquisa e análise dos artigos (secção 3.2.1). De seguida, a análise dos resultados inicia-se,
investigando-se as seguintes áreas de aplicabilidade da metodologia lean: Indústria (secção 3.2.2.1),
Serviços (secção 3.2.2.2), Indústria e Serviços vs Outras Áreas (secção 3.2.2.3), Cultura Organizacional
(secção 3.2.2.4), Sustentabilidade (secção 3.2.2.5) e Ferramentas (secção 3.2.2.6). Após o levantamento
geral das ferramentas pretende-se, na secção 3.2.3, entrar no detalhe das potenciais ferramentas a utilizar
na presente dissertação ou em trabalhos futuros, com foco na melhoria da eficiência de produção e
aumento do nível de serviço: Value Stream Mapping (VSM; secção 3.2.3.1), Single Minute Exchange of Die
(SMED; secção 3.2.3.2), Gestão Visual (secção 3.2.3.3), Pull Planning (secção 3.2.3.3) e Mizusumshi (secção
3.2.3.4 ).
Por fim, na secção 3.4 será feita uma conclusão geral do capítulo, definindo-se um plano com os próximos
passos (uma multi-metodologia), com base nos dados recolhidos no presente capítulo (conceitos,
ferramentas e posicionamento da metodologia perante a comunidade científica).
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3.1.

Evolução e definição do conceito lean

3.1.1. Evolução dos processos de produção até ao lean
A indústria e os consequentes processos de produção têm evoluído sob inúmeros paradigmas atingindo
nos anos 80/90 o paradigma da metodologia lean (Figura 5).
Para Hu (2009), o primeiro paradigma foi o da produção artesanal, onde o cliente pode escolher as
especificidades do produto. No entanto, além de haver a necessidade de técnicos altamente qualificados,
os níveis de produção são reduzidos e pode observar-se a descentralização de informação ao longo das
organizações (Womack et al., 1990). Neste contexto, Henry Ford encontra uma forma de reduzir custos e
aumentar a qualidade dos produtos aplicando novas técnicas – Fordismo ou Sistema de Produção em
Massa. Com este sistema, a produção revela-se mais fácil, através da integração de uma linha de produção
contínua onde as operações são realizadas sequencialmente. Porém, este novo paradigma traz consigo uma
notável limitação: a incapacidade de oferecer variedade aos clientes.
1955
Volume
1980

1913
Produção
personalizada

1850
Variedade
Figura 5 - Relação do volume e da variedade nos diversos
paradigmas de produção. – Adaptado de Hu (2013).

Após a Segunda Guerra Mundial, a empresa japonesa Toyota Motor Company encontra uma necessidade
em restruturar os processos de fabrico. Contudo, vários problemas são detetados: o mercado interno é
residual, mas com uma enorme variedade de veículos; a economia japonesa sofre consequências do
pós-guerra, pelo que existe a impossibilidade política e financeira de comprar tecnologia utilizada na Europa
e na América; a competição é considerável, onde muitos produtores estão interessados em estabelecer
operações no Japão (Womack et al., 1990). Taiichi Ohno e Eiji Toyoda, ambos engenheiros da Toyota Motor
Company, deslocam-se múltiplas vezes à unidade fabril da Ford, em Detroit, com o intuito de aprender e
analisar as linhas de produção e adaptá-las às necessidades dos mercados japoneses (Bhuiyan & Baghel,
2005). De referir que o rácio de eficácia de produção entre um trabalhador japonês e americano se
encontrava na altura na ordem de 1 para 9, o que revela o estado frágil em que a indústria japonesa se
encontrava face à concorrência (Ohno, 1988). Concluíram então que, dada a situação económica, a melhor
forma de satisfazer os clientes passaria por oferecer produtos de elevado valor a um preço competitivo
(Bhuiyan et al, 2005). Surge o Toyota Production System (TPS) – ou produção lean –, “um processo de
mudança sistemático que é aplicado por um conjunto de princípios e boas práticas, visando a melhoria
contínua” (Womack et al., 1990).
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3.1.2. Pensamento lean
O termo “lean” é introduzido pela primeira vez por Krafcik (1988), tendo sido propagado por Womack et
al. (1990) através da obra The Machine that Changed the World. Existem inúmeras definições para a
produção lean: 1) “Modelo onde as pessoas se assumem como pensadores e o seu envolvimento promove
a melhoria continua e proporciona às empresas agilidade para enfrentar as exigências do mercado” (Alves
et al., 2012); 2) “Paradigma de produção baseado no objetivo fulcral de minimizar continuamente o
desperdício para aumentar o fluxo” (Seth & Gupta, 2005); 3) “Prática com o objetivo de gerar um sistema
eficiente, organizado e dedicado à melhoria continua e eliminação de todas as formas de desperdício”
(Simpson & Power, 2005); 4) “Habilidade de atingir e realizar mais com menos recursos” (Yadav et al., 2010).
Ao longo do tempo, a metodologia tem alargado o respetivo âmbito de aplicabilidade. Enquanto que,
originalmente, o foco estava sobre as linhas de produção de fabricantes automóveis, agora é possível
observar lean em outras áreas das organizações – relacionadas ou não com processos produtivos.
Consequentemente, passaram a existir diferenças conceptuais nos diversos domínios e para diferentes
pessoas.
Nas secções seguintes, com base no trabalho de Found & Bicheno (2017), a produção lean será descrita
enquanto um sistema operacional (Standard & Davis, 2000), um sistema de gestão (Hines et al., 2004) e
uma filosofia (Bhasin & Burcher, 2006).

3.1.2.1. Sistema operacional
Este é um sistema crucial para o controlo e o planeamento da produção. Esta definição está diretamente
associada à visão mais tradicional da metodologia lean, onde o foco passa pelo chão de fábrica e
consequente aumento operacional de processos através de ferramentas lean (Found & Bicheno, 2017).
Um dos principais pontos do pensamento lean é o foco nas atividades que adicionam valor e a eliminação
de desperdícios – atividades que não acrescentem valor para o cliente. A redução dos desperdícios poderá
alavancar a eficiência de produção e aumentar a qualidade de trabalho. São consideradas sete categorias
de desperdício, ou sete desperdícios fundamentais – 7 muda –, nomeadamente: (1) Excesso de produção
– produção acima do que é necessário, levando a excesso de inventário (que, por sua vez, necessita de um
maior número de trabalhadores); (2) Espera/pessoas paradas – tempos em que os trabalhadores aguardam
por matéria prima, informações, entre outros; (3) Movimentação de material/informação – movimentação
de material dispensável; (4) Sobreprocessamento – trabalhar num produto além do que é pedido nas
especificações e requisitos; (5) Espera de material/informação – excesso de produto em qualquer fase
(matéria prima, semi-acabado, entre outros), que causa lead times superiores, obsolescência e custos de
armazenamento; (6) Movimentação de pessoas – movimentos de trabalhadores que não acrescentem
valor ao produto final; (7) Produtos defeituosos – a reparação de defeitos de componentes/produtos ou
substituição de peças devido a baixa qualidade são consideradas desperdícios de tempo e esforço (Magee,
2007). Existe uma oitava categoria que, ainda que não tenha tanta representatividade na literatura, deve
ser considerada: (8) Não aproveitamento da criatividade dos trabalhadores – o ato de subestimar novas

16

ideias, melhorias, capacidades e oportunidades de aprendizagem dos trabalhadores (Mouzani & Bouami,
2016).
O pensamento lean segue um conjunto de princípios cruciais para a redução dos sete desperdícios
fundamentais (Mouzani & Bouami, 2016): i) identificação de valor – o foco do pensamento lean é a adição
“valor” e o que isso representa para o cliente; ii) mapeamento da cadeia de valor – a identificação das
atividades que proporcionam valor é extremamente importante para remover as atividades associadas ao
desperdício; iii) fluxo contínuo – os produtos/serviços devem avançar na cadeia de valor sem interrupções;
iv) sistema pull – a produção é despoletada pela encomenda, despromovendo o aumento de inventário;
v) perfeição – a melhoria contínua de valor, da cadeia de valor, do fluxo e do sistema pull.
A implementação do pensamento lean está diretamente associada aos princípios supramencionados. Na
Tabela 1 pode ser observada essa relação. Mrugalska & Wyrwicka (2017) propõem acrescentar um novo
princípio aos princípios clássicos: pessoas. Este pode ser, assim, articulado e refletido no segundo passo.
Também é sugerido que o primeiro passo seja apenas um ponto de partida e, portanto, um “pré-passo”.
Tabela 1 – Passos e princípios lean. – Adaptado de Mrugalska & Wyrwicka (2017).

Passos

Príncipio lean

Estabelecer visão estratégica

-

Identificar e estabelecer equipas

-

Identificar produtos

Valor

Identificar processos

Cadeia de valor

Avaliação do layout da fábrica

Fluxo

Seleção da estratégia pull mais apropriada

Pull

Melhoria continua

Perfeição

No sistema operacional várias ferramentas são exploradas:
•

Kanban: sistema de marcação usado na produção JIT, onde um sinal visual – como um cartão –
cria fluxo “puxando” os produtos ao longo do processo de acordo com a procura real do cliente
(Zahraee, 2016);

•

5S: sistema que é adotado para a redução de desperdício, limpeza do local de trabalho e melhoria
de produtividade laboral. É composto por 5 componentes: triagem (seiri), arrumação (seiton),
limpeza (seiso), normalização (seiketsu) e disciplina (shitsuke).

•

SMED: técnica cujo objetivo é minimizar tempos de setup e operações de mudança (aumentando
o tempo de produção da linha), suportando a eliminação de desperdícios destas operações;

•

Total Productive Maintenance: estratégia que requer o compromisso de todos os intervenientes
do processo produtivo, sendo o foco a maximização da eficiência dos equipamentos através da
manutenção e funcionamento eficiente ao longo de toda a sua vida útil (Eti et al., 2004);

•

Trabalho normalizado: desenvolvimento de rotinas normalizadas, guiando as equipas para a
melhor forma (desenvolvida até então) de realizar uma determinada tarefa.
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Associado a todo o planeamento de produção, este sistema ganha relevância devido à sua caracterização
de pull system: sistema que defende a técnica de produção just-in-time – produção das unidades
necessárias, nas quantidades necessárias, no tempo necessário –, cujo objetivo é minimizar o material em
inventário (independentemente do seu estágio produtivo) e as suas flutuações, otimizando o fluxo de
materiais (Sarker & Fitzsimmons, 1989; Oliveira & Ferreira, 2010). Este sistema será analisado com maior
detalhe na Secção 3.2.3.4.

3.1.2.2. Sistema de gestão
Como foi identificado na tabela 1, o quinto princípio lean diz respeito à melhoria contínua e consequente
busca pela perfeição. É sobre este princípio que o lean como sistema de gestão se debruça: a melhoria
constante dos processos; a mudança para melhor – kaizen.
As metodologias devem ser aplicadas de acordo com o problema que se pretende solucionar. Assim,
existem três tipos de melhorias kaizen que são aplicadas para resolver diferentes níveis de problemas
(Found & Bicheno, 2017; figura 6): (1) problemas diários, cujo foco está em pequenos problemas que podem
ser solucionados de imediato; (2) eventos kaizen, uma inovação ocidental (Stoller, 2015), que duram
aproximadamente uma semana e cujo foco está em problemas de alguma envergadura; (3) problemas
estratégicos e de grandes dimensões, onde os projetos podem ter durações superiores a três meses.

Legenda:

Problemas estratégicos
Ações de equipa
Projeto de melhoria
Evento kaizen
Pequenos projetos

Alguns problemas Muitos problemas de
Poucos
de dimensão
pequena dimensão e
problemas de
média
elevada
problemas diários
dimensão
Figura 6 - Cascata de problemas e soluções. - Adaptado de Dennis (2006).

Várias ferramentas estão intrinsecamente ligadas a esta perspetiva:
•

Plan-do-check-act (PDCA): ciclo de melhoria de Deming, que fornece uma estrutura de testes
iterativos de mudanças para melhorar a qualidade dos sistemas, mantendo e sustentando a
melhoria das atividades (Found & Bicheno, 2017);

•

Diagrama de Ishikawa: método desenvolvido por Kaoru Ishikawa, cujo objetivo é identificar a
causa raiz de um problema;

•

5 Whys: ferramenta cujo objetivo é identificar a causa raiz de um problema, perguntando de forma
repetitiva o porquê de algo estar a acontecer;
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•

Value Stream Mapping: ferramenta que ajuda a perceber qual o estado atual e quais as
oportunidades de melhoria a ele associadas;

•

Gestão visual e controlos visuais: conjunto de técnicas para criar comunicação mais visual – placas
de sinalização, do’s & dont’s charts, kamishi bai. Estas guiam as ações das pessoas envolvidas
(Kaizen Institute, 2016);

•

Trabalho normalizado para líderes: desenvolvimento de rotinas normalizadas para os líderes, em
tarefas como reuniões frequentes de curta/média duração – debatendo-se problemas que tenham
surgido no entretanto, soluções e acompanhamento de medidas –, auditorias, etc.

•

Poka yoke: método de “prova de erro” (significado do termo em japonês) de um sistema de
produção, assegurando que a qualidade de um produto pode ser controlada pela prevenção de
erros (Helmi et al., 2017).

Segundo Found & Bicheno, o sistema de gestão lean foca-se em suportar os princípios lean (Tabela 1) e
alinhar os objetivos da organização com os planos de melhoria operacional, através de um desenvolvimento
estruturado de políticas estratégicas. O sistema de gestão estratégica hoshin kanri é um exemplo de
alinhamento dos objetivos entre todos: este é uma metodologia usada para definir a visão num
determinado período de tempo e divide-a em objetivos menores, para que sejam mais facilmente
entendidos e alcançados.

3.1.2.3. Filosofia
O pensamento lean tem como base dois pilares: a produção just-in-time e o sistema jidoka (Figura 7). O
primeiro é a característica mais visível e publicitada da metodologia, no entanto a segunda é de extrema
importância: jidoka representa a prática de nunca deixar uma peça com defeito passar à fase processual
seguinte, sendo que as pessoas são responsáveis por identificar os problemas e parar a linha quando
necessário. Para Kehr & Proctor (2017), no centro da casa devem estar representadas as pessoas e cultura
da empresa, sendo estas fundamentais para a sustentabilidade da filosofia numa empresa.

JIT

Jidoka

Fluxo contínuo
Sistema pull
Tempo de takt

Identificação de
problemas ou
defeitos e
paragem de linha

Heijunka

Normalização

Kaizen

Figura 7 - Casa do Toyota Production System. Adaptado de Sears & Shook (2004).

Tal como verificado anteriormente, a implementação da filosofia lean poderá trazer vantagem competitiva
a uma empresa, permitindo a redução de custos e o aumento de flexibilidade. No entanto, este resultado
só é possível com base na dualidade dos processos lean: por um lado, a importância do foco na melhoria
continua e, por outro, o respeito necessário pelas pessoas (Liker, 2004).
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Segundo O’Reilly e Chatman (1996), cultura é definida como “um sistema de partilha de valores que
definem o que é importante” e “normas, definindo atitudes e comportamentos que guiam atitudes e
comportamentos dos respetivos membros” (Pakdil & Leonard, 2017). Assim, surge a necessidade de se criar
um modelo onde o foco continue a ser o sucesso, mas que, além da vertente técnica, contemple também
a vertente humana/social. Neste sentido, o Modelo 4P é criado (Figura 8), sendo que este nome advém dos
termos process solving, partners and employees, process e phylosophy. Com os princípios e a filosofia
contemplados nesta ferramenta, os processos lean podem ser analisados tendo por base cinco elementos
primários: 1) Envolvimento dos colaboradores; 2) Criatividade, processos de resolução de problemas e
descentralização de informação entre equipas; 3) Controlo, padronização e resultados previsíveis; 4)
Eficiência, produtividade e melhoria contínua; 5) Filosofia a longo prazo (Pakdill & Leonard, 2017).

Resolução
de problemas
(Melhoria contínua e
aprendizagem)

Colaboradores e parceiros
(Respeito, desafios e
crescimento)

Processo
(Eliminação de desperdícios)

Filosofia
(Pensamento a longo-prazo)

1) Aprendizagem contínua na organização. A toma de
decisões
deve
ser
realizada
lentamente,
conscientemente e havendo consenso entre todas as
partes envolvidas. A implementação, por outro lado,
deve ser rápida.
2) Da filosofia devem crescer líderes. Devem ser
desenvolvidas pessoas e equipas com excelente
desempenho, que compreendam e sigam a filosofia
da empresa.
3) Vários passos devem ser implementados para a
eliminação de desperdícios: sistema pull, equilíbrio da
carga de trabalho (heijunka), parar quando existe um
problema relacionado com qualidade (jidoka),
padronização de tarefas, entre outros.
4) Decisões devem ter por base uma gestão de
filosofia a longo prazo, ainda que em detrimento dos
objetivos financeiros a curto prazo.

Figura 8 - Modelo 4P. - Adaptado de Pakdil & Leonard (2017).

Em suma, nesta subsecção definiu-se, de uma maneira global, o conceito lean. Este, atualmente, tem várias
nomenclaturas, havendo por vezes dificuldades em chegar a uma definição transversal. Assim, concluiu-se
que existem três definições fazem sentido, e as quais foram exploradas: o conceito lean pode ser descrito
como um sistema operacional, relacionado com a sua definição mais tradicional; como um sistema de
gestão, onde o foco passa pelo alinhamento dos objetivos da organização com os planos de melhoria
operacional, através de um desenvolvimento estruturado de políticas estratégicas; como uma filosofia,
onde a componente social ganha relevo para que o sucesso, a longo prazo, seja alcançado.
Após se ter analisado de forma global o conceito lean, na subsecção seguinte será realizada uma revisão da
literatura, cujo foco primordial é perceber quais as tendências associadas às áreas de aplicabilidade da
metodologia bem como quais as principais ferramentas que suportam a aplicabilidade da mesma.
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3.2.

Evolução do conceito na literatura

Como se verificou nas secções anteriores a terminologia, as práticas e os princípios do pensamento lean
têm vindo a evoluir ao longo do tempo: por um lado de forma propositada, com o aumento do seu âmbito
de aplicabilidade e, por outro, de forma incontrolável, através de diferentes significados de conhecimentos
e interpretações.
Stone (2012) realizou uma revisão sistemática da literatura acerca do conceito lean, com o objetivo de
perceber a sua evolução ao longo de 40 anos (1970 – 2009). Com base neste trabalho, pretende-se na
presente secção desenvolver uma revisão sistemática da literatura entre 2010 e 2017, fazendo-se as
adaptações necessárias, a fim de compreender como a comunidade académica tem olhado para a evolução
do pensamento lean.

3.2.1. Metodologia
Como referido a realização da revisão da literatura seguinte terá como base a metodologia utilizado por
Stone (2012), com alguns ajustamentos (mencionados abaixo).
Passo 1: Objetivo
O objetivo é o de avaliar da evolução do conceito lean – avaliação do estado da arte – entre os anos 2010
e 2017, bem como pelas tendências observadas nestes anos relativamente aos setores de atividade onde a
metodologia foi aplicada.
Passo 2: Pesquisa da literatura
Na presente revisão, é utilizada a base de dados de Web of Knowledge. Relativamente à pesquisa, esta tem
por base os conceitos usados por Stone (2012), presentes em títulos e resumos: lean manufacturing, lean
production, lean thinking, lean and review, lean and TPS, lean assessment, lean culture, lean transformation.
Além destes, mediante as condições do presente projeto, são acrescentados: lean supply chain, lean
logistics, lean sustainability, lean services, lean warehousing, lean transportation.
Passo 3: Seleção do material
Da pesquisa inicial, resultaram 208 que cumprem os requisitos mínimos impostos (Tabela 2) – critérios estes
ajustados face aos utilizados por Stone (2012). Destes, apenas 178 são avaliados de forma crítica, dado que
os restantes não se enquadram na temática em questão.
Tabela 2 - Critérios para seleção de artigos. – Adaptado de Stone (2012)

Citações

≥9

Revisão por pares

Dissertações e teses são permitidas.

Setores

Não excluir qualquer tipo de indústria e/ou serviços.

Tamanho (páginas)

≥4

Ano de publicação

Janeiro de 2010 – Dezembro de 2017
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Passo 4: Desenvolvimento da argumentação
A presente secção visa em responder a cinco questões fundamentais:
1. Qual a evolução dos artigos presentes na literatura tendo como foco os Serviços versus a Indústria?
2. Quais os setores, dentro dos Serviços e Indústria, cuja aplicabilidade das metodologias é relevante
e quais as respetivas tendências?
3. Qual a importância da cultura organizacional face à implementação da metodologia lean?
4. Quais as tendências observadas relativamente à sustentabilidade (considerando as dimensões
económica, social e ambiental)?
5. Quais as ferramentas lean com maior aplicabilidade e as respetivas tendências?
Deste modo, a argumentação terá três fases distintas: (1) áreas de foco do artigo, (2) dimensões de inserção
do artigo e (3) ferramentas utilizadas/estudadas (

Tabela 3).

Tabela 3 - Estrutura escolhida para a argumentação.

Áreas de foco

Dimensões

Ferramentas

Indústria

Operacional

JIT

Serviços

Económica

VSM

Logística

Social

Mapeamento de processos

Cadeia de Abastecimento

Ambiental

SMED

Automação

Pull Planning

Cultura organizacional

Kanban

Conceptual

HRM
Gestão Visual
Outros

De notar que (1) na área de foco Logística são considerados todos os artigos que contemplem informação
relativamente à logística externa – como distribuição e expedição – e interna – movimentação do fluxo de
materiais/informação; (2) na área de foco Cadeia de Abastecimento são considerados os artigos que
abordem ligações entre vários intervenientes da cadeia.

3.2.2. Análises e resultados
Tal como referido previamente, o presente estudo contempla 178 artigos, sendo que a sua dispersão
cronológica é apresentada na Figura 9. Analisando o gráfico, é possível destacar duas fases distintas: o
crescimento da literatura relacionada com a temática entre 2010 e 2013 (crescimento de 117%) e um
decrescimento da mesma entre 2013 e 2017 (redução de 95%).
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Figura 9 - Número de artigos
publicados por ano.

Numa primeira instância, o desenvolvimento das metodologias lean é desencadeado pelas consequências
da II Guerra Mundial (Secção 3.1.1). Criando um paralelismo, poderá fazer sentido justificar o aumento do
número de artigos entre 2010 e 2013 com a Crise Financeira Global (2007-2008): tendo consequências
colossais, como a Crise da Zona Euro, esta abalou os setores industriais e de serviços. Nesse sentido, a
possibilidade de existir a necessidade de investigar metodologias que permitam alavancar os mercados a
baixo custo é elevada, pelo que o aumento do estudo das metodologias lean é justificável. Quando
começam a surgir evidências da estabilização do mercado e esta necessidade começa a desaparecer, o
número de artigos decresce.
A redução do número de artigos na literatura também pode ser justificada pela complexidade do universo
das aplicações lean. Segundo Stone (2012), de 1970 a 2009, existem 5 fases – Descoberta, Propagação,
Implementação, Empresarial e Desempenho – e, em cada uma delas, o âmbito investigado na literatura é
diferente (e mais complexo): desde o estudo das várias práticas e técnicas relacionadas com o método de
produção japonês (Drucker 1971) e da conformidade da linguagem a usar pela comunidade científica
(“produção de classe mundial” (Oliver et al., 1994), “modelo do MIT” (Babson, 1993), “total quality
management” (Rago, 1996), “produção ágil” (Kidd, 1994), “produção just-in-time” (Boyer, 1996)) até à
expansão do conceito ao longo de toda a organização – e não tendo como particular foco a produção – e à
criação de ferramentas próprias de organização para organização (Stone, 2012).
Nos anos 90, com o aumento da popularidade das metodologias lean, começa a surgir na literatura o termo
lean services, isto é, a aplicação do pensamento lean na indústria dos serviços (Asnan et al., 2015). Assim,
faz sentido perceber qual a evolução da aplicação da metodologia nos serviços e a respetiva tendência face
ao setor industrial. Na Figura 10, é possível identificar uma dominância em artigos aplicados à Indústria (em
todos os anos). A literatura relacionada com os Serviços, porém, ganha relevância: com exceção dos anos
2015 e 2017, o número de artigos anual está entre 23% e 41% face ao número global.
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Figura 10 - Percentagem de artigos por ano: Indústria versus Serviços.

3.2.2.1. Indústria
Relativamente à literatura dentro do setor industrial, esta divide-se em oito grandes grupos: Construção,
Processos – Alimentar, Química, etc. –, Energia e Eletrónica, Automóvel, Saúde, Aeroespacial, Hotelaria e
Fabrico e Manufatura (o último representa os artigos aplicados à área industrial de forma mais conceptual).

Nº de artigos

Na Figura 11 é possível observar a evolução dos vários grupos.
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Figura 11 – Evolução anual de artigos relativos à Indústria e respetivas percentagens.

É possível concluir que setores como Construção, Processo, Energia e Eletrónica e Automóvel são temas
constantes na aplicação de metodologias lean. Porém, a indústria de processos é a única a apresentar uma
tendência crescente (até 2015). Também é observável que a publicação de artigos conceptuais associados
à indústria ocupa uma posição praticamente maioritária face aos restantes – cerca de 50% da totalidade de
artigos publicados. Destes, é mais notável o decréscimo desde 2012 até ao presente, reforçando a
justificação dada previamente. Este tema será visto com maior detalhe posteriormente.

3.2.2.2. Serviços
Da mesma forma que na área industrial, também nos serviços é notável uma tendência em setores
específicos, sendo estes a Saúde, Banca e Setor Financeiro, Contabilidade, IT, Educação e Serviços (o último
representa os artigos aplicados à área dos serviços de forma mais conceptual) (Figura 12).
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Figura 12 – Evolução anual de artigos relativos aos Serviços e respetivas percentagens.

O setor da saúde é a área incutida nos serviços com maior foco e, consequente, alvo de maior investigação
no âmbito de aplicabilidade dos conceitos estudados. Segundo Gohr et al. (2017), a metodologia tem sido
aplicada em diversos processos de serviço da saúde, resultado em benefícios como a melhoria da qualidade
do tratamento e acessos aos serviços, bem como a redução de custos e tempos de espera para o
atendimento.
A aplicação da metodologia também foi extrapolando o ambiente físico: cada vez mais faz sentido aplicar
as ferramentas à atmosfera digital, sendo esta uma possível justificação para a presença relevante das
tecnologias de informação na literatura.
Por fim, a contabilidade tem alguma relevância na literatura: segundo Fullerton (2013), a intensificação da
implementação de estratégias usando as metodologias lean potencia a simplificação do sistema de
contabilidade interna, eliminado o rastreamento de inventário e alocações desnecessárias, bem como a
utilização do value stream costing (VSC).

3.2.2.3. Indústria e serviços vs outras áreas
O estudo das metodologias lean vai além dos setores supramencionados. Neste sentido realiza-se, na
presente subsecção, uma análise aos três temas com maior relevância na literatura dentro da linha
temporal em observação: logística – interna e externa –, cadeia de abastecimento – relações entre os
intervenientes da mesma – e automação (figuras 13 e 14). De notar que um artigo científico pode estar
associado a mais do que uma área, pelo que o somatório percentual anual é diferente de 100.
O ano 2017 não consta em ambas as figuras, dado o não desenvolvimento de artigos relacionado com a
Indústria e os Serviços nesse período.
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Figura 14 - Evolução anual de artigos relativos aos Serviços
e respetivo match percentual com as áreas da Logística,
Cadeias de Abastecimento e Automação.

Em ambas as análises, é possível concluir que as áreas em estudo se encontram, regra geral, em
decrescimento. No entanto, a automação é a área com o comportamento mais constante: no caso da
indústria, pode ser justificada com a posição da metodologia face à automação de baixo custo; no caso dos
serviços, a importância de sistemas de informação e comunicação é extrema, assim como a automação em
processar grandes quantidades de informação, representando o fluxo de entrega do processo (Uday &
Chon, 2004).

3.2.2.4. Cultura organizacional
Tal como descrito na Secção 3.1.2.3, a cultura é extremamente importante na implementação da filosofia
lean. Assim, na presente análise também se procura identificar a literatura que destaca assuntos
relacionados com a cultura organizacional e, por outro lado, procura-se perceber quais as áreas onde a
temática ganha maior relevância (Figura 15). Os anos 2016 e 2017 não constam na figura dado o não
desenvolvimento de artigos na temática.
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É possível observar um comportamento tendencialmente crescente no desenvolvimento de artigos até
2014. No entanto, percentualmente, na Indústria este comportamento é crescente até 2015, mostrando
que o potencial de desenvolvimento é significativo mesmo numa área bastante explorada.

3.2.2.5. Sustentabilidade
Um dos temas de maior atualidade na Gestão de Operações e Gestão de Cadeias de Abastecimento é a
sustentabilidade. Este tema pode não estar diretamente associado à presente dissertação, nem ao que se
pretende que resulte da mesma, mas sendo este um assunto cada vez mais relevante nas atividades
industriais, faz sentido analisá-lo também. Assim também existem uma série de estudos dentro da
metodologia lean que abordam este tema. Sustentabilidade incorpora a conceptualização de três
dimensões: económica, social e ambiental (Seuring, 2013). Neste sentido, efetua-se o estudo sobre como a
sustentabilidade tem sido analisada nos artigos que tratam lean (Figura 16).
Tal como observado previamente, um dos grandes focos da metodologia em análise é a eliminação de
desperdícios – tendo consequências diretas nos lucros da empresa. No entanto, o termo gestão verde
(green management) ganha destaque nos últimos anos e complementa os sistemas lean na melhoria do

Nº de artigos

desempenho económico, adicionando aspetos ambientais e sociais na organização (Das, 2018).
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Analisando a literatura, a dimensão social ganha particular destaque: de acordo com Wang et al. (2013), a
melhoria continua e o envolvimento da força de trabalho aumentam o desempenho social (aumentando a
riqueza dos colaboradores) e diminuem o desperdício (desempenho ambiental). Além disso, um dos
princípios básicos da metodologia lean enfoca o papel das pessoas e o respetivo tratamento, bem como a
aceitação das suas sugestões. Também de acordo com a mais recente literatura, um novo paradigma
relativo às cadeias de abastecimento e à dimensão social é criado: o paradigma das cadeias de
abastecimento verdes (green supply chain paradigm), isto é, um conjunto de práticas cujo intuito é reduzir
o impacto ambiental ao longo de toda a cadeia (Ciccullo et al., 2018).
De acordo com o presente estudo, o foco da literatura nas várias dimensões tem oscilado (Figura 17): entre
os anos 2010 e 2012, o este está apenas sobre uma dimensão (mais de 70% dos artigos); entre 2012 e 2015
o interesse em examinar várias dimensões associadas ao mesmo estudo surge; 2016 e 2017 mostram o
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interesse da comunidade científica em estudar todos os pilares da sustentabilidade, revelando a
importância da mesma. Atualmente, a sustentabilidade através da redução de desperdícios de recursos e
aumento de eficiências de processos é o objetivo principal em todos os setores (Khodeir & Othman, 2016).

3.2.2.6. Ferramentas lean
As ferramentas usadas para a aplicação das metodologias têm evoluído ao longo do tempo. Na Figura 18 é
possível observar-se as tendências relativas a cada uma das ferramentas/terminologias selecionadas para
análise.
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Figura 18 - Evolução anual dos artigos associados a ferramentas lean e as respetivas percentagens face ao total de artigos.

Os conceitos mais utilizados na literatura selecionada são, sem dúvida, a produção just-in-time e a
ferramenta value stream mapping – individualmente representam mais de 20% da totalidade dos artigos.
De notar que, ainda que o número total de artigos tenha decrescido (Figura 9), as referências à ferramenta
VSM são constantes, mostrando a importância da mesma para a aplicação da metodologia. Esta ferramenta
será utilizada no presente projeto, sendo a base para a aplicação das metodologias lean no caso em
questão.
A gestão visual e a gestão de recursos humanos – em termos culturais, internos ou externos, entre
colaboradores ou entidades externas – têm alguma representatividade na análise, apresentando também
elas, aproximadamente, 20% da totalidade dos artigos. Estes pontos, tal como a VSM, têm interesse no
desenvolvimento de trabalhos futuros.
O desenvolvimento científico da ferramenta kanban, por outro lado, tem diminuído nos últimos anos. Esta
diminuição poderá ser resultado da simplicidade da ferramenta e da consequente falta de necessidade de
evolução. O mesmo comportamento é observável na ferramenta de mapeamento de processos: regra geral,
os autores tendem a escolher entre o uso da VSM ou do MP (a escolha depende do conhecimento ou não
do bottleneck, da identificação de oportunidades a um nível macro ou micro e do tempo para a análise). As
ferramentas single minute exchange of die e pull planning são representadas em 7% da literatura, tendo
alguma variabilidade de utilização associada.
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Outras ferramentas foram encontradas ao longo do levantamento de dados. Alguns exemplos são: 6 sigma,
5 whys, heijunka, poka yoke, ishikawa, plan-do-check-act, milk run, mizusumashi.
Além das ferramentas acima identificadas como relevantes para o desenvolvimento do presente trabalho,
outras serão aplicadas – ainda que, aparentemente, não tenham tanta representatividade na literatura.
Porém, é importante referir que a análise é apenas baseada num contexto académico e não num contexto
de aplicação real, bem como foram realizadas suposições que inerem limitações ao estudo.

3.2.3. Potenciais ferramentas a aplicar
Nas subsecções seguintes serão descritas e analisadas as ferramentas principais a aplicar no caso de estudo
apresentado, nomeadamente: Value Stream Mapping (3.2.3.1), Single Minute Exchange Of Die (3.2.3.2),
Gestão Visual (3.2.3.3), Pull Planning (3.2.3.4) e Mizusumashi (3.2.3.5).

3.2.3.1. Value Stream Mapping (VSM)
Gellad & Day (2016) descrevem a ferramenta VSM como “uma representação visual dos fluxos de pessoas,
materiais e informação num sistema complexo”. Segundo Rother & Shook (1999), a utilização da
ferramenta em análise é a maneira mais apropriada e rápida para que a identificação das fontes de
desperdício nas cadeias de valor das organizações, perspetivando um olhar global sobre a cadeia (quais são
as atividades que adicionam ou não valor ao processo produtivo) e não apenas em determinados processos
ou na otimização específica de determinadas partes. Em adição, o mapeamento da cadeia de valor passa
pela facilidade em compreender o mesmo, independentemente dos intervenientes envolvidos. Esta difere
do mapeamento tradicional do fluxo da Toyota por incluir os materiais e a informação (Rother & Shook,
1999). Quando necessário, esta ferramenta também pode ser utilizada para reconstruir cadeias de valor.
A aplicação do VSM pode ser realizada através de um procedimento de quatro fases (Rother & Shook, 1999;
Tapping & Shuker, 2003; Shou et al., 2017):
(1) Selecionar uma família de produtos: os clientes preocupam-se com os seus produtos específicos, não
com todos os artigos produzidos. Assim, o foco em todo o chão de fábrica não faz sentido (a menos
que a produção esteja dedicada a uma amostra reduzida de artigos) dada a complexidade inerente ao
mapeamento de todos os produtos, materiais e informação;
(2) Fazer o mapeamento da situação atual: de acordo com a família de produtos escolhida, o passo
seguinte deve ser seguir os caminhos de material e informação que a mesma percorre. É importante
também fazer um levantamento de medidas lean, como: (a) tempo de ciclo – quanto tempo leva um
produto a completar um processo, tendo em conta todas as tarefas que o operador tem que realizar
até voltar a produzir; (b) tempo de valor acrescentado – tempo que acrescenta valor real para o
cliente, estando ele disposto a pagar por as tarefas em questão; (c) lean time – tempo que uma peça
leva a percorrer todos os processos ou a cadeia de valor, do início ao fim;
(3) Desenhar a visão futura/mapeamento do estado futuro: o propósito deste passo é identificar as
fontes de desperdício que não sejam contempladas num fluxo de valor futuro, que possa ser
implementado num curto espaço de tempo. Neste passo, o conceito de tempo de takt ganha
relevância: este sincroniza o ritmo de produção para coincidir com o ritmo das vendas e é obtido em
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função do tempo de trabalho disponível num dado intervalo e da procura do cliente para esse
intervalo.
(4) Alcançar a visão futura: o VSM é apenas uma ferramenta. Uma estratégia de implementação deve ser
estabelecida e todos os intervenientes devem estar focados em que esta seja cumprida.
De notar que o envolvimento e participação de elementos dos departamentos principais da organização é
necessária para obter a informação completa acerca dos processos de produção. Existe um foco em
perceber qual o valor associado a cada atividade, quer em termos processuais como em financeiros, pelo
que os departamentos principais são decisivos para o processo de tomada de decisão (Lacerda et al., 2016).

3.2.3.2. Single Minute Exchange Of Die (SMED)
Segundo Shingo (1985), esta é uma metodologia capaz de reduzir setups e mudanças de operações nos
equipamentos em menos de dez minutos. Um setup representa todo o processo necessário para o ajuste
de equipamentos e sistema de produção devido à alteração de componentes/produtos, até que uma
determinada taxa de produção seja alcançada com qualidade (McIntosh et al., 1996). A metodologia SMED
também reduz o tempo entre o momento em que a encomenda é realizada pelo cliente e a expedição para
o mesmo, graças à eliminação do desperdício. Assim, este também é um método de produção lean para a
redução de desperdícios (Boran & Ekincioğlu, 2017).
Na metodologia SMED, as atividades são divididas em internas e externas. Segundo Ulutas (2011),
atividades externas – ou setups externos – são compostas por todos os setups que podem ser realizados
durante a operacionalidade da máquina, isto é, não existe necessidade de parar o fluxo produtivo para as
executar. Atividades internas – ou setups internos –, por outro lado, são compostas por todos os setups que
só podem acontecer com a linha de produção interrompida.
Segundo Shingo (1985), a implementação da metodologia está dividida em quatro estágios, onde o primeiro
representa um estado preliminar (representando a situação atual) e os restantes são sequenciais,
compostos por doze técnicas cujo foco é a redução dos setups:
(1) Estado preliminar, onde não existe o conceito de atividade externa ou interna;
(2) Separação de setup interno e setup externo;
(3) Conversão de setup interno em externo;
(4) Racionalização de todos os aspetos da operação de setup (agrupamento de setups do mesmo tipo).
Desde a notoriedade da metodologia ganha após a obra de Shingo (1985), esta tem sido uma das
ferramentas com maior popularidade do pensamento lean. Com um processo mais veloz, a proximidade
em atingir uma produção just-in-time e de lotes pequenos torna-se maior, assegurando uma maior
flexibilidade em responder à procura de forma adequada. No entanto, com este tipo de produção o número
de setups aumenta, fortalecendo a importância da metodologia (McIntosh et al., 2007).
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3.2.3.3. Gestão Visual
De acordo com Eaidgah et al. (2016), a gestão visual é a prática da informação ou exibição de requisitos
para definir direções. Esta defende que todas as ferramentas, atividades e indicadores devem estar visíveis
para todos os intervenientes, de forma a possibilitar uma melhor compreensão do estado atual do sistema
(Koch et al., 2012).
Com a implementação de uma boa gestão visual, muitos benefícios podem ser atingidos (Liker & Meier,
2006; Bicheno, 2004; Eaidgah et al. 2016):
•

É fundamental para o trabalho normalizado (standard work) – implementação do melhor método
de trabalho (em que este deve estar documentado e os envolvidos devem ter treino/formação);

•

É fundamental para os 5S – práticas de organização do espaço de trabalho, onde todos os
intervenientes devem estar envolvidos através da utilização de normas e disciplina. Este método é
composto pelas fases: (1) triagem (seiri; identificação do que é necessário), (2) arrumação (seiton;
classificação dos materiais em função da frequência de utilização), (3) limpeza (seiso; limpeza do
espaço de trabalho, estando sempre pronto a utilizar por outro), (4) normalização (seiketsu;
garantia da manutenção dos pontos supramencionados), (5) disciplina (shituke; compromisso, a
longo prazo, de todos os intervenientes) (Imai, 2012; Jiménez et al., 2015).

•

É necessário um menor tempo para entender a informação;

•

As anomalias estão mais bem identificadas/sinalizadas;

•

A velocidade de resolução de problemas é superior;

•

Os processos devem ser atualizados de uma forma continua, à medida que os avanços acontecem.

Para Tezel et al. (2009), a gestão visual é a base da melhoria continua. Esta fomenta o envolvimento de
todos os intervenientes nas atividades de gestão e na melhoria dos processos. Este envolvimento é apenas
possível graças à forma clara e sucinta de como a informação é transmitida, sendo de fácil compreensão
entre todos (Hines et al., 2008).

3.2.3.4. Pull Planning
Esta ferramenta defende que quem dita as ordens de produção é o cliente, isto é: um sistema pull começa
no cliente e recua ao longo da produção, onde os intervenientes produzem a quantidade certa de
componentes/produtos, no momento certo. Este fluxo deve continuar até aos fornecedores de matéria
prima para que cada segmento do negócio esteja conectado na cadeia (Byrne, 2012).
O sistema pull tem inicio na Toyota, no inicio dos anos 50, onde o objetivo passa pela produção e
abastecimento do que o cliente necessita, contrariamente à filosofia adotada no ocidente (produção push:
produção em grandes quantidades, “empurrando” para o cliente material desnecessário e,
consequentemente, desvalorizado) (Oliveira, 2010) (Figura 19).
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Figura 19 - Sistema push vs. Sistema pull.

O pull planning proporciona uma maior resistência a flutuações de procura: os sistemas que o aplicam vão
conseguir obter uma maior flexibilidade de produção, diminuindo o bullwhip effect – distorção da perceção
da procura ao longo da cadeia de abastecimento. Uma das ferramentas que está fortemente ligada ao
sistema pull e consequente passagem de informação em cada um dos ciclos de produção existentes é o
kanban: sistema visual de chão-de-fábrica que garante a não produção num centro de trabalho de
abastecimento até que um centro de trabalho posterior solicite um abastecimento (Melton, 2005).

3.2.3.5. Mizusumashi
O mizusumashi, ou comboio logístico, é um operador da logística interna que surge como figura responsável
pelo estabelecimento dos fluxos de material e sincronização da informação entre os vários intervenientes
da cadeia de valor, caracterizando-se pela sua rapidez, flexibilidade e eficiência. Segundo Ichikawa (2009),
esta ferramenta deve ter a capacidade de abastecer o bordo de linha com todos os materiais necessários,
nas quantidades necessárias e de forma just-in-time – com a ajuda de kanbans. Além disto, este é
responsável por retirar produto acabado das linhas, bem como transportar informação e ordens produtivas.
A implementação do mizusumashi não deve contemplar viagens em vazio, isto é, o comboio não deve
efetuar rotas sem transmissão de material/informação (muda). Assim, a sua rota deve ser predefinida,
tornando o seu trabalho normalizado e tendo um tempo de ciclo atribuído. Segundo Coimbra (2009), os
passos para a definição da rota passam por:
(1) Identificação das tarefas cuja responsabilidade é do trabalhador;
(2) Estabelecimento do tempo necessário para a execução de cada tarefa;
(3) Definição da rota no layout;
(4) Reconhecimento dos pontos de paragem;
(5) Dimensionar comboio adequado;
(6) Realização de viagem experimental com o comboio vazio, seguindo sempre em linha reta e fazendo
as curvas num ângulo de 90º;
(7) Garantir que os supermercados estão preparados;
(8) Selecionar o melhor operador para operar o comboio logístico e treiná-lo para as funções;
(9) Conceber a instrução de trabalho final;
Também os níveis de reaprovisionamento devem ser dimensionados de forma a que os supermercados não
entrem em rutura. Este dimensionamento é dado pela equação 2, apresentada de seguida:
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𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑛𝑜 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒 + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎

(2)

Assim, de forma a evitar ruturas, o nível de stock (número de unidades) que gera a necessidade de
reaprovisamento deve ser igual à soma das unidades consumidas durante uma rota do mizusumashi (lead
time de reabastecimento) e o stock de segurança (normalmente igual à variabilidade do consumo). Após
definir a rota e o horário do comboio, estes devem permitir que, nos locais onde a frequência de
necessidade de um produto seja elevada, a sua rotatividade seja maior e, por consequência, uma menor
quantidade no bordo de linha seja requerida. Segundo Machado (2008), o mizusumashi concentra todo o
desperdício, alavancando a possibilidade de obtenção da produtividade máxima da linha.

3.3.

Conclusões do capítulo

No presente capítulo explorou-se o conceito lean no meio académico: como é que a comunidade científica
o define e interpreta e como é que ele tem evoluído ao longo do tempo, podendo retirar-se algumas
conclusões face a tendências futuras.
Na secção 3.1.2, várias perspetivas da produção lean são identificadas. Estas podem refletir, de alguma
forma, a posição da organização face à metodologia. Assim numa primeira fase de implementação, as
organizações tendem a focar-se nas operações e respetivas ferramentas de melhoria; posteriormente, é
desejado haver uma progressão para o sistema de gestão, onde a melhoria deixe de ser focada e pontual
para transversal e continua; por última (devendo ser desenvolvida a par com as anteriores), a cultura da
organização deverá ter a filosofia lean intrínseca. Nesta última fase, os projetos de melhoria contínua
deixarão de ser projetos, passando a fazer parte da cultura da organização.
Relativamente à evolução do conceito na literatura, é notória a diminuição de artigos publicados no período
estudado. No início do capítulo foi definido um conjunto de questões, sendo o objetivo principal da análise
a resposta ao mesmo. Assim, as respostas são:
1. A presença dos artigos acerca do setor industrial, em percentagem, é constante ao longo dos anos,
sendo que os temas mais comuns se relacionam com as indústrias da construção, dos processos, da
energia e eletrónica e a indústria automóvel. Por outro lado, a literatura relacionada com o setor dos
serviços tem particular relevância, em termos percentuais, na generalidade dos anos em análise, não
relevando, porém, uma tendência crescente. No entanto, o setor industrial continua, mesmo numa fase
de exploração do mundo dos serviços, a dominar a literatura – em todos os anos analisados é possível
observar esta dominância.
2. Na literatura que aborda o setor industrial realça-se a temática das cadeias de abastecimento, mais
precisamente a importância das relações entre os intervenientes da mesma. De notar que a área
seguinte com uma maior reflecção na literatura em questão é a logística – externa e interna –, tendo
ambas um comportamento tendencialmente negativo. Relativamente aos serviços, a área da logística
tem dominância perante todas as outras, mostrando ser um tema relevante independentemente do
setor em análise. A automação, ainda que não seja dominante em nenhum dos setores estudados,
apresenta um comportamento linear em ambos, expondo uma posição privilegiada quando comparada

33

com as restantes áreas em análise – podendo ser defendida pela relevância da automação de baixo
custo.
3. O tema da cultura organizacional (e do impacto desta relativamente à absorção do que a metodologia
lean representa), ainda que seja algo bastante explorado pelo meio académico, tem bastante relevância
no período analisado. Este apresenta uma tendência crescente quando os artigos abordam o setor
industrial: sendo este o setor mais desenvolvido relativamente à metodologia e às ferramentas a ela
associada, a componente social torna-se, de forma evidente, crucial para a investigação no meio
científico.
4. A sustentabilidade, temática cada vez mais presente no mundo organizacional, tem oscilado na
literatura. Porém, a tendência para a exploração das três dimensões na metodologia lean é necessária,
revelando a preocupação da comunidade científica perante o tema. Também um novo paradigma surge
relacionado com o tema: as cadeias de abastecimento verdes: um conjunto de práticas cujo intuito é
reduzir o impacto ambiental ao longo de toda a cadeia.
5. Na literatura analisada, em mais de 20% dos artigos é possível encontrar ligações, diretas ou indiretas,
à ferramenta value stream mapping. Além desta dominância quando comparada com todas as
restantes, esta ferramenta apresenta um comportamento constante (em termos exatos e não
percentuais), mesmo com a diminuição da totalidade do número de artigos. A gestão visual e a gestão
dos recursos humanos, ambos diretamente associados à implementação da cultura kaizen, estão
presentes também em cerca de 20% dos artigos, refletindo a importância do fator social na
implementação da metodologia. Por fim, ferramentas clássicas como single minutes exchange of die,
pull planning e kanban apresentam uma tendência de investigação científica negativa, podendo esta
estar inerente à simplicidade das mesmas.
De notar que as tendências observadas acima relacionam-se com o que o conceito lean representa para a
comunidade científica e não com a aplicabilidade das ferramentas da metodologia. Um exemplo prático diz
respeito à aplicação da metodologia lean nos serviços: atualmente, o setor dos serviços é responsável pela
maior percentagem do PIB mundial, sendo considerados o foco da atividade económica. Assim, cada vez
mais é gerada a necessidade de implementar uma cultura de melhoria continua – sendo que a utilização
das ferramentas tem aumentado em grande escala (Leite & Vieira, 2015).
Com base na análise de ferramentas utilizadas na literatura (secção 3.2.2.6) e focando nos problemas da
Empresa X (secção 2.), concluiu-se que as potenciais ferramentas a utilizar são: Value Stream Mapping
(VSM; secção 3.2.3.1), Single Minute Exchange of Die (SMED; secção 3.2.3.2), Gestão Visual (secção 3.2.3.3),
Pull Planning (secção 3.2.3.4) e Mizusumshi (secção 3.2.3.5). De notar que as ferramentas a utilizar e a
respetiva ordem de implementação dependerão das oportunidades de melhoria que se irão encontrar após
uma análise mais detalhada ao processo produtivo. No entanto, na figura 20 propõe-se uma metodologia
composta por três passos: (1) identificação de oportunidades de melhoria; (2) definição e implementação
de propostas de melhoria; (3) implementação de melhorias com elevados investimentos.
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1 – Identificação de
oportunidades de melhoria

2 – Definição e implementação
de propostas de melhoria (1)

3 – Implementação de
melhorias com elevados
investimentos

Figura 20 - Multi-metodologia a seguir nos trabalhos futuros.
(1)

As ferramentas a utilizar numa fase inicial poderão não ser as potenciais ferramentas descritas na secção 3.2.3,

sendo que estas dependerão das oportunidades de melhoria encontradas.

As ferramentas propostas, como referido, poderão ser diferentes das implementadas neste trabalho
(porém, fará sentido aplicá-las numa fase posterior). Detalhando o que se pretende em cada uma das fases:
Fase 1: Identificação de oportunidades de melhoria
Na secção 2.3 foi identificado um conjunto de oportunidades de melhoria. Todavia, esta análise deve ser
mais aprofundada, visto que apenas um levantamento geral de oportunidades foi realizado. Segundo o
conjunto de princípios enumerados na secção 3.1.2.1, o valor (para o cliente) deve ser identificado, bem
como as atividades que adicionam esse valor ao processo. Com base no que é ou não valor (desperdício),
os processos devem ser questionados e oportunidades de melhoria devem ser exploradas. A principal
ferramenta a usar será o value stream mapping (VSM). Esta ferramenta permitirá à organização perceber
como o fluxo de matérias e informação se comporta, e quais os pontos críticos a reter, analisar e melhorar.
Fase 2: Definição e implementação de propostas de melhoria
Após a identificação das oportunidades de melhoria, estas devem ser analisadas. Da análise devem resultar
propostas de melhoria, isto é, ações que permitam solucionar as questões identificadas na Fase 1. As
ferramentas potenciais a usar são SMED, Gestão Visual, Pull Planning e Mizusumashi. Porém, ainda que
estas façam sentido, poderão não ser aplicadas numa fase inicial (na presente dissertação). Não obstante,
o seu desenvolvimento deve constar numa etapa posterior, de modo a solucionar oportunidades visíveis.
Após a implementação das propostas de melhoria, a cultura kaizen deve estar sempre presente. Os
resultados não serão imediatos na sua totalidade: à medida em que a cultura se torne intrínseca no
ambiente da empresa, a melhoria contínua acontecerá de forma natural.
Fase 3: Implementação de melhorias com elevados investimentos
Apesar da fase 2 de implementação de proposta de melhoria, existe sempre a probabilidade destas
propostas não incrementarem a eficiência do sistema, não se observando reais melhorias (ou as melhorias
objetivo). Neste caso, a organização deve tomar uma de duas decisões: (1) reiniciar o ciclo, identificando
novas oportunidades, e analisar novas propostas de melhoria (mesmo perante oportunidades detetadas
anteriormente); (2) investir em novos equipamentos, mão-de-obra ou instalações. De notar que este ciclo
deve repetir-se de forma continua dentro da empresa, promovendo a cultura de melhoria contínua.
É importante referir que a análise realizada na Fase 1 terá impacto nas restantes, principalmente na Fase
2: a deteção de outras oportunidades de melhoria terá impacto nas ferramentas a utilizar.
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4. Identificação de oportunidades de melhoria
Neste capítulo desenvolver-se-á a análise das oportunidades de melhoria identificadas no capítulo 2, à luz
da bibliografia analisada no capítulo 3, nomeadamente o value stream mapping (VSM). Esta ferramenta
permitirá à organização perceber como o fluxo de matérias e informação se comporta, e quais os pontos
críticos a reter, analisar e melhorar. Desta forma, o presente capítulo visa apresentar a implementação da
ferramenta no contexto do problema em estudo, bem como as conclusões da mesma.
O capítulo encontra-se dividido em duas secções principais: na primeira é identificado e explicado o fluxo
produtivo (secção 4.1), enquanto que a segunda (secção 4.2) remete para as oportunidades de melhoria
identificadas. A secção 4.3 resume as principais conclusões do capítulo.

4.1.

Value Stream Mapping (VSM)

Como exibido na Secção 3.2.3.1, a ferramenta VSM é descrita como “uma representação visual dos fluxos
de pessoas, materiais e informação num sistema complexo” (Gellad & Day, 2016). Segundo a literatura,
esta é uma poderosa ferramenta para a deteção de desperdício em toda a cadeia de valor (ver capítulo 3).
Por conseguinte, construiu-se um VSM para uma melhor perceção da atividade da fábrica, bem como dos
respetivos fluxos de transporte e informação. Esta construção só foi concluída graças às inúmeras visitas ao
gemba – com uma equipa multidisciplinar previamente convocada –, e às recolhas de dados originadas nas
mesmas. As observações e as conclusões do VSM remetem para uma série de oportunidades de melhoria,
apresentadas nas secções seguintes.
Para a realização de um VSM, existe a necessidade de se seguir um produto e perceber quais os fluxos que
estão inerentes ao mesmo. Assim, para tentar perceber o fluxo dos componentes críticos para a
produção – matérias primas, embalagens e rótulos – e, sabendo que os fluxos são exatamente os mesmos,
procedeu-se ao mapeamento da cadeia de valor de produto acabado seguindo um frasco de plástico, visível
à posteriori, na Figura 24 – VSM. Este mapeamento, tendo em conta a confidencialidade exigida, a
complexidade das operações e a carência de uma estrutura de controlo para extração de informação,
encontra-se simplificado – potencializando também a simplicidade para um melhor entendimento do fluxo.
Assim, são agora explicitadas as operações associadas ao mapeamento desenvolvido: (1) receção, (2)
enchimento, (3) paletização, (4) filmagem, (5) expedição, (6) comercial e (7) compras.
1. Receção
Esta operação é realizada por 2 FTEs (denominação para colaboradores a tempo inteiro; full-time
equivalent) dedicados, onde ambos estão encarregues de transportar a mercadoria dos veículos
proveniente dos fabricantes ou operadores logísticos – que aguardam na entrada do cais – para o centro
logístico (figura 21). Além do transporte, a entrega da documentação à equipa administrativa deve ser
garantida, bem como a inserção da informação no sistema. Quando o processo se encontra concluído, os
colaboradores movimentam os materiais com empilhadores para uma zona de armazenamento na fábrica
(noutro edifício e, deste modo, explicando a distância observada no VSM), onde estes ficam a aguardar pela
operação seguinte.
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Figura 21 - Centro Logístico.

2. Enchimento
Sendo esta uma das operações principais de todo o fluxo, é de notar o número elevado de FTEs face às
restantes operações: 21 FTEs/turno (cerca de 2 ou 3 operadores por linha, sendo que estas podem ser
observadas no Anexo A), funcionando a fábrica a 2 turnos. É importante voltar a aludir que, tal como
referido na secção 2.3, o OEE médio = 30%. Além disso, o número médio de setups, por linha, é de dois. De
notar que as linhas com maior número de setups são as linhas dedicadas às garrafas top-down e bottom
up. Uma linha de enchimento divide-se entre 3 a 5 atividades principais: (1) colocação da embalagem na
linha; (2) enchimento (Figura 22a); (3) selagem (figura 22b); (4) colocação da tampa (caso aplicável); (5)
colocação da embalagem em tabuleiros/caixas (caso aplicável). Deste modo, as embalagens ficam a
aguardar pela operação seguinte no fim de linha.

a

b
Figura 22 - Enchimento de frascos.

3. Paletização
As embalagens, localizadas num ponto de stock no fim de linha, são colocadas em paletes e filmadas de
forma manual pelo operador associado a esta operação. A filmagem manual apenas ocorre por uma
questão de estabilidade: a operação seguinte ocorre, como pode ser verificado na figura 24, a 19 metros
da atual, potenciando a queda de produtos. De notar que esta operação tem, regra geral, um
operador/linha dedicado, perfazendo um total de 9 FTEs/turno.
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4. Filmagem
Após a filmagem manual, a palete está pronta a ser filmada de forma definitiva. Deste modo, um operador
logístico dirige-se ao local onde a operação anterior foi realizada e, com a ajuda de um empilhador, coloca
a palete num ponto de stock – onde a palete é picada e aguarda filmagem. Assim que a máquina de filmar
se encontra livre – apenas existe uma para toda a fábrica – o operador leva a palete para a mesma, onde
aguarda a término de filmagem. Após a operação de filmagem, o operador logístico leva a palete para o
armazém de produto acabado (sendo que este é intrínseco à fábrica, figura 23).
O número médio de paletes produzidas, por dia, ronda os 100. Assim, havendo apenas uma máquina e um
operador logístico dedicados à presente operação, cerca de 5 paletes (em média) ficam a aguardar
filmagem.

Figura 23 - Paletes filmadas.

5. Expedição
O transporte entre o último ponto de stock e a zona de expedição é realizado por camião. Assim, quando a
carga estiver pronta, um operador é responsável pelo transporte do mesmo para o centro logístico – que é
o mesmo onde acontece a primeira operação (receção), onde os produtos são organizados por
carga/cliente. Também, tal como na receção, a entrega da documentação à equipa administrativa deve ser
garantida, bem como a inserção da informação no sistema.
Esta operação é realizada por 2 FTEs/turno, existindo dois turnos dedicados às funções. Em média, 7
expedições/entregas ocorrem diariamente.
6. Comercial
Esta operação visa em responder às dúvidas ou pedidos dos clientes, cujo objetivo passa por vender mais
e/ou a um preço mais atrativo para a empresa. Perante a presente abordagem, o foco serão os pedidos de
encomenda: em média, a base diária de pedidos ronda os 75. Estes pedidos são tratados diariamente, sendo
que no final do dia os 15 FTEs dedicados inserem os pedidos no sistema informático da Empresa X,
despoletando ordens de compra para o departamento de compras.
7. Compras
Numa base semanal, todos os pedidos despoletados pela operação anterior são analisados pelos 4 FTEs
representantes do departamento de compras. Estes, de acordo com consumos estimados semanalmente,
38

efetuam uma análise de necessidades de consumíveis e outros materiais – tendo por base o sistema
Enterprise Resource Planning (ERP) utilizado pela Empresa X, o SAP – e tratam de encomendar, se assim for
requerido, os produtos/componentes em falta.
O mapeamento das operações em análise encontra-se representado na figura 24, tendo este uma
importância significativa em ajudar a visualizar todo o processo de produção (de material e de informação),
perceber quais as atividades que, efetivamente, acrescentam valor para o cliente e, por outro lado, quais
as que apresentam desperdício. Desta forma, foram listados os seguintes pontos críticos ao longo da cadeia
de valor analisada:
•

Pontos de stock com quantidades e produtos de desadequados: todos os pontos de stock tinham
material a mais e, muitas vezes, não tinham os produtos corretos necessários para garantir o
correto desenrolar da produção;

•

Operadores parados à espera de materiais ou ordens de produção;

•

Operadores fora do seu posto de trabalho;

•

Falta de comunicação entre setores do gemba;

•

Trocas de produto demoradas e problemáticas;

•

Logística interna não normalizada;

•

Atraso/falhas nas entregas ao cliente final;

•

Critérios de qualidade não normalizados;

•

Demasiadas movimentações de material;

•

Fluxo de informação não normalizado

•

Planeamento de lavagens inexistente;

•

Problemas de qualidade resolvidos de forma não estruturada;

•

Falta de indicadores diários;

•

Tamanhos de lote inadequados;

•

Planeamento organizado de acordo com estimativas comerciais;

•

Inexistência de supermercados de matérias primas e consumíveis.

Em suma, dois grandes grupos de oportunidades de melhoria podem ser retiradas do levantamento
realizado: a falta de fluxos de informação e de materiais. Na secção seguinte estes serão analisados com
maior detalhe.
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COMPRAS
4 FTEs
Tratamento de pedidos
diário

Tratamento de pedidos
semanal

Fornecedor

Cliente

100 fornecedores
1 cais(aprox)
de chegada

500 clientes (aprox)

8 entregas por dia

7 expedições por dia

Entrada
do cais

1 cais de expedição

RECEÇÃO

ENCHIMENTO

PALETIZAÇÃO

FILMAGEM

EXPEDIÇÃO

2 FTEs/turno
2 turnos

21 FTEs/turno
2 turnos

9 FTEs/turno
2 turnos

1 FTEs/turno
2 turnos

2 FTEs/turno
2 turnos

8 receções por dia
80 paletes por dia

38 m

Armazém Embalagens
Fábrica

OEEmédio = 30%
2 setups/linha

280 m

Fim de
Linha

100 paletes por dia

Préfilmagem

2m

50 paletes/turno
Stockmédio = 5 paletes

19 m

Produto
Acabado
Fábrica

192 m

7 expedições por dia
100 paletes por dia

Saída
do cais

28 m

Distância total = 559 m

Legenda:
Entidade externa

Transporte

Processo

Ponto de stock

Fluxo em push

Fluxo de informação
(manual ou eletrónico)

Sistema

Dados/informação
adicional

Figura 24 - Mapeamento da cadeia de valor de um frasco de plástico.
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4.2.

Oportunidades de melhoria

Oportunidades de melhoria foram recolhidas ao longo de todo o mapeamento, permitindo concluir que o
problema principal se tratava da ausência de um fluxo contínuo ao longo do processo, caracterizado por:
1) roturas de inventário, onde o material não se encontrava no sitio certo e/ou nas quantidades necessárias;
2) quantidades excessivas de material parado entre operações.
Ambas as situações geram longos tempos de espera e, consequentemente, uma ineficiência geral na
produção.
A partir deste ponto faz sentido utilizar a ferramenta 5 Porquês (5 Whys, Sakichi Toyoda, 2012), dada a sua
simplicidade de aplicação, e porque o que se pretende é a resposta/conclusão desta: o encontro da causa
raiz.
Porquê?

Ausência de fluxo
contínuo ao longo
do processo

Porquê?

Envio de
embalagens
desproporcional
ao espaço e à
procura

Porquê?

Porquê?

Falta e controlo
de produtividade
e eficiência
(indicadores)

Falta de
comunicação no
gemba

Falta de
organização dos
espaços

Falta de
comunicação
entre o gemba e
dept. de compras

Falta de normas e
objetivos

Porquê?

Planeamento
ineficiente

Porquê?

Figura 25 - Técnica de questionamento "5 Porquês" aplicada ao problema "Ausência de fluxo contínuo ao longo do processo.

Na Figura 25 encontra-se a aplicação da ferramenta 5 Porquês e o caminho percorrido até encontrar a causa
raiz do problema:
•

1º Porquê: A razão aparente para o fluxo estar, de forma constante, a parar relaciona-se com o
envio dos produtos para o respetivo espaço produtivo. De facto, o que tende a acontecer com
regularidade é o envio de embalagens em quantidades muito diferentes das necessárias (havendo
variabilidade nestas diferenças – ora superiores, ora inferiores às necessidades). Além das
quantidades não coincidirem com a procura, o espaço também é um problema: as quantidades
enviadas não têm em consideração nem o espaço que ocupam, nem o espaço do destino de
armazenamento (figura 26).

Envio sem considerar
espaço disponível

Envio sem considerar
procura real

•Quantidades superiores ao
espaço, ficando material à
entrada do armazém

•Material parado e/ou
material em falta

Figura 26 - Razões das quantidades necessárias serem diferentes das enviadas e respetivas consequências.
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•

2º Porquê: A resposta encontrada divide-se em dois assuntos distintos. O primeiro diz respeito à
inexistência de dados que traduzam a eficiência e produtividade, deixando a dúvida do tempo de
consumo de todas as embalagens transportadas para as linhas. Este ponto é de extrema
importância: não saber o OEE, por exemplo, origina um desconhecimento acerca das quantidades
que respondem de forma correta às necessidades e, consequentemente, potencia o número de
paragens produtivas; as paragens produtivas têm implicações muito relevantes no OEE e, por sua
vez, no nível de serviço. O segundo assunto nota a falta de organização dos espaços: não existe a
noção e espaço por referência, promovendo menores deslocações para as próximas referências ou
referências com elevada rotatividade (figura 27).

Inexistência de
dados

Quantidades
desproporcionais

Aumento de
paragens

Diminuição da
eficiência

Diminuição do
nível de serviço

Figura 27 - Esquematização das consequências da razão identificada no 2º Porquê.

•

3º Porquê: A justificação para os dois problemas acima identificados rege-se pela falta de
comunicação inerente à Empresa X. Se, por um lado, não existe comunicação no gemba entre as
linhas de produção e o respetivo abastecimento, por outro lado não existe um bom fluxo de
comunicação entre o gemba e o departamento de compras. Algumas das perguntas que deveriam
ser respondidas a qualquer momento/deveriam existir sempre dados associados encontram-se
identificadas na figura 28.

Algumas
questões
principais

Existem
embalagens?

Quanto devo
comprar?

Quanto devo
abastecer?

Quando devo
abastecer?

Onde estão as
unidades
existentes?

Onde colocar
as unidades
necessárias?

Figura 28 - Principais informações em falta devido à má comunicação da Empresa X.

•

4º Porquê: A comunicação não existe porque, de facto, não existe nada (de forma normalizada) a
comunicar: não existem normas e standards a definirem quais os fluxos de informação que devem
existir, bem como objetivos – como cumprimento de tarefas, aumento de OEEs e minimização de
tempos de paragem.

•

5º Porquê: A causa raiz encontrada, tal como analisado previamente na Secção 2.3., é a ineficiência
de planeamento relativa a todo o sistema de produção. O facto de não existir um planeamento
correto faz com que não existam objetivos de equipa (exemplificando, o planeamento é feito
apenas por prioridades, em que estas não estão divididas de forma temporal, não havendo a
pressão sobre o que tem de ser feito hoje). Outro ponto dirige-se à não verificação, de forma
prévia, do material que já existe.

Deste modo, a ineficiência no planeamento mostra ser a causa raiz das dificuldades observadas na
construção do VSM. A ineficiência no planeamento impossibilita a criação de fluxo contínuo ao longo do
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processo, o que se verificou ser um dos principais problemas da Empresa X, provocando elevados níveis de
stock, baixos níveis de serviço e longos lead time.
Porém, importa destacar outros pontos, como a falta de comunicação geral entre os intervenientes da
cadeia de valor, a falta de indicadores e a falta de normas e objetivos. Assim, tendo como base as
ferramentas principais usadas na literatura (secção 3.2.3) – mas não restringindo o potencial de outras – e
focando no presente contexto:
•

A ineficiência no planeamento poderá ser contornada pela mudança do modelo de planeamento
push para pull. O modelo push é o modelo em vigor, não estando ajustado à procura real de
mercado, isto é, um modelo baseado em estimativas – no caso dadas pelas equipas comerciais –
e, como tal, o que é sabido com certeza é o não cumprimento a 100% das mesmas. Por outro lado,
um modelo em pull irá fomentar a criação de fluxo, o alinhamento dos intervenientes de toda a
cadeia e a disponibilidade de todos os produtos e consumíveis: pull planning;

•

A falta de normas e objetivos revela a ausência de trabalho normalizado, rotinas de trabalho e
trabalho dedicado a operador. Deste modo, dois temas poderão ser relevantes para a resolução
destas dificuldades: balanceamento de linhas e normalização de trabalho.

•

A falta de comunicação e indicadores mostra a desorganização estrutural e cultural da Empresa X.
Na secção 3.1.2.3 foi analisada a importância da cultura, cuja definição passa por “um sistema de
partilha de valores que definem o que é importante” e “normas, definindo atitudes e
comportamentos que guiam atitudes e comportamentos dos respetivos membros”
(O’Reilly & Chatman, 1996; Pakdil & Leonard, 2017). Assim, para criar um contexto que promova a
eliminação de falta de comunicação, deve-se desenvolver e implementar o kaizen diário.

4.3.

Conclusões do capítulo

O capítulo apresenta os vários dados recolhidos acerca do fluxo associado o produto acabado, representado
este o mapeamento da cadeia de valor a este associado. Deste modo, foi possível construir um VSM geral
da fábrica, apresentando uma visão macroscópica das operações. Visando facilitar a sua interpretação,
algumas fases do processo foram simplificadas – tendo em conta a complexidade das operações e a carência
de uma estrutura de controlo robusta para extração de informação –, de forma a facilitar a recolha e análise
de dados.
De forma a mapear a cadeia de valor identificando os principais desperdícios operacionais, várias
oportunidades de melhoria foram observadas e listadas. Assim, no presente capítulo as principais
oportunidades de melhoria são analisadas e um estudo acerca da causa raiz é realizado. Através deste, uma
ideia mais clara das dificuldades é atingida: o planeamento ineficiente é, de facto, a causa principal da falta
de fluxo de produção na cadeia de valor.
De forma a desenvolver as oportunidades encontradas, são propostas algumas ferramentas: pull planning,
balanceamento de linhas, normalização de trabalho e kaizen diário. Esta propostas serão discutidas em
maior detalhe no capítulo 5.
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5. Definição e implementação de propostas de melhoria
O presente capítulo visa em apresentar propostas para as oportunidades de melhoria encontradas no
Capítulo 4. O capítulo encontra-se dividido em três macro propostas: a possibilidade de implementação de
um sistema pull (secção 5.1), a importância do balanceamento das linhas de produção (secção 5.2) e a
relevência de uma cultura kaizen para a organização alavancada pelo kaizen diário (secção 5.3). Todas as
secções se encontram estruturadas, numa primeira análise, com uma fundamentação teórica/cientifica
(secções 5.1.1, 5.2.1 e 5.1.2) – mais detalhada do que a representada no Capítulo 3 – e a
implementação/plano de implementação na Empresa X (secções 5.1.2, 5.2.2 e 5.3.2). A secção 5.4 resume
as conclusões do capítulo.

5.1.

Modelo de planeamento pull (pull planning)

O problema principal identificado está associado à falta de planeamento inerente ao sistema de produção
da Empresa X – sendo este a causa raiz da falta de fluxo de produção. O modelo adotado, atualmente, é o
modelo push – produção para stock - e, de forma a criar fluxo, garantir o alinhamento entre todos os
intervenientes e garantir que todos os consumíveis estão disponíveis, a implementação de um modelo de
planeamento pull aparece como mais adequada.

5.1.1. Fundamentação teórica
Tal como descrito na Secção 3.2.3.4, o pull planning proporciona uma maior resistência a flutuações de
procura apresentando flexibilidade de produção e permitindo diminuir o bullwhip effect – distorção da
perceção da procura ao longo da cadeia de abastecimento. Consequentemente, prevê-se que uma redução
significativa de stocks seja obtida, bem como um valor de OTD – On Time Delivery – perto dos 100% seja
alcançado. Desta forma a produtividade na produção e na logística aumentarão.
A desenvolvimento deste modelo envolve a análise de três fases:
1) Planeamento estratégico
Visa na categorização dos produtos em MTOs (Make-to-order) e MTSs (Make-to-stock). Esta categorização
é iniciada pela Análise Produto-Quantidade (PQ Analysis), onde as referências de produtos são alocadas por
grupos: as referências A são responsáveis por 80% das vendas e correspondem, regra geral, a 10/20% do
total de referências; as referências B refletem 15% das vendas e dizem respeito a 20/30% do total de
referências; as referências C são responsáveis por 5% das vendas e associam-se a 50/70% do total de
referências. Após esta análise, deve ser decidida a estratégia de produção de cada referência, sendo que:
1) MTS – o produto está disponível para entrega imediata, onde a empresa retira dos stocks para o cliente
e despoleta uma ordem de produção (PTO – Picked to Order; BTR – Build to Replenish); 2) MTO – o cliente
tem que esperar pelo produto, podendo neste caso ter-se um grande tempo de abastecimento – lead time.
2) Planeamento de capacidade
A gestão da capacidade é de extrema importância, dado o seu papel na antecipação da variação da procura
(incluindo períodos sazonais). A capacidade deve ser determinada com base no tempo de takt (Equação 3),
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sendo que para tal algumas variáveis devem ser consideradas: capacidades de linhas de montagem, de
máquinas especificas e de transporte, dimensionamento de supermercados, etc.
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑡 =

(1)

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 (1)
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

(3)

Tempo total sem paragens programadas.

O tempo de takt corresponde à divisão entre o tempo disponível para produção, isto é, ao tempo de
abertura (tempo total do turno, por exemplo) sem paragens programadas (como pausas dos colaboradores
previamente definidas, momentos de manutenção preventiva agendados, entre outros) e a procura dos
clientes. Deste cálculo, assim, resulta o tempo ideal de saída (de uma linha de produção) entre unidades
para responder à procura do cliente.
Para a normalização da capacidade mensal prevista, um acordo formal entre a Produção e a Logística deve
ser realizado, onde o horizonte temporal, os produtos e as quantidades que a logística compra à produção
devem ser definidos. O objetivo é permitir o estabelecimento da capacidade de produção de acordo com o
tempo de takt previsto (Kaizen, 2018).
3) Planeamento de implementação
Após o desenvolvimento das duas fases anteriores pode-se avançar para um plano de implementação. Este
é utilizado para decidir quando e quanto se deve produzir, considerando três tipos de ordens distintas:
1) encomendas do cliente final (MTO); 2) ordens de reabastecimento (MTS); 3) encomendas especiais do
cliente final, quando as quantidades de encomenda são elevadas (MTS).
Na gestão das encomendas importa considerar: nível de reaprovisionamento e stock de segurança (figura
29). O primeiro diz respeito ao momento em que uma ordem de compra deve ser despoletada, tendo em
conta o lead time de reabastecimento (equação 2). O segundo deve considerar a variação da procura

Unidades em
Stock

(equação 3).

Ordem de Reabastecimento
Nível de Reaprovisionamento
Stock de Segurança
Tempo

Lead time Total
Figura 29 - Ilustração de níveis de stock.

𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑛𝑜 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒

(2)

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑛𝑜 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 × 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒
× 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑠𝑎𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 × 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

(3)
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A explicação da equação do cálculo do nível de reaprovisionamento poderá ser vista na secção 3.2.3.5. O
consumo no lead time, por outro lado, representa a quantidade de inventário necessária a ter em inventário
entre o momento em que a encomenda é realizada ao fornecedor e o momento em que esta é entregue à
empresa. Considera-se, desta forma, o consumo médio anual e o respetivo lead time, bem como a taxa de
sazonalidade (visto que a tipologia de produtos da Empresa X tem uma procura variável ao longo do ano) e
a taxa de crescimento.
Visto que as vendas da Empresa X são significativamente afetadas pela sazonalidade – sendo que os picos
de vendas se encontram no verão –, fará sentido perceber qual a melhor forma de planear para as
diferentes épocas. Existem duas possíveis maneiras de minimizar o efeito da sazonalidade: 1) ajustar a
capacidade, de forma periódica, através do contrato de Logística-Produção; 2) utilizar o stock para eliminar
picos de procura, ajustando o stock de segurança.

5.1.2. Proposta de implementação
Tendo como base a teoria apresentada na secção 5.1.1, foi desenvolvido um plano de implementação para
a Empresa X, de forma a promover a estabilidade do processo (redução de variabilidade), potenciando a
aplicabilidade de um algoritmo (a desenvolver) capaz de alinhar o planeamento, a produção e a
procura/necessidades dos consumidores. A programação do algoritmo não será desenvolvida na presente
dissertação, tendo sido opção da Empresa X usar recursos internos para a construção do mesmo. De notar
que o que se propõe é uma total mudança da metodologia de planeamento, com o objetivo de melhorar o
fluxo produtivo, melhoria de eficiência das linhas de produção bem como dos níveis de serviço da
organização.
Numa primeira abordagem, uma análise ABC será realizada a todos os produtos finais da Empresa X
(planeamento estratégico), onde o resultado que se pretende são as respetivas estratégias de produção
(isto é, make-to-stock ou make-to-order). Posto isto, o planeamento das capacidades será desenvolvido:
tendo por base os produtos que seguem uma estratégia de produção make-to-stock, as capacidades de
produção devem ser geridas de forma a evitar discrepâncias face ao valor ótimo (de produção). Além disto,
os tamanhos de lote de produto final e os níveis de inventário são definidos, de forma a responder da
melhor forma ao cliente, melhorando o nível de serviço (sendo que o objetivo da empresa é que este passe
dos atuais 90% para 99%). Para terminar o desenho para a base do algoritmo a ser desenvolvido pela
empresa, de forma interna, o planeamento da implementação é criado, de maneira a que todas as
entidades envolvidas estejam alinhadas e em conformidade.
Em todas as fases as análises foram tratadas com dados da empresa, sendo que estes são estritamente
confidenciais e de acesso condicionado, pelo que exemplos mais simples serão apresentados ao decorrer
da secção.

5.1.2.1. Planeamento estratégico
Numa primeira análise, tal como indicado na secção anterior, procedeu-se à categorização da estratégia de
produção da Empresa X – Análise ABC. A análise foi realizada para todos os produtos finais (1000 SKUs),
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posicionando-os com base em três variáveis identificadas como cruciais na empresa: valor monetário,
quantidades consumidas e frequência de consumo.
De notar que as suposições associadas a esta análise tiveram como base a regra de Pareto – regra
desenvolvida por Vilfredo Pareto, onde este concluiu, através de uma série de observações, que 80% da
riqueza estava concentrada em 20% da população (Sanders, 1987) –, isto é:
1) Para todas as variáveis, considera-se a categoria “A” 80% do respetivo valor total;
2) Para todas as variáveis, considera-se a categoria “B” 15% do respetivo valor total;
3) Para todas as variáveis, considera-se a categoria “C” 5% do respetivo valor total.
Como resultado da análise aos 1000 SKUs analisados, por motivos de confidencialidade, a listagem dos
produtos não poderá ser apresentada. Porém, o número total dos mesmos em cada uma das categorias
está apresentada na tabela 4.
Tabela 4 - Distribuição de SKUs por quantidade/valor e frequência de consumo.

Quantidade/ Valor

Frequência de consumo
A

B

C

A

84

99

101

B

137

152

63

C

95

191

78

Após a alocação dos produtos ao respetivo valor, quantidades encomendadas e frequência de consumo, a
estratégia de produção de cada referência deve ser decidida. Relembrando, essa estratégia pode ser MTS,
onde o produto está disponível para entrega imediata, ou MTO, o cliente tem de esperar pelo produto,
podendo haver um longo lead time. É importante ressalvar que, quando se fala num planeamento MTS, a
estratégia a adotar é a de reposição contínua (continuous replenishment, CR): o fornecedor – no caso, a
Empresa X – calcula, com base em dados históricos, os níveis de inventário mais indicados para cada
produto. A reposição contínua pode ser entendida como a reposição de stocks com base nas vendas e
consumo real dos produtos (Vivaldini, 2007), sendo que, quando o cliente faz uma encomenda, o
fornecedor consegue responder rapidamente (produzindo o que foi pedido depois, de forma a garantir os
níveis de inventário calculados). A estratégia acerca da escolha a tomar para cada tipo de produto encontrase representada na figura 30.
As referências com elevados níveis de consumo (isto é, frequência), devem estar sempre em inventário:
caso não estivessem, ou a empresa teria de estar constantemente a produzi-las, ou ruturas iriam acontecer
com regularidade. Faz sentido referir o stock de segurança dada a sua importância nesta situação, visto que
a frequência de consumo é elevada e podem ocorrer imprevistos, como avarias na linha que levam à rutura
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dos produtos, baixando o nível de serviço e perdendo clientes. Como visto no capítulo 2, a Empresa X não
consegue responder a 10% das encomendas, sendo que metade são perdas de encomenda.

Frequência
C?

Não

MTS c/ SS

Valor/
Quantidade

Não

MTS s/ SS

A?

Sim

Sim

Não

Sim

Frequência
A?

MTO

Figura 30 - Fluxograma da estratégia de produção de todas as referências.

As referências com baixos níveis de consumo são, regra geral, encomendas especiais e muito pouco
frequentes. Neste sentido, não faz sentido serem MTS, admitindo-se para este cenário uma estratégia MTO:
as ordens de produção são lançadas quando o pedido de encomenda é efetuado.
Desta forma, sobram as referências com frequência de consumo médio. Estas devem seguir uma estratégia
do tipo MTS, visto que o número de encomendas é significativo (se uma estratégia MTO fosse seguida, as
encomendas iriam ter um lead time considerável e este não aconteceria esporadicamente, como nos
produtos com baixa frequência de consumo, o que poderia causar danos notáveis no nível de serviço).
Todavia, o número de produtos associados a esta tipologia é muito elevado, prevalecendo uma enorme
disparidade entre o comportamento das encomendas dos mesmos. Neste sentido, fez-se a seguinte divisão:
•

Se um produto tiver frequência B e valor/quantidade A, significa que é um produto com elevado
valor para a empresa e, por isso, deve haver sempre um stock de segurança;

•

Se um produto tiver frequência B e valor/quantidade B ou C, este representa uma parte menos
significativa para a empresa e, por isso, a necessidade do stock de segurança é menor. Como o
produto é menos valioso, a Empresa X assume responsabilidade por possíveis ruturas de
inventário – a empresa prefere perder/atrasar a encomenda a considerar espaço e tempo de
produção para o stock de segurança. Faça-se o paralelismo com a regra de Pareto: se 20% das
vendas (categorias de valor B e C) estiverem associadas a 80% das referências, a não utilização de
stock de segurança poderá significar uma diminuição drástica de custos de inventário.

A figura 31 representa a estratégia adotada nesta situação.

MTS c/ SS
A

Sim

Valor/
Quantidade

A?

Não

MTS c/ SS
B

Figura 31 - Fluxograma da estratégia de produção de referências com frequência de consumo média (B).

Assim, concluindo, as várias estratégias a seguir são:
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1) Make-to-stock com stock de segurança (MTS c/ SS): definem-se como produtos com elevada frequência
de consumo, cuja necessidade de existir inventário de segurança é de elevada relevância. Esta estratégia
tem por base a reposição contínua, permitindo à Empresa X uma grande agilidade face a mudanças na
produção ou alterações nos pedidos dos clientes.
2) Make-to-stock sem stock de segurança (MTS s/ SS): são produtos com uma frequência de consumo
média, mas com reduzido valor para a empresa. Neste caso, o stock de segurança não é considerado,
sendo que a empresa assume responsabilidade pela possível rutura de stocks (porque representa um
valor pouco significativo das vendas). De notar que, neste tipo de referências e na Empresa X, as
encomendas são mensais, tornando os picos de procura difíceis de prever. Deste modo, a existência de
stock de segurança seria apenas indicativa, havendo uma elevada probabilidade de não absorver a
variabilidade na procura.
3) Make-to-order (MTO): as características desta estratégia de produção baseiam-se num planeamento
pull, onde as ordens de produção apenas são lançadas aquando receção dos pedidos do cliente (que
despoletam ordens em toda a cadeia de abastecimento). Os produtos categorizados desta forma são
todos aqueles que têm uma frequência de consumo reduzida (C). Também nesta categoria foram
inseridos todos os produtos associados a ordens de produção inerentes a exportações.
Após a definição das estratégias de produção a ter para o produto acabado, a análise foi, efetivamente,
realizada. Todos os SKUs foram analisados independentemente da sua tipologia, isto é, maionese, ketuchup
e mostarda. Porém, por motivos de qualidade de produto, uma assunção teve de ser realizada: os produtos
associados à categoria das maioneses, independentemente da estratégia de produção escolhida como
consequência da análise ABC, deve ser make-to-order, dado que o produto não pode estar mais que 24h
nos silos de armazenamento. Ainda que a listagem dos produtos não possa ser apresentada, mas o número
total dos mesmos por estratégia encontra-se na tabela 5, sendo que esta lista se encontra atualizada com
a suposição acima explicada.
Tabela 5 - Número total de produtos finais associados às respetivas estratégias de produção.

MTS
Com stock de Sem stock de
segurança
segurança
Nº SKUs

267

303

MTO
430

A análise ABC acima descrita foi realizada para os 1000 SKUs da Empresa X. Porém, uma análise aos
consumíveis de cada um destes artigos deve também ser realizada. Antes de mais, deva entender-se por
consumível: caixas de cartão, etiquetas, filme para embalamento, frascos/embalagens, tampas e produto
intermédio. A maior dificuldade, nestes casos, passa pelo não controlo do lead time do fornecedor, visto
que a produção destes materiais não é interna. Assim, de forma empírica, chegou-se à conclusão de que:
•

Consumíveis que façam parte de um produto final make-to-stock, devem seguir uma estratégia
make-to-stock com stock de segurança, devem seguir essa estratégia, dada a frequência de
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consumo dos mesmos. A rutura de um destes artigos poderá originar paragens de produção,
aumento do número de setups e, com certeza, a redução do nível de serviço;
•

Consumíveis que só estejam associados a uma estratégia make-to-order são críticos quando o tema
são exportações, visto que por vezes o lead time dos fornecedores da Empresa X é demasiado
moroso face ao tempo de espera dos clientes. Deste modo, consumíveis make-to-order com
valores/quantidades elevadas devem seguir uma estratégia make-to-stock sem stock de segurança
(pois este não iria conseguir absorver a variabilidade das encomendas, dada a reduzida amostra de
encomendas e a disparidade de quantidades das mesmas). Caso o valor/quantidade dos produtos
finais seja reduzida, os consumíveis devem seguir uma estratégia make-to-order;

•

Consumíveis que sejam utilizados em produtos finais com uma estratégia make-to-stock sem stock
de segurança e make-to-order, devem seguir a estratégia make-to-stock sem stock de segurança,
visto que a frequência é alguma e, caso se considerasse seguir uma estratégia make-to-order, o
risco de ruturas de inventário seria significativo. No entanto, de notar que se em algum momento
existirem questões relacionadas com espaço, os consumíveis a seguir esta estratégia devem ser os
primeiros a considerar mudar a mesma para make-to-order.

Na tabela 6 encontra-se um resumo das estratégias a seguir para os consumíveis da Empresa X.
Tabela 6 - Estratégias de produção a seguir para os consumíveis, tendo por base as estratégias dos produtos finais.

Estratégia do produto final
MTS com ss
MTS sem ss MTO
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

Estratégia a seguir para consumível
Make-to-stock com stock de segurança
Make-to-stock sem stock de segurança
Make-to-order se médio/baixo valor/quantidade;
Make-to-stock sem stock de segurança de elevado valor/quantidade
Make-to-stock com stock de segurança
Make-to-stock sem stock de segurança
Make-to-stock com stock de segurança
Make-to-stock com stock de segurança

5.1.2.2. Planeamento de capacidade
A presente secção visa em apresentar a metodologia para o planeamento das capacidades da Empresa X.
Esta metodologia divide-se em três assuntos principais: (1) o cálculo da capacidade de produção –
capacidades e silos (Anexo A) que devem estar reservados à produção, tendo como base o histórico real de
consumo; (2) o cálculo dos tamanhos de lote por referência, onde as eficiências das linhas têm um papel
fundamental; (3) a definição dos níveis de inventário, cujos níveis dependerão de fatores como
sazonalidade e crescimento das vendas dos artigos. O primeiro ponto diz respeito ao planeamento da
capacidade de produção, enquanto que os últimos dois estão associados à capacidade de armazenamento
da Empresa X.
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Capacidade de produção
A Empresa X, tal como descrito na secção 2.2.2.1, tem 46 silos/depósitos utilizados para o envio dos
produtos para as linhas de enchimento (podendo, por vezes, ser utilizados apenas para armazenamento):
13 fixos e 33 móveis (1 tonelada), havendo 8 depósitos fixos de 10 toneladas e 5 de 5 toneladas.
Atualmente, todos os silos armazenam todos os produtos, não havendo qualquer tipo de prioridade ou
reserva por produto. Desta forma, por vezes existe produto que não é necessário, ficando a ocupar espaço
que podia ser aproveitado para responder às necessidades reais dos consumidores (na gíria, os chamados
“monos”). Além disto, a informação do que está a ser produzido está mais suscetível a perder-se, isto é, o
que é mais urgente e menos urgente torna-se menos claro. Uma distribuição não normalizada é também
uma fonte de erros no abastecimento às linhas, bem como de erros no enchimento dos depósitos (onde
por vezes, erradamente, se misturam produtos diferentes). Deste modo, deve considerar-se uma atribuição
de depósitos adequada, bem como de capacidades a produzir diária/semanalmente.
Segundo o definido na secção 5.1.2.1, e tendo por base as três tipologias de produtos existentes na Empresa
X, os ketchups, as maioneses e as mostardas, tem-se:
•

Maionese: esta tipologia de produtos seguirá uma estratégia de produção make-to-order, tal como
dito na secção anterior, graças aos potenciais problemas de qualidade (validade curta, o
armazenamento não pode exceder as 24h);

•

Ketchup e mostarda: ao contrário do anterior, estes produtos podem ser armazenados com um
máximo de uma semana, pelo que faz sentido seguirem uma estratégia make-to-stock – os
produtos devem estar disponíveis para entrega imediata, onde a empresa retira dos stocks para o
cliente e uma ordem de produção é despoletada.

Posto isto, a produção máxima diária deve ser calculada: um contrato entre a Produção e o Planeamento
deve ser realizado, para que haja certezas daquilo que tem de ser/é produzido para stock. Deste modo,
fazendo-se os cálculos para os produtos make-to-stock definidos tem-se:
1. Mostarda
Atualmente, existem dois grupos de mostarda: M e N. Considere-se um terceiro grupo de “outras
mostardas”. A mostarda M corresponde a cerca de 50% da produção total, enquanto que a mostarda N
corresponde a 25%. Desta forma, tendo estas duas referências elevado valor para o cliente, faz sentido
alocar silos para ambas. Assim, pelo menos nesta fase, a alocação a 75% (50% e 25%) dos produtos de
mostarda será realizada.
Os dados – baseados nos dados da Empresa X, ainda que com um fator multiplicativo para mascarar os
dados reais devido a confidencialidade – são apresentados na tabela 7.
Tabela 7 - Dados de produção de mostarda da Empresa X.

Produção semanal
Mostarda M
Mostarda N
12,5 toneladas
6,15 toneladas

Lote

Tempo de produção/lote

Tempo de abertura

550 kg

35 minutos

450 minutos
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A produção máxima de mostarda, independentemente de ser relativa ao produto M ou N, é dada por
(equação 4:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎 =

550 𝑘𝑔 × 450 𝑚𝑖𝑛
≈ 7100 𝑘𝑔
35 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

(4)

As produções dos produtos M e N, diariamente, são (equações 5 e 6):
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑀 = 12,5 𝑡𝑜𝑛 =

12 500
𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠
𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠
𝑘𝑔
= 23
=4
= 2 200
(1)
550
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎

(5)

6 250
𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠
𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠
𝑘𝑔
= 12
=2
= 1 100
550
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 (1)
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎

(6)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑁 = 6,25 𝑡𝑜𝑛 =
(1)

Assume-se como uma semana 6 dias, dado que é possível produzir nos 5 dias úteis/de trabalho e, no final

de sexta feira, o reator pode ser deixado a produzir, estando o produto pronto no início da semana seguinte.
A produção diária reservada para mostarda está esquematizada na figura 32 (não esquecendo que mais
poderá ser produzida, visto que apenas se está a reservar 75% da mesma). No esquema também é possível
notar quais os silos escolhidos para a produção das referências em análise.

M

7 100

2 200

𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎.𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

1 100

𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎.𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎.𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

N

1 silo de 10
toneladas

1 silo de 10
toneladas

53% da produção máxima encontra-se reservada.

Figura 32 – Produção diária de mostarda e respetiva atribuição de máquinas.

De referir que, como apresentado na figura 32, a produção reservada diária é muito inferior à capacidade
máxima dos silos escolhidos após a presente análise (mesmo que fosse reservada 100% da produção,
apenas metade da capacidade seria atingida). A escolha dos silos deve-se ao facto de as referências em
análise serem referências “A” e, por isso, são os produtos que serão produzidos em maiores quantidades e
de forma mais frequente. Assim, pode concluir-se que o investimento realizado pela Empresa X foi mal
dimensionado: com o planeamento certo e uma produção em fluxo, silos de 5 toneladas (os silos fixos de
menores dimensões, visível no Anexo A) seriam mais que suficientes para responder às necessidades reais
dos clientes.
2. Ketchup
Relativamente aos produtos de ketchup, a produção divide-se em dois grupos: o ketchup C e D. Por semana,
são fabricadas, em média, 13 toneladas do produto C e 21 toneladas do produto D, sendo que ambos são
considerados referências “A”. Assim, a atribuição de máquinas irá cobrir 100% do ketchup produzido, ao
contrário do que acontecia com a mostarda.
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Os dados – baseados nos dados da Empresa X, ainda que com um fator multiplicativo – são apresentados
na tabela 8.
Tabela 8 - Dados de produção de ketchup da Empresa X.

Produção semanal
Ketchup C
Ketchup D
13 toneladas

21 toneladas

Lote

Tempo de produção/lote

Tempo de abertura

1 100 kg

45 minutos

450 minutos

A produção máxima de ketchup, independentemente de ser relativa ao produto C ou D, é dada por (equação
7):
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑘𝑒𝑡𝑐ℎ𝑢𝑝 =

1 100 𝑘𝑔 × 450 𝑚𝑖𝑛
= 11 000 𝑘𝑔
45 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

(7)

As produções dos produtos C e D, diariamente, são (equações 8 e 9):

(1)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐶 = 13 𝑡𝑜𝑛 =

13 000
𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠
𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠
𝑘𝑔
= 12
=2
= 2 200
1 100
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 (1)
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎

(8)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐷 = 21 𝑡𝑜𝑛 =

21 000
𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠
𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠
𝑘𝑔
= 19
=4
= 4 400
(1)
1 100
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎

(9)

Assume-se como uma semana 6 dias, dado que é possível produzir nos 5 dias úteis/de trabalho e, no final

de sexta feira, o reator pode ser deixado a produzir, estando o produto pronto no início da semana seguinte.
A produção diária reservada para ketchup está esquematizada na figura 33.

C

11 000

2 200

𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎.𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

4 400

𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎.𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎.𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

D

1 silo de 10
toneladas

1 silo de 10
toneladas

60% da produção máxima encontra-se reservada.

Figura 33 - Produção diária de ketchup e respetiva atribuição de máquinas.

À semelhança do que acontece com as referências de mostarda analisadas anteriormente, a produção
reservada diária de ketchup é muito inferior à capacidade máxima dos silos escolhidos após a análise. A
escolha dos silos deve-se ao facto de as referências em análise serem referências “A” e, por isso, são os
produtos que serão produzidos em maiores quantidades e de forma mais frequente. Pode também
concluir-se que, para os níveis atuais de produção, o investimento realizado pela Empresa X foi mal
dimensionado: com o planeamento certo e uma produção em fluxo, silos de 5 toneladas seriam mais que
suficientes para responder às necessidades reais dos clientes.
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Tamanho de lote
Os cálculos apresentados nesta secção dizem respeito a uma das linhas de enchimento de “garrafas
top-down e bottom-up” (possíveis de encontrar no Anexo A), na presente secção chamada de “linha de
garrafas”. É importante perceber que as categorias de produtos da Empresa X – maionese, ketchup e
mostarda – podem ser produzidas em qualquer linha de enchimento. Desta forma, na presente secção os
lotes de produção de ketchup e mostarda da linha das garrafas serão calculados, ainda que de uma forma
simples dada a confidencialidade dos dados.
A linha das garrafas foi escolhida dada a sua importância para a Empresa X. De facto, as três linhas (gémeas)
deste grupo – “garrafas top-down e bottom-up” – têm um cariz extremamente relevante na produção sob
estratégia make-to-stock, dado que 57% do que estas produzem são referências de elevada frequência de
consumo. Assim, após os testes na linha em análise, o objetivo passa por replicar a estratégia a definir na
presente secção para as outras duas linhas numa fase primordial e, posteriormente, para as restantes
linhas. Os dados usados encontram-se nas tabelas 9 e 10, sendo que foi considerado um fator multiplicativo.
Tabela 9 - Dados de produção da linha das garrafas.

Tempo de abertura (1)
(semanal)

Rendimento (2)

Setups (2)

2 250 minutos

30%

30%

Perdas (2)
Velocidade
Qualidade
20%
10%

(1)

Tempo total de turno semanal, isto é, 7,5 horas × 5 dias × 60 minutos.

(2)

As percentagens apresentadas dizem respeito a percentagens sobre o tempo de abertura.

Avarias (2)
10%

Tabela 10 - Dados referentes às referências MTS produzidas na linha das garrafas.

Referências
Ketchup G1
Ketchup G2
Ketchup G3
Ketchup G4
Ketchup G5
Mostarda G6
Mostarda G7
Mostarda G8

Tempo de produção para satisfazer
a procura semanal (min)
150
160
150
120
125
200
50
125

Tempo setup
(min)
40
40
40
40
40
40
40
40

Tempo de ciclo
(min)
0,2
0,5
0,3
0,3
0,2
0,4
0,3
0,2

De acordo com o nível de serviço que a Empresa X pretende atingir (99%, havendo uma subida de 9% face
à atualidade), e como anteriormente enunciado, foram definidos quais os artigos e quais as respetivas
quantidades a ter em stock. Deste modo, o foco deve estar em satisfazer as necessidades reais dos clientes,
aumentando o respetivo nível de serviço e minimizando os custos de toda a cadeia de valor. Porém,
minimizar os custos da cadeia não é o mesmo que minimizar os custos operacionais (isto é, de produção):
um elevado número de setups permite produções de lotes pequenos, que potenciam uma maior agilidade
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em responder às oscilações do mercado e permitem um aumento do nível de serviço. A pergunta à qual se
pretende responder é: “quantos setups posso fazer?”. Com o número ótimo de setups, o número ótimo de
lotes e os respetivos tamanhos de lote serão calculados. No modelo atual da Empresa X, os lotes têm cerca
de um mês (em média), o que implica um baixo tempo de resposta: a empresa só consegue responder um
mês após chegar um novo pedido. Após a determinação do número de setups, a diminuição dos mesmo é
de extrema importância, com a ajuda da ferramenta SMED, por exemplo, objetiva-se a troca de tempo em
setup para tempo produtivo, podendo produzir-se mais lotes no mesmo período.
O primeiro passo então por calcular o tempo disponível – tempo sem paragens programadas –,
considerando os setups. Defina-se como “tempo disponível” (para produzir e realizar setups; equação 10):
𝑡𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 = 𝑡𝑠𝑒𝑚 𝑝.

𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

+ 𝑡𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑠 = 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 × (𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑠)

(10)
= 2 250 × (0,3 + 0,3) = 1 350 𝑚𝑖𝑛/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

Sabendo o tempo disponível, o tempo de produção para responder à procura do cliente deve ser retirado,
obtendo-se o tempo disponível para a realização de setups (equação 11). O tempo para responder à procura
teve como base a procura média semanal dos clientes (tendo em conta os fatores crescimento e
sazonalidade, explicado na secção 5.1.2.4).
𝑡𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑠 = 𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 − 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎
= 1350 − (150 + 250 + 150 + 175 + 125 + 225 + 250 + 125)

(11)

= 270 𝑚𝑖𝑛/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

Deste modo, já é possível calcular o número de setups a realizar na janela temporal escolhida (equação 12)
e, consequentemente, o número de lotes (equação 13). O tempo apresentado para a realização de um
setup é igual para todas as referências porque foi feita uma média. Sem dúvida, existirão setups mais longos
que outros, mas estes dependerão dos produtos em produção e dos produtos que irão ser produzidos; o
que se pretende extrair da presente análise não é a sequência de produção, mas sim os intervalos de tempo
(e respetivos tamanhos de lote de produção) onde se devem alocar as ordens de produção.
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑠 =

𝑡𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑠 270
=
= 6,75 = 6 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑠/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑡𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝
40

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝𝑠 + 1 = 6 + 1 = 7 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

(12)
(13)

Face aos resultados obtidos, conclui-se que os números ótimos são 7 lotes por semana e 6 setups (figura
34). No entanto, é possível que não sejam realizados 6 setups: imagine-se que, por exemplo, numa
determinada semana, a Empresa X só recebe ordens de produção de 2 referências distintas. No limite, nessa
semana só aconteceria um setup (dependeria dos timings das ordens de encomenda). O número de setups
e o número de lotes a produzir são os números ótimos se, efetivamente, numa semana a Empresa X
recebesse ordens de encomenda de várias referências.
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setup

setup

setup
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setup

Figura 34 - Distribuição da produção de lotes/turno.

A próxima questão é: “faz sentido ter um número de lotes de produção inferior ao número de referências
que se pretende ter sempre em inventário?”. O que acontece, é que, em 5 dias de produção, apenas é
possível produzir 7 das 8 referências make-to-stock da linha em análise. Concluindo, os níveis de stock têm
de ser superiores a 5 dias para evitar ruturas. Utilizando o conceito de every part every interval, (EPEI;
equação 14), cuja definição passa pelo tempo que a máquina (neste caso, a linha das garrafas) demora a
produzir todas as referências, chega-se à conclusão de que o nível de reaprovisionamento deve ser:
𝐸𝑃𝐸𝐼 =

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
8 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 × 5 𝑑𝑖𝑎𝑠
=
= 5,7 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑛º 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑟 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜
7 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜

(14)

Sabendo o número de dias exato de cada ciclo de produção, isto é, do tempo que a linha demora a produzir
todas as referências em análise (referências que seguem uma estratégia make-to-stock), é possível calcular
os tamanhos de lote por referência (tabela 11). Os cálculos foram realizados com base nas equações 15 e
16. Na tabela 11 encontram-se exemplificados cálculos de ambas as equações.
𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 =

𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 × 𝐸𝑃𝐸𝐼
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜

𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒 =

(15)

𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜
𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

(16)

Tabela 11 - Tempos de produção e tamanhos de lote das referências em análise.

Referências
Ketchup G1
Ketchup G2
Ketchup G3
Ketchup G4
Ketchup G5
Mostarda G6
Mostarda G7
Mostarda G8

Tempo de produção (min)
Para 5 dias
Para 5,7 dias
150
(150 × 5) ÷ 5,7 = 171
160
183
150
171
120
137
125
143
200
229
50
57
125
143
(1)

Tamanho de lote
(unidades)
171 ÷ 0,2 (1) = 857
366
571
457
714
571
190
714

Dado referente ao tempo de ciclo, apresentado na tabela 9.

Níveis de stock
Após a definição de qual a estratégia a seguir em cada tipo de produto, seja ele produto final ou consumível,
e dos tamanhos de lote daqueles que tomam uma estratégia de produção make-to-order, o passo seguinte
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passa pelos cálculos dos níveis de inventário. Estes terão de ser calculados para todos os produtos e
consumíveis que, claro está, sigam uma estratégia make-to-stock (identificados na secção 5.1.2.1).
Para um melhor entendimento de todo o trabalho desenvolvido, um exemplo real será utilizado ao longo
de toda a secção (ainda que com um fator multiplicativo, dada a confidencialidade dos produtos).
Considere-se o ketchup Z, um produto com alguma procura e, consequentemente, impacto nas vendas da
Empresa X. Considere-se, também, que o presente momento diz respeito a Setembro. Todos os dados
referentes a este produto encontram-se na tabela 12.
Tabela 12 - Dados e lead times relativos ao consumo do ketchup Z.

Consumo médio mensal (unidades)
Setembro 17 Setembro 17 Setembro 16 Dezembro 17
Setembro 18
Setembro 17
3 900
4050
3900

2017
4 100

Lead time (semanas)
Máximo

Médio

Máximo

4480

1

2

Em empresas como a Empresa X, que trabalham diretamente para o mercado do consumo em massa, e
sendo o seu portefólio de produtos afetados por diversos motivos externos, torna-se essencial uma análise
de sazonalidade a toda a gama de produtos, com desdobramento para a sua tipologia e por fim para
produto final de venda. As figuras 35 e 36 traduzem a importância desta temática (de notar que os dados
apresentados são baseados na realidade vivida na Empresa X, tendo sido multiplicados por um fator por
motivos de confidencialidade). Observando o nível de unidades, é possível concluir que, em média, o
consumo em época alta é cerca de 30/40% superior ao consumo em época baixa. Com esta premissa foi
feita, então, uma análise histórica de sazonalidade dos produtos, por forma a incluir estas variações ao
longo do ano, em tudo aquilo que são as definições de níveis de reaprovisionamento e stock de segurança,
sendo que ambos vão sofrer alterações em função do momento em que se encontra na curva da
sazonalidade.

Unidades (milhares)

Linha X - Época Alta
10
8
6

Soma Unidades Encomendadas

4
2

Média Anual Unidades
Encomendadas

0
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Semanas

Figura 35 - Unidades encomendadas de produto acabado entre as semanas 17 e 35, do ano 2017, referentes à Linha X.
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Unidades (milhares)

Linha X - Época Baixa
8
6
Soma Unidades Encomendadas

4
2

Média Anual Unidades
Encomendadas

0
1

3

5

7

9 11 13 15 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Semanas

Figura 36 - Unidades encomendadas de produto acabado entre as semanas 1 a 15 e 36 a 52, do ano 2017, referentes à
Linha X.

Deste modo, a análise deve ser feita trimestralmente, de forma a garantir que as estações do ano – variável
de elevada importância no mercado onde a Empresa X está inserida – se encontram traduzidas no cálculo.
Assim, para o cálculo da taxa de sazonalidade, a empresa deve olhar para os três meses seguintes do ano
anterior (equação 17). A Empresa X olhará apenas para o consumo do ano anterior pois o portefólio de
produtos tem uma elevada rotatividade: se mais anos fossem considerados, os consumos seriam
enviesados dado que os atuais não estão retratados nos anteriores (e vice-versa).
𝑇𝑎𝑥𝑎𝑠𝑎𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
(1)

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 ℎ𝑜𝑚ó𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑠𝑜𝑏 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒
3900
=
= 0,95 = 95%
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (1)
4100

(17)

O consumo médio anual tem por base o ano civil do período homólogo utilizado.

Deste modo, conclui-se que, para o trimestre seguinte, espera-se uma diminuição na procura do ketchup Z
em 5% face à média anual.
A taxa de sazonalidade tem um grande impacto sobre a produção prevista, permitindo à Empresa X
preparar-se para potenciais picos ou baixas de procura, ajustando a produção às respetivas necessidades.
Porém, além da taxa de sazonalidade, a taxa de crescimento deve ser estudada: se, por um lado, num ano
podem existir períodos com picos ou baixas de produção, por outro os consumos podem ter um
comportamento crescente ou decrescente face ao ano anterior. Deste modo, entenda-se como taxa de
crescimento (equação 18):
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑛
4050
=
= 1,04 = 104%
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑚ó𝑙𝑜𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑛−1 3900

(18)

Nesta situação, conclui-se que o produto em análise se encontra em crescimento, havendo uma subida no
consumo do mesmo de 4% face aos 12 meses anteriores.
Assim, faz sentido considerar estas variáveis no cálculo do consumo no lead time: quantidade consumida
de um determinado produto/tipologia de produtos, durante o lead time calculado. Tendo por base a
equação apresentada na secção 5.1.1, conclui-se que o consumo do ketchup Z no lead time é dado por
(equação 19):
(19)
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑛𝑜 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒 =

4 050
× 1 × 0,95 × 1,04 = 1 001 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
4

Assim, para o produto escolhido, conclui-se que durante o lead time se vão consumir cerca de 1 001
unidades. Este valor é refletido no nível de reaprovisionamento, dado este ser o somatório do stock de
segurança com o consumo no lead time (figura 29).
Para o cálculo do stock de segurança, a janela temporal utilizada também é trimestral. O stock de segurança
deve proteger a empresa contra todas as flutuações na procura e lead time, criando um buffer para todas
as potenciais ocorrências. Neste sentido, o cálculo é representado da seguinte forma (equação 20):
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 (1)
×
×
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 = [(
)−(
)] × 𝑡𝑥 𝑠𝑎𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙. × 𝑡𝑥𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑙𝑒𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
𝑙𝑒𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑜
(1)

(20)

Os valores devem ser extraídos tendo por base os últimos 12 meses.

O lead time máximo deve ser interpretado como o maior período de tempo para reposição (neste caso, de
produto terminado). Este tempo é afetado por diversos fatores, que podem ser internos ou externos à
Empresa X, nomeadamente atrasos de fornecedores, problemas de qualidade dos fornecedores, atrasos na
produção, problemas de qualidade na produção e avarias.
As taxas também entram neste cálculo pelo mesmo motivo que no consumo no lead time: o crescimento e
a sazonalidade impactam, de forma significativa, as necessidades de produção – principalmente numa
indústria como a que se encontra sob estudo –, provocando flutuações naquilo que deve ser o stock de
segurança (equação 21) e, por sua vez, o nível de reaprovisionamento (equação 22):
4 480
4 050
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 = [(
× 2) − (
× 1)] × 0,95 × 1,04 = 1 213 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
4
4

(21)

𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1 001 + 1 213 = 2 214 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

(22)

Quando, em inventário, se encontrarem 2214 unidades, uma ordem deve ser despoletada. A ordem deve
ter por base aquilo que for introduzido no sistema pelos comerciais/compras, tal como indicado na secção
4.1. Se tudo correr como o esperado, os produtos estarão prontos quando estiverem em inventário 1 213
unidades do mesmo. Este stock ajudará a absorver possíveis flutuações na procura – caso as necessidades
aumentem, ou o lead time de reposição seja superior ao esperado pelos diversos motivos acima
enunciados.
Tal como foi dito anteriormente na secção 4.2, uma das oportunidades de melhoria encontradas está
relacionada com o espaço e com a gestão do mesmo. Ainda que arrumação não seja tema neste ponto, um
nível máximo de inventário deve ser definido. A equação 23 traduz o cálculo do stock máximo.
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 ∗ 2

(23)

Nesta situação, o stock de segurança foi considerado de forma duplicada para dar uma maior confiança ao
algoritmo que será desenvolvido tendo por base o presente modelo. No exemplo apresentado, o stock
máximo será (equação 24):
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𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 2 214 + 1 213 ∗ 2 = 4152 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

(24)

Por fim, a Empresa X deve conseguir – da forma mais simples possível – calcular o stock que está disponível.
Neste sentido, as variáveis que devem ser consideradas são: (1) o que está, efetivamente, em inventário;
(2) o que vai sair, isto é, o que já está encomendado e, por isso, reservado; (3) o que está a ser produzido.
Assim (equação 25):
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 + 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜

(25)

5.1.2.3. Planeamento de implementação
A Empresa X, atualmente, tem o seu bottleneck na produção (e não nas linhas de enchimento), pelo que as
ordens de produção são limitadas pela capacidade do lote (batch). Deste modo, a proposta de
implementação para que um entendimento entre o que deve ser produzido com base no que se pode
produzir seja alcançado passa pela realização de um contrato, realizado entre a Produção e o Planeamento,
que procura responder às questões: (1) o que fazer se não existe capacidade suficiente para a produção
planeada?; (2) o que fazer se a produção planeada não ocupa a capacidade existente?.
Os clientes da Empresa X – como grandes retalhistas nacionais – têm baixa recetividade a tempos de espera:
caso a Empresa X não tenha os produtos no prazo acordado e nas quantidades definidas, a probabilidade
de o cliente ir à concorrência é elevada. Assim, chegou-se ao seguinte contrato:
O que fazer se a capacidade for inferior à produção planeada?
𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠

1. Produzir MTSs por cobertura (𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙);
2. Produzir MTOs por data de entrega.
O que fazer se a produção planeada for inferior à capacidade?
1. Antecipar MTOs de exportação;
2. Antecipar restantes MTOs;
3. Antecipar MTSs com maior frequência de consumo mais perto do nível de reposição;
4. Nada se produz.
A base utilizada para a sequenciação das ordens de produção foi empírica. Numa primeira fase, a produção
deve ir ao encontro das encomendas já realizadas pelos clientes. Quando tudo já estiver produzido,
decidiu-se priorizar as exportações dado que estas são, regra geral, de grandes quantidades e geram mais
margem que os demais. Quando todos os MTOs estiverem produzidos, poderá ser feita uma antecipação
aos MTSs com maior frequência de consumo.
No caso de a produção planeada ser inferior à capacidade se repetir, e várias vezes o ponto 4 ser atingido,
o tema da redução de turnos e/ou FTEs poderá fazer sentido, bem como se a capacidade for inferior à
produção planeada de forma consecutiva fará sentido aumentar o número de turnos e/ou FTEs. De notar
que outras análises devem ser realizadas, relacionadas, por exemplo, com eficiências e produtividades.
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5.1.2.4. Implementação da metodologia
Todo o trabalho desenvolvido na presente secção teve como objetivo a construção de um algoritmo para
implementação do sistema informático capaz de gerir de forma mais adequada as operações diárias. Este
algoritmo envolve uma melhoria do planeamento de produção: gestão de inventários, das ordens de
produção, de vendas, entre outros.
A implementação do algoritmo baseados nas definições das secções anteriores deve seguir a mesma lógica
que o desenvolvimento do mesmo. Desta forma, a construção do algoritmo real (em sistema) deve seguir
os seguintes passos:
(1) Construção de algoritmo que defina as estratégias de produção por produto, com base nos SKUs
inseridos em SAP (sistema ERP utilizado pela empresa);
(2) Construção de algoritmo que consiga, com base na procura real dos clientes, definir níveis de
inventário e capacidades reservadas, de forma adequada, à produção necessária, de forma a
maximizar nível de serviço e otimizar a cadeia de valor;
(3) O algoritmo final deve ser revisto com uma periodicidade trimestral (numa fase inicial deveria
mesmo ser mensal, dados potenciais ajustes a realizar).
Tal como referido anteriormente, o sistema utilizado pela Empresa X é o SAP, um ERP que permite uma
maior personalização por parte das empresas em adaptar o sistema à sua realidade. Por outro lado, a
empresa também tem uma equipa de Tecnologias de Informação muito proativa e dinâmica. Assim, após o
desenvolvimento do modelo mostrado nas secções anteriores, a equipa desenvolveu o algoritmo
internamente num sistema próprio (auxiliando-se no SAP).
O desenvolvimento do algoritmo foi responsabilidade da parte da equipa interna, sendo que este passou
cerca de 13 horas (durante a noite) a correr no sistema. De seguida, procedeu-se à implementação do
algoritmo (desde o início que esta está em prática). Este está presentemente na fase de ajuste.
Oportunidades de melhoria estão constantemente a ser encontradas. Uma das oportunidades mais
relevantes identificadas até agora foi, por exemplo, o facto de o tamanho de lote não corresponder a uma
unidade logística (ou, melhor dizendo, a um múltiplo de unidade logística). Por exemplo, de um tamanho
de lote corresponder a 5,8 paletes, este valor deveria ser ajustado para 6 paletes (para uma questão de
otimização de espaço e facilidade na gestão de inventário).
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5.2.

Balanceamento de linhas e normalização de trabalho

A falta de fluxo é, tal como foi referido inúmeras vezes, o aspeto com maior relevância na (baixa) produção
e consequente baixo nível de serviço na empresa em estudo. No entanto, as baixas eficiências – tal como
descrito no capítulo 2 – são também uma dificuldade. Durante a elaboração do VSM, mais especificamente
nas operações relacionadas com as linhas de enchimento (enchimento e paletização), foram observados
grandes índices de desnivelamento em ambas as partes das linhas: automática e manual. Adicionalmente,
a normalização de tarefas não era preocupação (o que sustenta ainda mais o desnível de trabalho entre os
operadores – sobrecarga versus subcarga). Estes problemas são tratados na presente secção,
apresentando-se primeiramente a fundamentação teórica do trabalho a realizar e, de seguida, as propostas
desenvolvidas.

5.2.1. Fundamentação teórica
A presente secção divide-se na fundamentação teórica de dois tópicos: a secção 5.2.1.1 diz respeito à
metodologia do balanceamento de linhas e a secção 5.2.1.2 fundamenta a utilização de normas de trabalho.

5.2.1.1. Balanceamento de linha
Uma linha de produção é um sistema de produção orientado em fluxo, composto por estações de trabalho
de forma sequencial. As peças de trabalho devem passar as estações de forma consecutiva, onde estas são
movidas por algum tipo de sistema de transporte (como um tapete rolante). Um certo conjunto de
operações é desempenhado de forma repetitiva em cada um dos postos de trabalho (de cada estação) –
onde o tempo entre cada entrada é descrito como o tempo de ciclo. Segundo Boysen et al. (2006), as linhas
foram criadas para a produção em massa de produtos standard, cuja base de desenvolvimento fora o tradeoff custo versus eficiência.
O balanceamento da linha é a distribuição das atividades sequencialmente, por postos de trabalho, com o
objetivo de ter a maior utilização possível de trabalho e dos equipamentos, tentando minimizar os tempos
de paragem. Segundo Farnes (2007), “balancear uma linha significa atribuir tarefas às estações de trabalho,
para otimizar uma medida de desempenho”. Uma medida de desempenho, ou indicador, pode estar
associada aos custos – relativamente ao número de estações/FTEs de uma linha –, ou ao tempo de ciclo –
rumo à maximização rendimento produtivo dada a eliminação de tarefas/tempos muda nas várias estações.
A estratégia adotada neste trabalho para o balanceamento de linhas é a estratégia adotada pelo Kaizen
Institute, e consiste em três passos principais (tabela 13): (1) definir as referências a estudar, através de
uma análise ABC, (2) perceber quais os tempos de ciclo associadas a essas referências, com a ferramenta
de gráfico de processo, e (3) balancear a linha, com recurso ao yamazumi.
Tabela 13 - Passos principais do balanceamento de linhas.

Passo

Ferramenta

1

Análise ABC

2

Gráfico de Processo

3

Yamazumi

Resultado
Alocação de referências a tipo de linhas (manuais, semi-automáticas
ou automáticas).
Após definição de referências para linha automática, cálculo dos
respetivos tempos de ciclo.
Com base no tempo de takt, balanceamento de linha.
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Numa primeira fase, uma análise produto-quantidade (análise ABC) deve ser realizada, cujo objetivo passa
por perceber quais os produtos trabalhados em cada linha: as referências A são boas candidatas para linhas
semi-automáticas, dado que estas são produzidas de forma frequente e, regra geral em quantidades
consideráveis; as referências B são boas candidatas para linhas manuais e menos automatizadas, pois a
frequência de consumo é média (não havendo, então, uma necessidade tão notória como a das referências
A para automatismos e robotizações); as referências C são boas candidatas para linhas manuais de posto
único, sendo este flexível para muitas referências.
Após a definição de quais as referências A, um gráfico de processo deve ser construído para cada uma, bem
como a estimativa de tempo de ciclo (tempo sem tarefas muda). Um gráfico de processo representa a
sequência de produção mais lógica: o inicio deve ter como base o componente principal, isto é, o
componente ao qual todos os outros se vão, de alguma forma, ligar; as operações muda não devem ser
contabilizadas, sendo que os tempos retirados devem ser tempos de operação/valor acrescentado.
Posto isto, o passo seguinte passa pela utilização da ferramenta visual yamazumi. O yamazumi é uma
ferramenta lean, cuja utilização reflete a carga de trabalho de e entre processos. Este consiste em barras
verticais que representam o trabalho total (por operação e tempo) de cada operador. O tempo laboral de
cada operador deve ser comparado ao tempo de takt: no máximo, uma unidade deve sair da linha no tempo
de takt. Desta forma, este gráfico é utilizado para balancear processos e criar fluxo continuo. Por outro
lado, também ajuda a visualização de métricas de desperdício de mura, muri e muda (Pieńkowski, 2014):
(1) mura (palavra japonesa para “variabilidade”): através desta ferramenta, é possível perceber a
variabilidade de um processo e/ou de toda a cadeia de valor; (2) muri (palavra japonesa para “dificuldade”):
a sobrecarga e subcarga de cada operador é refletida no gráfico; (3) muda (palavra japonesa para
“desperdício”): algumas atividades necessárias ao processo podem não acrescentar valor, pelo que estas
são representadas no gráfico. A partir do momento em que os postos de trabalho se encontram
balanceados e definidos – através do yamazumi – o trabalho deve ser normalizado.

5.2.1.2. Normalização de trabalho
A normalização de trabalho (standard work) é uma metodologia orientada à observação e simplificação de
tarefas. Esta é uma ferramenta de medição e melhoria dos métodos de trabalho e tem por base a
observação dos operadores na execução das suas tarefas, possibilitando uma perceção das dificuldades e
oportunidades dos operadores. Desta forma, esta ferramenta deve ser aplicada diretamente no gemba
(tanto na observação e análise do trabalho, como em testes de melhoria do processo), sendo uma
ferramenta transversal e aplicável a qualquer área e organização.
A partilha de boas práticas entre operadores também é um resultado da aplicação desta ferramenta: o
alinhamento da organização pela melhor forma de trabalhar conhecida até ao momento – reduzindo
tempos de execução, mantendo ou aumentando a qualidade e minimizando tarefas muda – deve ser aquela
que é normalizada e utilizada por todos os operadores que executam a tarefa.
A normalização de trabalho divide-se em 5 passos:
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•

Definição de objetivos: a tarefa a melhorar deve ser definida, bem como os objetivos a melhorar.
Estes devem seguir uma lógica SMART – “specific” (específicos), “measurable” (mensuráveis),
“attainable” (atingíveis), “relevant” (relevantes) e “time-bound” (com limite temporal). Este passo
é muito importante, na medida em que, caso não seja definido um objetivo de acordo com o
critério SMART, a equipa de projeto não vai ter um desafio suficientemente aliciante e real para
lançar o plano de atividades.

•

Observação no gemba: a observação direta é de extrema importância, sendo que é crucial a não
interrupção da mesma. Esta deve estar direcionada: (1) aos movimentos dos colaboradores, (2) ao
tempo que a execução de tarefas demora, (3) às dificuldades e anomalias detetadas durante o
decorrer das operações, (4) a tarefas muda, como deslocações e paragens do operador, de material
ou de informação e defeitos de qualidade/retrabalho. Por vezes, as tarefas de muda são ignoradas
e apenas se observam os momentos de valor acrescentado, o que enviesa por completo toda a
análise da situação atual que pode ser efetuada.

•

Planeamento e implementação: após uma análise do observado no gemba, ideias devem surgir e
um plano de implementação de melhoria deve ser desenvolvido, visando a eliminação de muda e
possibilitando uma melhor forma de trabalho para o operador, bem como uma forma de produção
mais eficiente. Este é o passo em que efetivamente são desenvolvidas ações, planos de testes de
forma a estruturada se eliminar os desperdícios e oportunidades levantadas no passo anterior.

•

Normalização: quando o melhor método de trabalho for identificado, este deve ser normalizado e
tornado visual para todos aqueles que o vão executar:

•

Sustentabilidade das normas: o respeito pelas normas deve ser conseguido, garantindo assim que
a melhor prática se mantém, e as melhores práticas devem ser desmultiplicadas.

5.2.2.

Implementação da proposta

Devido aos níveis extremamente baixos de eficiência, à falta de fluxo produtivo e à clara diferença de carga
dos operadores, procedeu-se ao desenvolvimento da organização laboral através do balanceamento das
linhas. As linhas escolhidas como linhas piloto foram as linhas reservadas ao enchimento de baldes e
garrafões (Anexo A): a escolha teve por base a simplicidade das linhas e a sua reduzida eficiência
(OEE 2017 = 30%). As linhas são idênticas, sendo que as únicas diferenças passam pela alocação de
embalagens (uma está mais dedicada a garrafões e a outra a baldes). Assim, para focar numa das linhas e,
de seguida, replicar na outra, foi escolhida (de forma aleatória) a linha dos garrafões.
De acordo com a secção 5.2.1, a primeira etapa passa pelo desenvolvimento da análise ABC para os
produtos em produção. Porém, esta já foi realizada para a implementação do método pull planning (secção
5.1.2). Deste modo, foi possível passar para o passo seguinte, a construção do gráfico do processo (figura
37): representação da sequência de produção/enchimento por referência, sendo que esta sequência deve
ter em conta o produto base, bem como todos os componentes secundários/complementares que sejam
necessários incorporar. A referência que será escolhida para exemplificar o balanceamento realizado será
a mostarda Z, mas cerca de 9 referências foram selecionadas para o efeito no contexto real, dado que estas
têm uma frequência de consumo A (naquela linha de produção).
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É de salientar que estes tempos devem ser medidos sem as atividades de muda, para garantir que
posteriormente que não será efetuado um balanceamento de tarefas com tarefas sem significado
produtivo/valor acrescentado. As atividades consideradas de valor acrescentado, isto é, atividades que o
cliente valoriza e que está disposto a pagar, são aquelas que transformam de alguma forma o produto
intermédio: o enchimento das embalagens (tempo de máquina), a colocação da tampa e a colocação do(s)
rótulo(s). Deste modo, todas as atividades que não estejam contempladas neste gráfico devem ser
eliminadas, realizadas por colaboradores externos à linha ou executadas no mínimo tempo possível.

Figura 37 - Gráfico de processo de qualquer referência da linha escolhida.

Após a identificação das atividades de valor acrescentado, os restantes tempos de execução devem ser
retirados (das atividades de muda). Os dados foram recolhidos durante várias produções da referência de
mostarda Z, para uma maior precisão dos dados e absorção das variabilidades dos mesmos: nas tarefas
manuais, um operador pode ser mais ou menos rápido que outro, por exemplo. Assim, após as análises no
gemba, chegou-se à conclusão que os operadores dedicados à linha executavam 12 tarefas diferentes,
representadas na figura 38. De notar que as cores apresentadas apenas serão relevantes no passo seguinte.
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Figura 38 - Tarefas executadas (por garrafão) pelos operadores dedicados à linha em estudo.

A tarefa “colocar rótulos” é, sem dúvida, o bottleneck processual – isto acontece porque esta é a tarefa que
demora mais tempo a ser executada, como visível na figura 38. Porém, existe um parenteses relativo a este
tema: a linha tem uma rotuladora automática cujo funcionamento ninguém entende. Deste modo, todas
as rotulagens – até então – estão a ser feitas de forma manual, tendo sido este o tempo considerado. Numa
fase futura, se esta começar a funcionar, o potencial de melhoria é grande, permitindo a remoção de um
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FTE e a redução do tempo de rotulagem (variando entre os 3 e 5 segundos, dependendo do tamanha do
rótulo).
Depois da análise efetuada, onde o levantamento das tarefas e respetivos tempos de execução foram
recolhidos, existe a necessidade de entender os problemas existentes no balanceamento. Deste modo, a
ferramenta visual yamazumi foi utilizada, tornando-se mais clara e evidente a distribuição da carga de
trabalho. Na figura 39 encontra-se o yamazumi da linha em estudo, onde existem 4 intervenientes
principais: o trabalho executado pela máquina e o trabalho executado pelos 3 operadores associados à
linha.
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Figura 39- Yamazumi da linha em estudo.

O tempo associado ao enchimento – tempo esse representado como a tarefa executada pela máquina – é
algo não alterável dada a parametrização da máquina. Desta forma, o balanceamento será realizado entre
os três operadores da máquina. O balanceamento, como referido anteriormente, deve ter por base o tempo
de takt. O tempo de takt, bem como o gráfico de processo, deve ser feito para cada referência (podendo
ou não se fazer uma média após algumas iterações, dependendo da variabilidade entre todas as referências
de produção associadas àquela linha). Como visto na secção 5.1.1, o tempo de takt é dado pela equação 2:
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑡 =
(1)

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 (1)
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

(2)

Tempo total sem paragens programadas.

Assim, o cálculo para o tempo disponível para a produção teve de ser realizado. Este teve em conta todas
as referências produzidas nas linhas em questão. Simplificando, veja-se o exemplo onde apenas existiriam
3 referências (tabela 14):
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Tabela 14 - Exemplo para o cálculo do tempo disponível de produção/referência.

Referência

Quantidade

% Volume

Esforço

Esforço Total

% Esforço

A

2 000

50%

10s

10 × 2 000 = 20 000s

57%

B

1 000

25%

10s

10 × 1 000 = 10 000s

29%

C

1 000

25%

5s

5 × 1 000 = 5 000s

14%

O esforço representa o tempo médio necessário para produzir uma unidade das referências. Este tempo é
considerado para o cálculo da percentagem que a linha deve disponibilizar para a produção da quantidade
média de um determinado período. Na Empresa X, foi decidido que este período seria mensal, sendo que
não existe uma variabilidade na procura que impacte significativamente os valores acima calculados, para
o presente efeito (com exceção da sazonalidade).
Desta forma, após o cálculo do esforço para as 9 referências da linha em análise, é possível calcular o tempo
de takt das mesmas. O tempo de takt da referência de mostarda Z é apresentado na equação 26, tendo
como base os dados reais de produção da tabela 15.
Tabela 15 - Dados do produto mostarda Z.

Dedicação da
linha
35%

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑡 =

Produção
diária
1 065 unidades

Tempo de
abertura
7,5h

7,5ℎ × 0,35
2,625ℎ
9 450𝑠
=
=
= 9𝑠/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
1 065 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 1 065 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 1 065 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

(26)

Desta forma, para responder à procura do cliente, uma unidade deve sair de 9 em 9 segundos. Todavia, se
se voltar a analisar o Gráfico de Processo, é visível que uma tarefa excede este valor: a tarefa “colocar
rótulo” tem associado um tempo de 10s. Existe, pois, a necessidade de: desenvolver outro método de
colocação de rótulos/melhorar o modus operandi dos colaboradores; ou recorrer a horas extra. Neste
sentido, a decisão tomada foi a execução de horas extra, dado que a Empresa X planeia fazer alterações
pontuais à máquina no futuro e, portanto, não pretende agora gastar recursos.
O passo seguinte da metodologia que se está a seguir, como visível na tabela 13, é a utilização da ferramenta
yamazumi. Considerou-se, tal como explicado, que uma unidade deveria sair da linha de 10 em 10 segundos
(admitidas as horas extra; opção escolhida pela empresa). Na figura 40 é possível observar-se o
balanceamento, onde o operador 2 fica dedicado de forma exclusiva à tarefa que é o bottleneck do
processo, enquanto que as restantes tarefas foram distribuídas pelos outros operadores.
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Figura 40 - Balanceamento da linha em estudo.

É importante notar que, os operadores 1 e 3 cumprem o tempo de takt para responder à procura sem haver
a necessidade de fazer horas extra (ambos têm um somatório de tempo inferior a 9s/produto). Deste modo,
uma pequena melhoria na tarefa poderia poupar alguns custos à empresa. Uma hipótese poderá ser a
partilha de boas práticas, através do kaizen diário, e a normalização da tarefa, para que a tarefa seja
executada sempre da mesma forma, através da forma mais simples e eficiente conhecida até então.
Caso não haja melhorias na execução da tarefa, o tempo extra que os três operadores têm de gastar para
satisfazer a procura total é dado por (equação 27):
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 = (1 065 𝑢𝑛𝑖𝑑 −

9 𝑠 × 1 065 𝑢𝑛𝑖𝑑
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) × 10 𝑠 ≈ 18
≈ 1,5
10 𝑠
𝑑𝑖𝑎
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

(27)

O balanceamento não olha para os processos em específico; não são definidas ações de melhoria das
atividades ou das tarefas. A variabilidade no método de execução das tarefas aumenta a probabilidade de
desvios face ao resultado esperado e erros, que posteriormente levam à excedência de custos e do tempo
previsto (de execução). Para o combate destes erros, surge a ferramenta de normalização de trabalho, cujos
métodos “reduzem a probabilidade de paragens, oferecendo uma base de conhecimento face ao porquê
de os mesmos acontecerem, de experiências face a processos de execução diferentes e melhorando o fluxo
produtivo” (Feng & Ballard, 2008).
As ferramentas de balanceamento de linha e normalização de trabalho devem, pois, ser utilizadas sempre
que possível, em conjunto. Como explanado anteriormente, o balanceamento permite identificar as
diferentes cargas de trabalho ao longo da linha e, de uma forma visual e simples, ajustar as tarefas por
forma a nivelar o tempo de ciclo por operador. Consequentemente, é possível reduzir o tempo de ciclo da
linha, originando uma melhoria na eficiência e produtividade da mesma. O balanceamento permite um
nivelamento positivo na linha, com um ganho rápido e sem grandes alterações ao processo. A normalização
68

de trabalho, por outro lado, permite às empresas a otimização de cada uma das tarefas, minimizando o
muda e possibilitando um aumento de eficiência e produtividade (superiores àqueles que se atingiriam com
a aplicação da ferramenta do balanceamento de linha, apenas).
Numa fase inicial, após o nivelamento da linha, procedeu-se a uma observação no gemba – durando,
aproximadamente, meio dia. Neste levantamento inicial, as principais observações foram:
•

O operador dedicado ao abastecimento da linha (identificado como operador 1 no yamazumi) não
o fazia de forma continua. Isto acontecia porque o operador, por vezes, fazia tarefas que não lhe
competiam, como tarefas que devia ser responsabilidade da logística interna. Como consequência,
por vezes a linha parou momentaneamente sendo que, tudo somado, o custo é significativo: a linha
esteve parada 18 minutos em 4 horas, dando um total de

18×60
10

= 180 unidades em falta face ao

previsto;
•

Como referido antes, muitas tarefas que deviam ser realizadas por outros colaboradores que não
os das linhas eram, todavia, feitas pelos mesmos (como logística);

•

A técnica de colocação do rótulo, bottleneck do processo, não tinha standard: existia uma
rotuladora que funcionava muito raramente (apenas quando a manutenção intervinha, o que
nunca acontecia) e o próprio método era diferente de unidade para unidade;

•

A colocação das unidades nas paletes também não seguia uma norma: por um lado, não existia um
local específico para a palete, sendo que muitas vezes o acesso para a retirada da mesma com o
empilhador era complicado, e por outro, o número de unidades a colocar não era sempre o mesmo
(muitas vezes o número de unidades era pouco ergonómico).

Com a ajuda do kaizen diário, outras oportunidades foram surgindo e sendo resolvidas através do PDCA
(secção 5.3.2). Porém, após uma análise às observações das técnicas usadas, foi crucial escolherem-se as
melhores práticas e ajustarem-se outras, para a criação de um melhor fluxo. Estas escolhas foram realizadas
com os próprios colaboradores, chegando-se à norma que se encontra no Anexo D1. De uma forma
estruturada, o que se sugere é que atividades referentes a toda a logística relacionada com a linha em
estudo não seja feita pelos operadores, isto é, a produção deve estar focada apenas em gerar valor ao
cliente – produzindo.
Com a ajuda dos colaboradores da linha de produção e com uma série de observações no gemba, existiram
melhorias surpreendentes no processo produtivo:
•

A linha deixou de parar (de forma dão significativa, pelo menos) graças à não alimentação da linha;

•

Os tempos dos três operadores a colocar rótulos foram medidos e as técnicas foram analisadas,
tendo-se escolhido a mais eficiente e normalizado, conseguindo-se chegar a uma média da tarefa
de 8 segundos, tempo este inferior ao takt time da linha. O operador com este tempo não o atingiu
apenas pela sua técnica, mas também pela disposição do material (e acessibilidade do mesmo);

•

Algumas das tarefas consideradas muda foram eliminadas das funções dos operadores em causa,
tarefas essas principalmente relacionadas com a logística interna;
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•

A entreajuda foi promovida, sendo que quando existia alguma pessoa externa à linha sem carga,
teria como função ir ajudar os operadores da linha em estudo – tendo sido desenvolvido outra
norma de trabalho, visível no Anexo D2.

No entanto, existiram tarefas que não foram possíveis retirar do processo, ainda que sejam desperdício.
Um exemplo disso são as tarefas “puxar baldes” e “posicionar garrafão no tapete”: são tarefas totalmente
muda mas que a remoção implicaria custos de desenho de linha para a empresa (encurtando a linha, por
exemplo).
Desta forma, com as novas normas de trabalho, conseguiu-se atingir uma melhoria no tempo de ciclo em
43% (passagem de 14 segundos/unidade para 8 segundos/unidade), sendo que o tempo de takt foi atingido
e as necessidades reais dos clientes (desta referência) são, agora, satisfeitas. A evolução dos tempos pode
ser observada na figura 41.
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Figura 41 - Evolução dos tempos de ciclo medidos.
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5.3.

Kaizen diário

A falta de comunicação em toda a organização e o não acompanhamento de indicadores provoca uma
profunda desorganização estrutural e cultural na Empresa X. Assim, para criar um ambiente que promova
a partilha de boas práticas, cumprimento de objetivos e um melhor fluxo de informação entre todos, surge
o kaizen diário. Na secção anterior, foi notório o caso em que a partilha de boas práticas fez com que a
melhor forma de realização de uma tarefa (nesta situação, a tarefa “colocação de rótulos”) fosse
identificada, tendo como consequência o aumento da eficiência da linha de produção. Com o kaizen diário,
a partilha é transversal a todas as áreas produtivas e a todas as temáticas, fazendo com que o potencial de
melhoria seja enorme.
Assim como as anteriores, a presente secção segue a seguinte estrutura: na secção 5.3.1 é feita uma
contextualização teórica acerca da temática, e na secção 5.3.2 surge uma proposta de melhoria e a
consequente implementação.

5.2.3. Fundamentação teórica
O kaizen diário surge como resposta à pergunta “como desenvolver pessoas e sustentar resultados?”. Desta
forma, o grande objetivo passa pelo desenvolvimento de colaboradores e das respetivas equipas naturais
de modo a que estas, paulatinamente, comecem a ser autónomas. Por norma, equipas pouco produtivas
são caracterizadas por serem pouco autónomas, cujo alinhamento com objetivos é inexistente e
frequentemente são observadas sérias dificuldades na identificação de oportunidades de melhoria. Desta
forma, esta metodologia desenvolve equipas com a prática de rotinas diárias, tendo como finalidade a
monitorização dos padrões do processo, identificação dos desvios dos padrões, resolução dos problemas
para atingir e melhorar padrões e a reflecção, aprendizagem e desenvolvimento de novas competências.
O Kaizen Diário tem como base 8 princípios fundamentais: (1) criação de valor, sendo que a base de tudo,
em qualquer ferramenta kaizen, é aquilo que o cliente valoriza; (2) eliminação de desperdícios, tendo as
categorias sido apresentadas na secção 3.1.2.1.; (3) envolvimento, onde o foco nunca deve ser a atribuição
de culpas e julgamentos; (4) ir ao gemba, dada a importância de observar e falar com dados; (5) gestão
visual, em que cada equipa deve ter o seu espaço de partilha e discussão; (6) normalização, sendo que uma
agenda de reunião deve existir para que todos os assuntos relevantes sejam abordados; (7) reuniões
eficientes, cujo tempo e temas sejam cumpridos; (8) autonomia da equipa, com treino e partilha de
competências.
Esta metodologia divide-se em 4 níveis principais, e 1 nível base (nível 0):
Nível 0: Definição das Equipas
Numa fase inicial, uma apresentação do modelo deve ser realizada, bem como uma análise de gaps (onde
as equipas estão atualmente versus onde as equipas deveriam estar em termos de organigramas, dinâmicas
de melhoria e competências). O Plano de Desenvolvimento de Equipas deve ser construído, bem como o
respetivo plano de implementação.
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Nível 1: Organização das Equipas
Neste nível, a realização de reuniões diárias com as equipas (naturais) definidas no nível anterior deve ser
estabelecida. Estas devem acontecer junto de um espaço reservado para a equipa (como um quadro), onde
as discussões acerca de desafios/oportunidades do dia anterior devem ser discutidas, bem como o
planeamento para o dia. Um quadro deve ser desenhado pela equipa para representar a informação
relevante a partilhar, note-se que deve ser a equipa a decidir a informação mais pertinente que este deve
conter.
Nível 2: Organização do Espaço de Trabalho
O mau aproveitamento dos espaços, os layouts desadequados às tarefas e a má ergonomia dos postos de
trabalho são temas muito recorrentes nas empresas. Deste modo, de maneira a ultrapassar estes
problemas, recorre-se à metodologia dos 5Ss. Esta, tal como foi descrito na secção 3.2.3.3 baseia-se em
triar, arrumar, limpar, normalizar e sustentar.
Nível 3: Normalização do Trabalho
A forma mais eficiente de trabalho, descoberta até então, deve ser executada por todos. Deste modo, surge
o conceito de normalização das tarefas, onde um levantamento das mesmas é feito pelas equipas, definemse as prioridades de normalização, recorre-se à gestão visual para a construção das normas e treinam-se os
colaboradores, de forma a que todos estejam alinhados na execução. Por fim, deve haver uma garantia que
as normas são cumpridas (através de auditorias rápidas, por exemplo).
Nível 4: Melhoria dos Processos
A identificação dos desperdícios nunca deve parar, isto é, existem sempre oportunidades de melhorias nos
processos. Assim, este nível tem como objetivo a identificação destas oportunidades nos processos
realizados pelas equipas, funcionando como um ciclo. Esta melhoria é conseguida com a utilização de várias
ferramentas: a resolução estruturada de problemas, a preparação de mapas de processos (melhoria de
processos) e a criação de normas de trabalho (melhoria de tarefas repetitivas).
Em suma, o kaizen diário cria e aprimora a cultura de melhoria continua numa organização, gerando
pequenas melhorias que, somadas, se tornam significativas. Outros resultados são, por um lado, o auxílio
e a identificação e eliminação de desperdícios, permitindo a rápida deteção e correção de erros e
melhorando a visão sistémica e, por outro lado, a motivação da equipa, inspirando-a a mudar e a ver além
dos paradigmas constantes do dia-a-dia.

5.2.4. Implementação da proposta
A Empresa X, como referido antes, tinha graves problemas estruturais em termos de comunicação e partilha
de informação no gemba. A falta de indicadores, o excesso de desperdício e o não foco nos objetivos – que
apenas estão definidos na teoria, mas ninguém na realidade olha para eles – acabam por prejudicar a
eficiência produtiva, bem como desmotivar as equipas. Além disto, cada colaborador está associado a uma
e apenas uma função, não sabendo executar outras, nem existe partilha de boas práticas e
desenvolvimento de competências. Desta forma, o conceito de kaizen diário (de forma mais ou menos
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direta) não existia de todo: reuniões periódicas, diárias ou não, não existiam; objetivos diários não eram
definidos; partilha de boas práticas e momentos de reflexão acerca de método de trabalho não era
discutidos; levantamento de oportunidade e planos de ação para as mesmas não eram realizados.
Deste modo, uma equipa piloto foi escolhida. Os critérios para a escolha foram: (1) a simplicidade de recolha
de dados para indicadores; (2) simplicidade da linha; (3) automatismos da linha; (4) número de elementos
da linha. A linha escolhida foi a linha dos baldes (Anexo A). Esta linha, antes da implementação do kaizen
diário, tinha um OEE 2017 = 15%.
O kaizen diário implementado na Empresa X refere-se ao nível 1, e traduz-se em duas abordagens principais:
a construção de um quadro de equipa, ferramenta para uso exclusivo da mesma com recurso a gestão
visual, e uma reunião de equipa, reunião essa tendo como auxílio o quadro identificado. A reunião, de uma
forma objetiva, assenta numa dinâmica de três momentos principais: (1) análise do dia anterior, de forma
estruturada com recurso a KPIs; (2) análise do planeamento para o dia de trabalho, com utilização de gestão
visual; (3) gestão de melhoria, usando a ferramenta PDCA. Deste modo, numa primeira fase, os indicadores
a seguir foram definidos com a equipa, sendo estes:
Eficiência da linha: tendo por base a cadência teórica do respetivo produto na máquina, onde uma
comparação às unidades picadas naquele turno é feita. O objetivo acordado, numa fase inicial, foi um
aumento de 20% face ao OEE baseline, isto é, 18% (a definição do objetivo foi empírica e, ao mesmo tempo,
ambiciosa, apenas para perceber o potencial de melhoria da linha – esforço versus recompensa);
Tempo de paragens não planeadas (avarias, esperas de informação): os colaboradores, no final do dia,
anotam o somatório de minutos parados.
Planeamento: a Empresa X, tal como referido anteriormente, não trabalha de acordo com um planeamento
diário. No fundo, o que sai para a linha é uma lista de prioridades de produção. Assim sendo, no momento
da reunião, é acordado entre os colaboradores qual o objetivo do dia: estes, baseando-se na sua experiência
e na cadência da linha, chegam a um consenso acerca da quantidade objetivo. Na reunião seguinte,
confirma-se se a produção foi ou não cumprida.
A implementação de um quadro de equipa tornou-se necessária. Desde o primeiro draft, quadro foi
sofrendo (e continua a sofrer) alterações, bem como a dinâmica da reunião. Na figura 42 encontra-se o
quadro, ainda numa fase inicial. Esta acontece no início de turno, visando uma discussão mais estruturada
– não acontecendo confusão entre o que se passou hoje e ontem. A liderança da reunião é rotativa,
promovendo a dedicação e responsabilização dos intervenientes.

Figura 42 - Quadro inicial das reuniões de kaizen
diário da linha em estudo.

Figura 43 - Ação de melhoria saída da reunião
de equipa (quadro de ferramentas da equipa).
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Desde então, várias melhorias foram observadas: (1) a dinâmica entre os colaboradores mudou, havendo
uma melhor estrutura na passagem de informação; (2) o trabalho foi, de uma forma estruturada,
reorganizado, de forma a que quando existe um problema na linha apenas um dos colaboradores vai pedir
ajuda/resolvê-lo; (3) a comunicação com a manutenção foi melhorada, havendo um espaço no quadro para
transmissão de informação; (4) mais de 40 ações de melhoria em 2 meses foram concluídas, promovendo
a motivação dos colaboradores e aumentando, de forma mais ou menos direta, a eficiência da linha (uma
das ações foi o quadro apresentado na figura 43).
O kaizen diário é, muitas vezes, menosprezado no que a resultados diz respeito. Todavia, esta apresenta
ótimos resultados em vários setores de atividades, desde os serviços até aos diversos setores da indústria.
Veja-se a Empresa X: tal como foi dito, a linha em análise tinha um OEE = 15%, com um objetivo de 18%.
Em 2 meses – e apenas com a implementação do kaizen diário– o OEE subiu cerca de 120%, ficando-se no
33% (figura 44). Convém realçar que o mix de produção se manteve o mesmo durante os 2 meses do piloto
quando comparados com o baseline.

120%

33%
15%
Baseline

Média Piloto
(2 meses)

Figura 44 - Comparação, a dois meses, do OEE da equipa piloto.

Para o sucesso de uma correta implementação de kaizen diário, um piloto com excelentes resultados é fator
crítico de sucesso. Tal como supramencionado, foi definida uma equipa piloto que serviu como modelo
para ajustar a metodologia às reais necessidades e idiossincrasias da Empresa X.
Para além dos resultados tangíveis, observados na figura 44, um dos principais resultados do kaizen diário
da equipa piloto foi o relativo à mudança de paradigmas: existiu um ponto de viragem, onde o discurso
passou de “isto não resulta porque…” para “o que temos de fazer para isto resultar?”. A mudança cultural
e comportamental é um dos resultados de mais difícil alcance e o facto de ter sido alcançado na equipa
piloto dá o exemplo para as restantes equipas, motivando-as.
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5.4.

Conclusões do capítulo

Após o levantamento de oportunidades de melhoria identificadas no VSM, surgiu a necessidade de se
aplicarem as ferramentas mais adequadas (que foram apresentadas no capítulo 3) para a resolução dos
problemas identificados. Os problemas mais impactantes neste levantamento foram essencialmente três,
sendo que para cada um deles foi definida uma ferramenta (tendo sido a seleção feita com base na revisão
da literatura realizada e a sua aplicabilidade na realidade da Empresa X): (1) pull planning, de forma a criar
uma metodologia de planeamento mais estruturada e realista; (2) balanceamento das linhas e normalização
de trabalho, cujo objetivo passa pela melhor distribuição das tarefas e definição da melhor forma de
realização das mesmas, promovendo foco no que é, efetivamente, valor acrescentado para o cliente e
melhorando o fluxo produtivo; (3) kaizen diário, fomentando a partilha de boas práticas, de comunicação e
a organização geral da empresa, como um todo.
Numa primeira fase, a implementação da ferramenta de planeamento pull foi iniciada, sendo que a sua
aplicação consistiu em três estágios. Inicialmente foram definidas as estratégias de produção por produto
final, bem como para os consumíveis. Para tal desenvolveu-se uma análise ABC ao conjunto de produtos
produzidos na Empresa X (estágio 1). Após esta análise, as capacidades de produção e armazenamento
foram estudadas, através dos cálculos das capacidades de produção a reservar e respetiva alocação de silos
por tipologia de produto, bem como da definição dos tamanhos de lote e níveis de inventário por SKU
(estágio 2). Numa fase terminal (estágio 3), um contrato entre os departamentos Produção e Planeamento
foi realizado, de forma a definir a ordem de produção em dois possíveis cenários (capacidade real inferior
ou superior à procura real). Na presente dissertação não foi possível mostrar as análises reais desenvolvidas
(apenas exemplos), mas um algoritmo foi desenvolvido por uma equipa interna da Empresa X, estando
atualmente numa fase de ajuste: oportunidades de melhoria têm vindo a surgir e a equipa está focada em
dar resposta a estas o mais breve possível, para que uma análise de resultados realista possa ser
concretizada. Através do sistema de planeamento desenvolvido é possível saber em cada momento os
valores corretos de inventário, quando se deve produzir, quais as quantidades a produzir e em que linhas
de enchimento esse trabalho será feito.
Numa segunda fase analisaram-se os grandes índices de desnivelamento detetados durante o mapeamento
da cadeia. Tornou-se crucial equilibrar as cargas de trabalho entre operadores, de forma a criar fluxo e
melhorar a eficiência. Desta forma, foi selecionada uma linha para analisar ao detalhe, cuja escolha teve
por base a simplicidade das linhas e a sua reduzida eficiência (OEE 2017 = 30,4%). Através de várias
observações no gemba e da normalização de tarefas – sendo estas as melhores práticas que representam
melhores tempos de execução sem condicionar a qualidade dos artigos –, uma melhoria de 43% do tempo
de ciclo foi alcançada, sendo que esta representa uma redução do tempo de ciclo de produção em cerca de
6 segundos.
A terceira fase explorou a falta de comunicação, de objetivos e de boas práticas que foram identificados
como responsáveis pela desorganização profunda sentida em toda a estrutura da Empresa X. Assim, a
ferramenta kaizen diário foi implementada numa equipa piloto, com o intuito de promover a partilha de
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dificuldades e boas práticas, motivando as equipas e fazendo-as sentir como uma parte importante do fluxo
produtivo. Em dois meses, apenas com pequenas melhorias (como melhorias ergonómicas, acessibilidade
de materiais, etc), o OEE da linha da equipa em estudo teve um aumento de 120% – um aumento de cerca
de 18 pontos percentuais face ao baseline –, provando o quão poderosa é esta ferramenta e mostrando o
potencial de melhoria que existe em toda a unidade fabril.
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6. Conclusões e trabalho futuro
O caso de estudo apresentado no presente trabalho remete à Empresa X, tendo como principais objetivos
o aumento da eficiência operacional e subsequente aumento do nível de serviço. A Empresa X, denominada
desta forma por motivos de confidencialidade, é uma organização do setor alimentar e cliente da empresa
prestadora de serviços de consultoria Kaizen Institute Consulting Group, em conjunto com a qual esta
dissertação foi desenvolvida. Após uma caracterização das empresas envolvidas, os problemas mais críticos
foram descritos, estando estes associados a dois tópicos principais: produção (em termos operacionais) e
o respetivo planeamento. A produção era muito ineficiente, sendo que os OEEs das linhas tinham valores
reduzidos – média de 30%. Por outro lado, planeamento da produção era inadequado, sendo a principal
oportunidade de melhoria o tipo de sistema adotado pela organização: um sistema push, onde a produção
não se baseia na produção real.
Com base numa revisão sistemática da literatura, uma panóplia de ferramentas foi selecionada, por forma
a responder a algumas oportunidades observadas de forma prévia, isto é, oportunidades levantadas com
recurso a observações no terreno. Uma multi-metodologia foi desenvolvida (ver figura 20), refletida nos
capítulos subsequentes: uma primeira etapa desenvolvida passou por um levantamento de oportunidades
estruturado e organizado, onde se pretendeu perceber as dificuldades com maior impacto nos resultados;
a segunda etapa passou pela aplicação das ferramentas cujo objetivo foi intervir nas oportunidades com
maior potencial de melhoria – pull planning, balanceamento de tarefas e normalização de trabalho – ou
cuja aplicação servirá de base para melhorias transversais a várias temáticas – kaizen diário (de notar que
estas não foram as ferramentas descritas no capítulo 3, sendo que este tema será explorado mais adiante);
a última etapa explorou a implementações de melhorias com elevados investimentos, sendo que esta não
foi explorada na presente dissertação pois implica investimentos por parte da Empresa X e está ainda a ser
analisada.
Para o levantamento das oportunidades desenvolveu-se um value stream mapping, o que permitiu detetar
três problemas principais a resolver: (1) a ineficiência no planeamento, conduzida até então por um sistema
push; (2) a falta de normas e objetivos, não existindo trabalho normalizado, rotinas de trabalho e trabalho
dedicado a operador; (3) a inexistência de comunicação e indicadores, promovendo a desorganização
estrutural e cultural da Empresa X.
Ineficiência do planeamento
Para a resolução do primeiro problema, uma metodologia foi desenvolvida e definida, a qual explorou
sistemas pull. O resultado de todos os passos não é exibido na presente dissertação por motivos de
confidencialidade. A metodologia está de momento a ser implementada nos sistemas informático da
Empresa X, estando na fase de ajuste. Esta metodologia, ajudará a Empresa X a responder de uma forma
mais eficiente à procura real dos consumidores e traduz-se na criação de um fluxo na produção, definindo
a dimensão dos supermercados (armazenamento e produção) que a Empresa X deve considerar, sendo que
estes devem ser reajustados numa base trimestral por motivos de sazonalidade. No entanto, para uma
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correta aplicação de um sistema pull, outras ferramentas devem ser utilizadas em trabalhos futuros. Desta
forma, na figura 45 é apresentada uma proposta de trabalho futuro relativa a este ponto.
Supermercado
de matériasprimas

Supermercado
de embalagens

Mizusumashi

Logística interna

Milkrun

Logística
externa

Figura 45 - Metodologia a seguir para um sistema totalmente pull.

Numa próxima fase, os supermercados dos consumíveis devem ser definidos: a base da metodologia cujo
resultado é o dimensionamento dos supermercados foi definido na presente dissertação, mas outros
aspetos devem ser explorados. Entre estes temas, enumeram-se de seguida os principais:
•

Tipos de armazenamento, isto é, supermercado em estante dinâmica ou armazenamento sobre
rodas;

•

Local dos supermercados, sendo que a estratégia a seguir deve ter como premissa a entrada dos
materiais do lado dos fornecedores e a saída dos materiais do lado dos clientes;

•

Definição do bordo de linha, que deve ditar o tipo de abastecimento a ter, sendo que este poderá
ser contínuo (utilização de kanbans) ou sequencial (utilização de junjos);

•

Estudo das células logísticas mais apropriadas, tendo por base a movimentação dos produtos em
armazém e o respetivo picking;

•

Implementação de gestão visual nos pontos em que esta fizer sentido, como por exemplo em
identificação de zonas de supermercado ou bordo de linha, definição de níveis de stock, níveis de
reabastecimento de caixas para kanban, entre outros;

Após a resposta aos aspetos acima descritos, testes devem ser realizado para que se garanta a veracidade
dos dados que estão em sistema (algoritmo) e do que está a ser produzido/movimentado na realidade. De
notar que, mesmo quando tudo parecer funcional, devem ser realizados testes (por exemplo, mensais) para
garantir que não ocorrem erros e que a sua deteção tardia seja prejudicial para a empresa.
Posto isto, o conceito de mizusumashi (já abordado na secção 3.2.3.5) deve ser explorado, sendo que este
deve seguir uma rota com um ciclo bem definido: os vários horários e locais de paragem devem ser
previamente definidos. A definição destes deve ter como foco as necessidades sentidas na logística interna
e o balanceamento dos pontos a abastecer. O trade-off entre o número de vezes que o comboio logístico
deve passar e a quantidade de material que deve/pode estar no bordo de linha deve ser estudada, de modo
a chegar a uma solução ótima e permitindo uma melhor gestão de espaços e recursos à empresa.
Por fim, surge o conceito de milkrun, ligada à logística externa. Este ponto só deve começar a ser estudado
quando a logística interna já se encontrar numa fase consistente e otimizada. O conceito de milkrun, ainda
que não tenha sido referido na presente dissertação, é a ferramenta que deu origem ao mizusumashi: este
sistema foi inspirado na venda de leite no Oeste, onde o vendedor ia de porta em porta entregar o produto
e, ao mesmo tempo, levava os frascos vazios dos consumidores. Esta rota é previamente definida, bem
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como o seu horário (Sadjadi et al., 2008). Desta forma, o que se propõe para a Empresa X é um estudo
detalhado dos fornecedores, testando o conceito de milkrun com os mesmos de forma a diminuir os lead
times. Com esta redução, será possível responder de uma forma mais rápida aos clientes e,
consequentemente, aumentar níveis de serviço. Acrescendo, os níveis de inventário serão inferiores,
havendo potencial para uma melhor gestão e aproveitamento de espaço.
Balanceamento de linhas e normalização de trabalho
Relativamente ao segundo problema, uma linha foi definida como piloto. O seu balanceamento foi feito
tendo por base as referências A da mesma, isto é, referências com elevada frequência de consumo, valor e
quantidade. Através da nova disposição das tarefas e da normalização de todos os passos, foi possível
chegar a um tempo de ciclo inferior ao tempo de takt, permitindo a produção sem atrasos e sem
necessidade de horas extra.
Relativamente a trabalhos futuros, estes passam pelo desdobramento do que foi realizado na presente
dissertação para todas as linhas:
•

Definição de matriz de competências para todos os operadores da fábrica, cujo objetivo passa pela
deteção de quem sabe fazer o quê, promovendo versatilidade nas linhas;

•

Teste com operadores para estudo de quais as melhores práticas nas várias tarefas;

•

Definição dos passos cujo resultado é a realização da tarefa de forma mais eficiente;

•

Normalização de todas as tarefas.

A normalização das tarefas deve ser sempre realizada num documento físico, sendo que este deve ser de
acesso e leitura fácil. Sempre que existirem dúvidas dos colaboradores, estes devem conseguir ver a
informação da forma mais rápida possível. Outra ação que se propõe é a implementação de um plano de
formação para os colaboradores com menos experiência, permitindo que todos sejam capazes de fazer
tudo. Assim, a flexibilidade será potenciada, evitando que paragens ocorram por falta de operadores que
sejam os únicos a saber manusear/realizar uma determinada tarefa.
Por fim, a aplicação da ferramenta SMED (secção 3.2.3.2) também deve ser explorada. Esta, de forma
indireta, está associada à temática em análise, pois com a aplicação desta ferramenta, a normalização das
tarefas nos setups é normalizada, promovendo um menor tempo de paragem da máquina, uma melhor
organização da realização dos setups e uma melhor distribuição da carga de trabalho durante o setup (e os
momentos precedentes e antecedentes ao mesmo). Com a implementação do SMED, os colaboradores
terão a sua carga laboral mais equilibrada, sendo que o maior resultado disso será o aumento da eficiência
da linha e do fluxo de produção.
Kaizen diário
Por fim, a ferramenta kaizen diário foi implementada numa equipa piloto sendo de realçar os seus
excelentes resultados: uma melhoria de 120% no OEE em apenas 2 meses. Porém, a equipa ainda está a
perceber qual a melhor dinâmica a seguir nas reuniões, bem como quais os indicadores mais corretos a
seguir num contexto diário. Assim, o que se propõe como plano de trabalho futuro é:
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•

Acompanhamento horário ou até mesmo instantâneo dos objetivos (sendo que este poderia ser
extraído do sistema de forma direta), de forma a perceber se a produção está atrasada/adiantada
face ao planeado;

•

Planeamento diário bem definido (passo que será consequência do algoritmo desenvolvido);

•

Melhorar a gestão visual do quadro;

•

Definição da matriz de competências (já referida anteriormente), promovendo a evolução de cada
individuo;

•

Desdobramento da dinâmica para todas as linhas, adaptando a reunião às necessidades de cada
linha.

O kaizen diário é uma ferramenta de melhoria contínua, sendo que esta está sempre a necessitar de ser
reajustada e melhorada. Estes reajustes devem-se às diferentes necessidades das várias equipas, bem como
aos diferentes momentos em análise. Porém, quando as equipas demonstrarem maturidade suficiente
(sendo que esta não advém do tempo de implementação, mas sim de fatores culturais), fará sentido a
implementação do nível 2 de kaizen diário (organização dos espaços de trabalho). A mesma lógica deve ser
seguida (aqui e nos restantes dois passos): começar com uma equipa piloto e, depois de uma fase de testes,
realizar o desdobramento para as restantes equipas.
As três áreas de desenvolvimento futuro são independentes umas das outras, não existindo a necessidade
de se estabelecer uma ordem de implementação. De notar, porém, que os desdobramentos não devem
ocorrer em simultâneo, ou poder-se-á assistir ao enviesando os potenciais resultados a atingir dada a perca
de foco por parte das equipas.
No caso da Empresa X achar necessário o investimento (elevado) em novas tecnologias ou infraestruturas,
a terceira etapa da multi-metodologia definida na figura 20 deve ser considerada. De notar que os
potenciais investimentos devem ser cuidadosamente analisados, de forma a que gastos desnecessários não
sejas efetuados. Um trade-off entre o custo e a recompensa deve ser executado.
Durante a realização da presente dissertação, diversas adversidades foram sentidas, principalmente
relativamente à cultura vivida na Empresa X: as equipas que colaboraram no desenvolvimento do presente
trabalho eram extremamente adversas à mudança, sendo que não existia foco total dos líderes perante
este tema. Deste modo, processos que inicialmente pareciam ser simples e exequíveis rapidamente (como
análises simples ao gemba), tornaram-se morosos, atrasando o desenvolvimento da dissertação.
Conclui-se, assim, o presente trabalho com o destaque para a importância da cultura organizacional: por
muito eficiente que uma empresa seja, a mudança deve ser sempre encarada como inevitável. A vantagem
competitiva advirá deste fator, sendo que as pessoas (e os seus valores) são quem contribui para o
crescimento sustentado de uma organização.
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Anexos

Anexo A – Layout da zona de produção da Empresa X.
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Anexo B – Análise dos artigos científicos selecionados.

Anexo B1 – Análise dos artigos científicos de 2010.
Artigo
#

Citações

1
2
3
4

156
151
68
64

6
7
8
9
10
11

38
34
32
31
31
30

13
14
15
16
17
18

23
20
20
17
14
13

20

10

21

9
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Áreas de foco
Indústria

Logística

CA

Serviços

x
S
S
C

x

C

Sustentabilidade

Conceptual

Automação

CO

x
x

x

x

x

S

FM

x

FM
FM

x
x

x

x
x

x

JIT

VSM

MP

5 Whys

Kanban

x
x

x

x

x

x
x

x

6 Sigma

x
x
x

GV

HRM

x
x
x

x

SMED

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

Cont

x

EE
8

Outros

x

x
x
x

BSF
x

A

x

x

EE

S

x

x
x

P

E

x
x

Ferramentas

x
x

x
x
x

x
6

4

S

x

6

8

Legenda:
C – Construção
P – Processo
EE – Energia e Eletrónica
FM – Fabrico e Manufatura

x
4

4

x
7

4

x
3

5

A – Automóvel
IT – Informática e Sistemas de Informação
Aero – Aeroespacial
H – Hotelaria

6

x
5

1

2

2

x
5

1

2

8

S – Saúde
BSF – Banca e Setor Financeiro
Cont – Contabilidade
E – Educação
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Anexo B2 – Análise dos artigos científicos de 2011.
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P
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x
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x
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Anexo B2 – Continuação análise dos artigos científicos de 2011.
Artigo

Ferramentas

# Citações JIT VSM MP 5 Whys Kanban SMED GV Pull P. HRM Poka yoke Normaliz. 6 Sigma Outros
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x
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9
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x
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x
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x
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7

2
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Anexo B3 – Análise dos artigos científicos de 2012.
Artigo

Áreas de foco

#

Citações

Indústria

Logística

1
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62

3

59

4

56

FM
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55

Automóvel

6

40

7

39
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S
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18

17

18
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x

x
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x
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Anexo B3 – Continuação análise dos artigos científicos de 2012.
Artigo

Ferramentas

#

Citações

1

62

2

62

x

3

59

x

4

56

5

55

x

6

40

x

7

39

8

38

9

33

11

27

12

26

13
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21

x

15
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x

16

18

17

18
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18

19

17
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15
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23

13
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13
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11

26

10
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10
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9
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9

32

9

33

9
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x

x

x

x

X

x
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x
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x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

4

6

x

1

1

1

5

1

3

2

5

1

2

3

6
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Anexo B4 – Análise dos artigos científicos de 2013.
Artigo

Áreas de foco
Indústria

Logística

CA

Serviços

Sustentabilidade

#

Citações

Conceptual

Automação

CO

E

S

1

111

3

68

4

52

5

51

6

48

FM

7

39

FM

8

33

x

9

31

x

10

29

11

27

12

24

13

24

15

22

EE

x

16

22

FM

x

17

20

FM

18

18

P

19

18

x

20

18

x

22

18

x

23

18

24

18

FM

25

17

FM

x

x

26

15

A

x

x

x
A

JIT VSM PDCA Kanban GV Pull Plan. HRM SMED Outros

x

x

x

x

x
Serv

x

A

Ferramentas

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
Cont

x
x

x

x

x

x

x

x

x

P
x

S

x

S

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
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x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
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Anexo B4 – Continuação da análise dos artigos científicos de 2013.
Artigo

Áreas de foco

#

Citações

Indústria

28

13

C

29

12

Aero

30

12

31

12

32

12

33

11

34

10

35

10

37

9

38

9

39

9

40

9

41

9

42

9

43

9

44

9
TOTAL

Logística CA Serviços
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Conceptual
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CO

E

S

A
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x

x
x
IT

x

x

x

x

x

x
IT

FM

x

Cont
x

H

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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A

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

FM

x

x

x

x

x

x

x

x

x
S

x

x

x

x
x

17

8

11

9

12

6

9

10

11

5

8

6

1

7

4

5

8

1

18
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Anexo B5 – Análise dos artigos científicos de 2014.
Artigo

Áreas de foco

#

Citações

Indústria

Logística

CA

Serviços

2

68

3

68

4

52

5

47

A

6

47

FM

7

40

8

37

10

30

11

27

12

27

13

26

P

14

26

S

15

24

16

24

17

22

19

21

S

21

20

Serv

23

18

24

17

25

16

x

Sustentabilidade

Conceptual

Automação

CO

E

S

x

A

Ferramentas
JIT VSM MP SMED 6 sigma Kanban GV A3 Pull Plan. HRM Outros

x

x
x

x

x

x
Cont

x

x

x

x

x

x

FM

x
x

x

x
x
x

x
S

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

IT

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
FM

x

x

x

C

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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Anexo B5 – Continuação da análise dos artigos científicos de 2014.
Artigo

Áreas de foco

#

Citações

27

13

29

12

30

12

31

12

33

11

34

11

35

11

36

11

37

11

39

11

40

11

41

10

42

9

43

9

FM

44

9

FM

TOTAL

13

Sustentabilidade

Indústria Logística CA Serviços Conceptual Automação CO

E

S

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A

Ferramentas
JIT VSM MP SMED 6 sigma Kanban GV A3 Pull Planning HRM Outros
x

EE

x
Serviços

S
x

S
S

x
x
x

x

x

3

7

x
x

x

E

x

IT

x

x

x

x
x

x

Aero
x

x

x

Aero

x

x

x
x

S

x

x

x

x

x

x
x
x

11

16

x

x

x

4

11

9

x
x
16

4

6

x
6

1

3

2

1

3

0

1

9

16
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Anexo B6 – Análise dos artigos científicos de 2015.
Artigo

Áreas de foco
Indústria

Sustentabilidade

#

Citações

Logística CA Serviços

Conceptual

1

56

x

x

2

48

3

38

4

38

5

38

6

36

7

21

FM

8

20

FM

x

9

18

P

x

11

14

12

13

EE

13

12

FM

14

12

15

12

16

11

17

11

FM

19

11

FM

20

10

x

21

9

x

23

9

P

24

9

P

TOTAL

10

Automação

CO

E

S

A

Ferramentas
JIT

VSM MP 6 sigma GV Pull Plan. HRM

Poka yoke

Outros

x
x

x

x
S

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

FM

x
x

x
x

x

x

x

x

x
2

x

x
x

x
5

x

x
x
x

x

x

x

x
1

12

2

x

x

x

4

3

4

x
2

4

5

x
1

2

2

0

1

0

9

97

Anexo B7 – Análise dos artigos científicos de 2016.
Artigo

Áreas de foco

Sustentabilidade

# Citações Indústria Logística CA Serviços Conceptual Automação CO
1

20

2

19

3

14

4

12

5

10

6

9

7

9

S

E

S

A

x

x

x

x

x

x

x

Ferramentas
JIT VSM SMED 6 sigma Kanban GV A3 Pull Plan. HRM Poka yoke Outros

x

FM
S

x
x

x

FM

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FM

x

x
x

TOTAL

3

1

1

2

4

0

0

2

3

2

2

3

0

2

0

2

1

1

1

0

2

Anexo B8 – Análise dos artigos científicos de 2017.
Artigo
# Citações

Áreas de foco
Indústria

Logística CA Serviços

Conceptual
x

2

11

x

3

9

x

TOTAL

0

Sustentabilidade

0

2

0

1

Automação

0

CO

0

Ferramentas

E

S

A

JIT VSM MP Ishikawa

x

x

x

x

x

x

x

x

2

2

2

2

x
0

0

1

6 sigma GV
x
1

x
1

Manuf. cell

Pull Plan. HRM Outros

x
1

x
0

x

x

1

2
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Anexo C – Normas criadas para a execução de tarefas na linha dos garrafões.
Anexo C1 – Norma para 3 pessoas.

Nota: as imagens encontram-se desfocadas e em tons de cinza por motivos de confidencialidade.
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Anexo C2 – Norma para 3 pessoas.

Nota: as imagens encontram-se desfocadas e em tons de cinza por motivos de confidencialidade.
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Anexo D – Checklist de verificação de material
Checklist de verificação
Batch

Resp. Verificação
Resp. Tarefa
Produto:

Dia:
Produto:

Dia:
Produto:

Dia:
Produto:

Dia:
Produto:

Dia:
Produto:

Dia:
Produto:

Dia:

Batch
Depósito
(produto)
engatado
Operador 1
Responsável A

Material de Embalagem
Frascos

Tampas

Rótulos

Etiquetas

Operador 2
Responsável B
Responsável C

Caixas

Filme

Paletes

Operador 3
Responsável D

Técnico de
manutenção
reservado
Operador 1
Responsável E

Mão-de-obra
assegurada

9h
17h
9h
17h
9h
17h
9h
17h
9h
17h
9h
17h
9h
17h
9h
17h
9h
17h
9h
17h
9h
17h
9h
17h
9h
17h
9h
17h
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