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Resumo 

Devido à pressão competitiva que as empresas vão sendo alvo é cada vez mais urgente tomar medidas de 

melhoria através de uma maior rentabilização de recursos que permita aumentar a capacidade produtiva. 

Com este objetivo, cada vez mais têm sido aplicados sistemas Kaizen Lean com o intuito de mapear a 

cadeia de valor de uma empresa e através de técnicas de melhoria contínua e com isso eliminar atividades 

que não acrescentam valor para o cliente (Bessant et al. (2001)). 

Esta Dissertação apresenta um problema de ineficiência nas Farmácias das unidades hospitalares 

pertencentes à Empresa XPTO, líder em Portugal no setor da prestação de cuidados médicos. O problema 

raiz é transversal às várias unidades e passa pela definição não otimizada de processos dentro da 

Farmácia. Aliado a este problema, encontram-se problemas específicos no desenho de layouts, que não 

estão conforme com as necessidades de picking. Existe ainda uma ineficiente gestão de stocks, uma vez 

que é realizada de forma empírica. 

Suportado pelo estudo de exemplos retirados da Revisão Bibliográfica, nesta Dissertação foi desenhada 

uma solução que passa pela recolha e análise de dados que permitem identificar as oportunidades de 

melhoria do estado inicial dos vários processos desenvolvidos. Com base nesta abordagem foi definido 

um conjunto de alternativas a implementar num período de cinco meses em seis Farmácias.  

Os principais resultados obtidos no primeiro mês após a implementação das melhorias (Fevereiro/14) 

foram uma redução de 11% do valor de stock e uma média de 0,29 Ruturas por mês (valores incluem as 

seis Farmácias). 

Palavras-Chave: Farmácia, Gemba, Kaizen Institute, Lean, Muda, Total Flow Management



Abstract 

Due to competitive pressure that companies are being targeted is increasingly urgent to take measures 

to improve profitability through increased resources, thereby increasing the production capacity. With 

this aim, increasingly Kaizen Lean systems are being applied in order to map the value chain of a company 

and through continuous improvement techniques, eliminating activities that do not add value to the 

customer (Bessant et al have been applied. (2001). 

This Dissertation presents a problem of inefficiency of the various hospital Pharmacies belonging to 

Empresa XPTO, a leader in Portugal in the medical care sector. The root problem is transversal to several 

units and shall not optimized for defining processes within the Pharmacy. Allied to this problem, there are 

specific problems in the design of layouts, which are not in accordance with the picking needs. There is 

also an inefficient management of stocks, since it is performed empirically. 

Supported by studying examples from the literature review in this Dissertation was designed a solution 

that involves the collection and analysis of data for identifying opportunities for improvement of the initial 

state of the various processes developed. Based on this approach a set of alternatives to implement a 

five-month period in six pharmacies were defined. 

The main results obtained in the first month after the implementation of the improvements there were a 

reduction of 11% of stock level and an average of 0,29 of stockout per month (data include the six 

pharmacies). 

Keywords: Pharmacie, Gemba, Kaizen Institute, Lean, Muda, Total Flow Management
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Glossário 

A Tabela 1 serve de apoio à leitura desta Dissertação através da definição dos principais conceitos Kaizen 

utilizados ao longo do texto. As palavras encontradas entre parênteses representam a tradução literal de 

Japonês para Português.   

Tabela 1 – Definição dos principais conceitos Kaizen utilizados 

Conceito Definição 

Kaizen Mudar para melhor de forma contínua 

Lean Zero desperdícios  

Gemba Local onde é acrescentado valor (Terreno) 

Muda Atividades que não acrescentam valor (Desperdício) 

Kanban Ferramenta que permite a partilha de informação (Cartão) 

Heijunka 
Controlar a variabilidade da sequência das necessidades de produção para 

permitir maior capacidade de utilização de recursos (Nivelamento) 

KMS Sistema de Gestão Kaizen 

KCM Sistema de gestão da mudança cultural das pessoas 

PDCA Ferramenta utilizada para a gestão de ações de melhoria. 

5S 
Ferramenta de estabilidade básica que permite o aumento da 

produtividade através da organização dos postos de trabalho. 
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Introdução 

1.1 Contextualização do problema 

No atual clima económico torna-se urgente tomar medidas de redução de desperdícios e aumento de 

eficiência das empresas (Waring e Bishop, 2010). Atualmente e de uma forma transversal, a concorrência 

existente entre as empresas portuguesas e de todo o mundo, obriga à procura constante de soluções que 

lhes permita serem o mais eficiente possível para conseguir alcançar maiores objetivos com menos 

recursos. A atual conjetura económica impossibilita o recurso a soluções de investimento dispendiosas 

para alavancar as operações e processos desenvolvidos dentro das empresas. Neste sentido, é crucial 

encontrar saídas com um custo reduzido, mas que sejam ao mesmo tempo eficazes na procura de redução 

de custos e desenvolvimento de atividades que geram valor para a empresa (Waring e Bishop, 2010). 

Todos os setores de atividade necessitam cada vez mais de otimizar operações, processos e toda a 

logística, seja interna ou externa. O aumento de eficiência traduzida pelo incremento de produtividade 

através da redução de recursos pode ser feita através da aposta em quatro aspetos fundamentais de uma 

atividade de negócio: Qualidade, Custos, Serviço e Motivação (QCDM -Quality, Cost, Delivery, Motivation) 

(Bardhan e Thouin, 2013). O Setor da Saúde não é exceção a esta filosofia. 

Devido à importância da área da saúde na sociedade e economia de qualquer nação, esta tem vindo a ser 

alvo de várias tentativas de melhoria da sua eficiência, apostando-se na aplicação de abordagens como a 

Gestão da Qualidade Total (TQM) e a Melhoria da Qualidade Total (CQI) (Langabeer et al., 2009). Segundo 

Langabeer, et al. (2009), estas ferramentas acabaram por não ter grande continuidade devido à falta de 

dados orientados para análise, isto é, havia pouco fundamento estatístico que suportasse as medidas 

propostas. 

Assim, Langabeer et al (2009) afirmam que recentemente tem emergido uma nova técnica de melhoria 

da qualidade com visibilidade moderada no setor da saúde devido à consistente utilização de dados 

históricos. Esta técnica é conhecida na literatura como Lean aplicado à saúde ou Lean Healthcare. A 

metodologia Lean consiste assim numa técnica de eliminação de desperdícios, apostando apenas em 

atividades de criação de valor (Imai, 2012).  

Uma das áreas com elevado peso na estrutura hospitalar é a Farmácia, uma vez que funciona como um 

armazém de receção e expedição de fármacos para os vários serviços do hospital. Os principais problemas 

de uma Farmácia hospitalar passam por elevadas quantidades de stock, dificuldades na gestão de compras 

e planeamento das mesmas, bem como erros na medicação dos pacientes (Chan, 2004; Esimai, 2005). 

Para além destes pontos, existem um conjunto de processos associados ao circuito interno do 

medicamento que não acrescentam valor para o doente mas consomem bastantes recursos da Farmácia. 

Com base no contexto que tem vindo a ser descrito, a Gestão de Cadeias de Abastecimento (GCA) tem 

um papel bastante importante para o funcionamento otimizado de uma empresa. Como apresentado por 
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Beamon, (1998) uma boa gestão dos vários intervenientes na cadeia de valor de uma empresa é crucial 

para um aumento sustentado do nível de serviço prestado em simultâneo com uma redução eficaz dos 

custos logísticos. Dentro da cadeia de valor, existem ainda várias operações que vão sendo realizadas, 

quer sejam entre departamentos ou com intervenientes externos. A área de estudo aqui envolvida é 

designada Gestão de Operações (GO) e consiste na gestão do sistema produtivo, matéria-prima e clientes. 

Diretamente relacionado com a cadeia de valor de uma empresa e com as operações desenvolvidas 

existem diferentes tipos de Planeamento em função da escala temporal considerada. 

Neste contexto surge a motivação para esta Dissertação de Mestrado que consiste na resolução de um 

problema real sobre melhoria de fluxos e processos bem como redução de stock em seis Farmácias da 

Empresa XPTO através da aplicação de metodologias Lean para uma gestão eficaz das várias operações e 

de toda a cadeia de abastecimento. 

1.2 Objetivos da Dissertação  

A primeira parte desta Dissertação consiste na identificação e caracterização do problema a estudar bem 

como definição dos conceitos Kaizen Lean. Esta fase inicial recorre à revisão da literatura disponível. A 

segunda parte tem como objetivo a aplicação prática das metodologias Kaizen Lean na Empresa XPTO e 

posterior análise de resultados. Neste contexto, serão apresentadas quatro principais Secções que 

incluem: 

 Descrição do caso de estudo onde são apresentadas as duas empresas envolvidas, Kaizen 

Institute como prestador de serviços de consultoria e a Empresa XPTO na ótica do cliente. São 

ainda explicados os vários processos e operações desenvolvidas numa Farmácia Hospitalar a fim 

de avaliar todas as componentes de Logística Interna envolvidas; 

 Revisão Bibliográfica dos conceitos, que permitiu avaliar o estado de arte sobre o tema Lean e as 

várias vertentes onde é aplicado, incluindo a aplicação mais recente: Lean na saúde (Lean 

Healthcare). O objetivo desta Secção passa por aprofundar os conhecimentos sobre Kaizen Lean 

através de casos de estudo anteriormente desenvolvidos; 

 Aplicação das metodologias Kaizen Lean nas Farmácias da Empresa XPTO; 

 Avaliação dos benefícios obtidos e apresentação dos próximos passos a implementar. 

No primeiro ponto, para além da apresentação do problema, é feita uma abordagem sobre o sistema de 

gestão Kaizen, incluindo as metodologias utilizadas onde estão incluídas um conjunto de ferramentas. As 

ferramentas mais relevantes para esta Dissertação serão apresentadas na Secção 3.4, onde é incluído um 

esquema que integra as suas relações.  
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1.3 Metodologia de Investigação 

Nesta Secção é apresentada a metodologia adotada nesta Dissertação de Mestrado. Na figura seguinte, 

estão representados de forma resumida, os diferentes passos da Dissertação. 

 

Etapa 1 – Caracterização e definição dos conceitos Lean 

Esta primeira etapa consiste em aprofundar o conhecimento sobre os conceitos que envolvem o espirito 

Kaizen e respetivas metodologias Lean. Dentro das metodologias é necessário compreender os vários 

pilares e respetivas ferramentas disponíveis. 

  

Etapa 2 – Caracterização do problema 

Nesta etapa é apresentada uma caracterização dos intervenientes no problema em estudo. De um lado 

existe a ótica de quem apresenta o problema (Empresa XPTO), do outro a empresa de consultoria com 

propostas de resolução de problemas (Kaizen Institute). Para além desta caracterização, é ainda realizada 

uma recolha de dados necessários para desenvolvimento da solução do problema analisado.  

 

Etapa 3 – Revisão da literatura 

Na terceira etapa é realizada uma Revisão Bibliográfica para o problema apresentado. Esta revisão incide 

na definição dos conceitos relacionados com Gestão de Cadeias de Abastecimento e na motivação da 

utilização de metodologias Lean, com enfoque em Lean Healthcare. Por fim, são apresentadas as 

ferramentas mais utilizadas no desenvolvimento de soluções para o atual problema. À luz da bibliografia 

são ainda apresentados alguns casos de estudo que ajudam no desenvolvimento das ferramentas que 

melhor se ajustam à resolução do problema apresentado. 

 

• Caracterização e definição dos conceitos Lean

Etapa 1

• Caracterização do problema

Etapa 2

• Revisão da literatura

Etapa 3

• Criação de cenários para o problema em estudo

Etapa 4

• Desenvolvimento de uma solução para o problema.

Etapa 5

• Validação e avaliação dos cenários criados

Etapa 6
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Etapa 4 – Criação de cenários para o problema em estudo 

A etapa número quatro consiste na identificação das principais alternativas e cenários para resolução do 

problema em estudo. Os principais problemas analisados são: 

 Falta de nivelamento do stock, gerando por isso elevada variabilidade; 

 Elevado desperdício nos vários fluxos, processos e operações existentes dentro da Farmácia; 

 Redesenho do layout da Farmácia com o objetivo de alcançar o ponto anterior; 

 Implementação do Kaizen diário. 

 

Etapa 5 – Desenvolvimento de uma solução para o problema. 

Com o intuito de nivelar e flexibilizar o sistema de compras da Farmácia será desenvolvido uma cultura 

de encomendas e planeamento mais flexível e ajustada às necessidades da procura, baseada na 

metodologia Lean. Todos os fluxos das Farmácias foram reavaliados e adaptados aos conceitos Lean com 

o objetivo de reduzir os desperdícios existentes. 

 

Etapa 6 – Validação e avaliação dos cenários criados 

Na quinta e última etapa vai ser realizada uma validação dos cenários criados para a solução do problema 

descrito. As várias propostas serão avaliadas tendo em consideração indicadores de medição de 

desempenho. As alternativas selecionadas serão validadas junto do cliente através de diferentes análises. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

A estrutura desta Dissertação foi estabelecida tendo por base a contextualização e objetivos previamente 

apresentados. Assim segue a seguinte ordem: 

 Capitulo 1: Consiste no presente Capítulo e é constituído pela contextualização do problema, dos 

objetivos de estudo, da metodologia seguida e da estrutura da Dissertação; 

 Capitulo 2: Consiste na caracterização detalhada do problema em estudo. É realizada uma 

apresentação dos dois principais intervenientes no caso de estudo: a empresa de consultoria 

Kaizen Institute e o grupo de saúde privado XPTO, onde se realizará o trabalho de campo. 

 Capitulo 3: Neste Capítulo é realizada uma Revisão Bibliográfica da literatura onde são abordados 

os conceitos mais relevantes para a resolução do atual caso de estudo. São explorados temas 

como Gestão de Cadeias de Abastecimento, Gestão de Operações, diferentes tipos de 

Planeamento e ainda as ferramentas utilizadas nos sistemas de gestão Kaizen Lean. 

 Capitulo 4: Neste Capítulo será realizada uma análise preliminar do problema através da recolha 

e tratamento de dados; 

 Capitulo 5: Consiste na fase de Implementação das melhorias propostas na fase de Preparação; 

 Capitulo 6: Consiste na fase de medição dos benefícios obtidos e apresentação de melhorias que 

complementam os objetivos definidos. 

 Capitulo 7: No último Capítulo são apresentadas as principais conclusões desta Dissertação.  
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2 Caso de estudo 

Neste Capítulo serão apresentadas as duas empresas envolvidas na realização desta Dissertação, o Kaizen 

Institute (KI) a desempenhar o papel de prestador de serviços de consultoria e a Empresa XPTO como 

cliente. 

Os temas incluídos neste Capítulo estão organizados de acordo com os seguintes pontos: na Secção 2.1 é 

feita uma apresentação sobre a história da empresa Kaizen Institute, do seu modelo base de gestão e os 

serviços prestados ao cliente. São abordados ainda conceitos relacionados com a melhoria continua; Na 

Secção 2.2 é apresentado a Empresa XPTO e a sua estrutura organizacional. Esta Secção contempla ainda 

uma apresentação das operações desenvolvidas na área de análise desta Dissertação - Farmácia 

Hospitalar. O Capítulo termina com a apresentação de algumas conclusões sobre o caso de estudo (Secção 

2.4).  

2.1 Kaizen Institute  

Kaizen Institute (KI) é uma empresa multinacional de Consultoria fundada em 1985 por Masaaki Imai na 

fábrica da Toyota no Japão. O KI é considerado como o pioneiro e líder mundial na promoção e 

desenvolvimento do espírito e da prática da metodologia Lean. Existem escritórios localizados por todo o 

mundo, estando sedeado na Europa (Suíça). Está em Portugal desde 1999 com escritórios no Porto e em 

Lisboa atuando em organizações de todos os setores da economia e contribuindo de forma decisiva para 

a melhoria do seu desempenho. 

Atualmente os projetos desenvolvidos pelo KI contemplam ações específicas para cada um deles. No 

entanto existe um foco mais dedicado aos seguintes setores: Indústria, Armazéns e Transportes, Serviços, 

I&D e Engenharia, Retalho, Saúde e Tecnologias de Informação (Kaizen Institute, 2013a).  

Na literatura existem várias definições para a metodologia Kaizen, por exemplo, segundo Farris et al. 

(2008) Kaizen é definido como um projeto de melhoria contínua focado e estruturado nos resultados, 

utilizando equipas multifuncionais dedicadas a atingir os objetivos nas suas áreas de trabalho. Estes 

objetivos, regra geral, consistem na redução de tempos (tempos de produção, de execução, de espera 

entre outros). A palavra japonesa Kaizen pode ser dividida em duas partes, Kai que significa “mudar” e 

Zen que significa “bem”. Assim define-se Kaizen como o caminho para a melhoria contínua ou “mudar 

bem”, caso seja feita tradução literal. 

Masaaki Imai acrescenta três pontos-chave que constituem o espírito Kaizen (Imai, 2012): 

i. Everybody: O envolvimento de todas as pessoas é essencial para uma boa aplicação das 

metodologias. Uma boa gestão de recursos humanos passa por motivação profissional 

através de rotação dos postos de trabalho, aumento da variedade de trabalho, programas 

de treino formais e multifuncionais complementando com grupos de envolvimento em 

resolução de problemas (Ichniowski et al., 1994; MacDuffie, 1995; Osterman, 1994). 
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ii. Everywhere: Toda a empresa, fábrica e linha de montagem, entre outros constituintes do 

processo produtivo podem ser alvo de melhoria continua; 

iii. Everyday: O espírito Kaizen deve ser implementado ao longo de todo o tempo de 

funcionamento da empresa. 

O modelo de negócio do KI oferece um conjunto de serviços organizados em três classes principais (Imai, 

2012): 

 Consultoria e Implementação: inclui opções como relações estratégicas com clientes para uma 

implementação a longo prazo do espirito Kaizen 

 Treinos, Educação e Eventos Kaizen: inclui sessões de coaching em conjunto com o 

desenvolvimento de workshops de apoio à resolução de problemas. 

 Visitas guiadas e Benchmarking: opção que apresenta a hipótese de aprendizagem a partir do 

estudo de outros casos de sucesso em todo o mundo, ensinando quais as melhores práticas a 

seguir. 

O objetivo de melhoria de desempenho das empresas realizado pelo KI foca-se em três aspetos 

fundamentais independentemente da atividade de negócio: Qualidade, Custo e Entrega (Delivery) – QCD. 

Alguns modelos mais atualizados incluem o conceito QCDM onde acrescentam a componente Motivação 

ao Processo (Kaizen Institute, 2013a). Qualidade refere-se não só à qualidade do produto final mas 

também à qualidade atribuída ao processo de transformação do produto/serviço. Custo diz respeito ao 

custo total de um produto ou seja, custo de desenvolvimento, produção e venda. Por fim, Delivery significa 

entrega do produto final ao cliente nos prazos acordados. As atividades QCD expandem-se a todos os 

departamentos/linhas de uma empresa, desde as equipas de desenvolvimento, até às de produção e 

vendas (Imai, 2012). 

Para atingir o objetivo QCDM, a metodologia Kaizen segue um conjunto de cinco princípios chave com 

uma ordem lógica associada em função da evolução do desenvolvimento do projeto no cliente: 

O processo tem início na etapa de Criação de Valor onde existe uma triagem das atividades que realmente 

acrescentam valor ao produto do ponto de vista do consumidor, definindo-as como objetivo de melhoria. 

Depois de ter os objetivos estabelecidos é necessário mapear a cadeia de valor com o intuito de encontrar 

mais oportunidades de melhoria ou então desperdícios ao longo do processo produtivo, que possam ser 

eliminados. A terceira etapa inclui uma palavra japonesa (Gemba) que significa Terreno, ou por outras 

palavras, local onde todas as atividades de produção acontecem. Esta fase em conjunto com a quarta 

etapa consiste na inclusão de todos os intervenientes do processo e através da criação de workshops são 

definidas as razões de perda de produtividade. Por fim, o último passo consiste na implementação de um 

Criação de 
Valor

Mapeamento 
da Cadeia de 

Valor

Ir para o 
Gemba

Envolvimento 
de todos

Melhoria 
Contínua

Figura 1 - Cinco Princípios Kaizen 
Fonte: (Kaizen Institute, 2013a) 
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espírito Kaizen no dia-a-dia da empresa. Um espírito de melhoria contínua que tem por base o ciclo de 

melhoria contínua (PDCA cycle) apresentado de seguida (Hicks (2007)).  

 

Com o intuito de realizar uma estratégia Kaizen, aliados aos cinco princípios apresentados, a gestão de 

uma empresa deve ter conhecimento de alguns conceitos e sistemas base que funcionam como 

pressupostos da metodologia de melhoria contínua. De uma forma resumida os seis conceitos Kaizen são 

(Imai, 2012): 

 Kaizen e Gestão; 

 Ciclo de melhoria contínua (PDCA); 

 Processo vs Resultado; 

 Qualidade como prioridade; 

 Falar com dados; 

 O próximo processo é o cliente. 

O primeiro conceito passa pela definição de tarefas em função das responsabilidades desenvolvidas na 

empresa. A gestão de topo deve estar cem por cento focada em atividades de inovação enquanto os 

operadores são responsáveis pela execução e manutenção das melhorias. A gestão intermédia funciona 

como responsável pela implementação de pequenas melhorias ou por outras palavras, implementação 

da cultura Kaizen – Ver Figura 2.   

 

 

Figura 2 – Divisão de responsabilidades numa empresa 
Fonte: Kaizen Institute, 2013a 

 

Assim, os colaboradores são responsáveis por manter o valor acrescentado no Gemba, os supervisores 

através de ações de melhoria devem acrescentar atividades criadores de valor e por fim, a gestão deve 

criar ações de planeamento de melhoria contínua sustentável. 

O segundo conceito é definido como o ciclo da melhoria contínua ou o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

Depois de definidas as tarefas de cada equipa na organização, é criado um ciclo PDCA para assegurar uma 

política de planeamento de tarefas de melhorias e respetiva execução. Assim o KI consegue garantir que 

existe uma manutenção dos standards de melhoria. As siglas deste ciclo têm o seguinte significado: Plan: 

refere-se à fase inicial onde é estabelecido um objetivo a melhorar; Do: implementação da tarefa 
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planeada; Check: etapa onde é feita a validação da melhoria executada; Act: realizar e criar o standard 

associado à melhoria implementada evitando a recorrência da prática anterior (Imai, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ciclo PDCA funciona de forma contínua isto é, depois de implementada uma melhoria, segue-se a 

implementação de um novo objetivo passando pelas quatro etapas do ciclo. Assim, a empresa consegue 

evitar o status quo dos trabalhadores, criando uma dinâmica de pensamento Lean em toda a organização. 

O terceiro conceito surge devido à filosofia de pensamento Kaizen onde os processos devem ser 

melhorados para se conseguir uma melhoria dos resultados. Existe assim uma abordagem do tipo process-

oriented onde o elemento crucial passa pelo envolvimento e compromisso da gestão de topo. 

O conceito relacionado com a Qualidade pretende reforçar a necessidade de apostar na qualidade dos 

processos/produtos. Por outras palavras, dos vários elementos do QCDM, se for realizada uma análise 

multicritério, a componente Qualidade terá a maior importância da análise isto é, será considerada 

prioritária.   

O quinto conceito defende a necessidade de suportar qualquer melhoria ou decisão com dados que 

transmitam a realidade do problema. Assim pretende-se uma maior robustez nos resultados das 

melhorias implementadas.   

O último conceito aborda a filosofia de cliente interno. Esta técnica defende que, por exemplo, numa linha 

de montagem contínua em que o produto vai passando de A para B e depois para C, significa que C é 

cliente de B e este é cliente de A ou seja, existe uma lógica de cliente interno (dentro da empresa) e cliente 

externo (consumidor final). 

•Implementação e 
realização de ações

•Comunicação

•Controlo 
Operacional

•Monitorização

•Ações corretivas

•Auditoria Interna

•Alocação das ações 
a desenvolver

•Responsabilidade 
das chefias

•Etapa dinâmica

•Revisão da 
Gestão

•Otimização

•Validação

Act Plan

DoCheck

Figura 3 - Ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
Fonte: (Imai, 2012) 
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Depois de apresentados os conceitos principais que suportam a lógica Kaizen, é definido o conceito Muda 

que surge a partir do Mapeamento da Cadeia de Valor uma vez que esta etapa dita o rumo das ações que 

irão ser tomadas. Em função do estado atual dos processos é projetado um novo conjunto de 

procedimentos (Value Stream Design (VSD)) onde é redesenhada toda a lógica de funcionamento da 

empresa (Rahani e Al-Ashraf 2012). Durante esta etapa é apresentado o conceito de Muda que à 

semelhança de Gemba é uma palavra japonesa desenvolvido na fábrica da Toyota e tem como significado 

todo e qualquer tipo de ineficiência de um processo produtivo ou seja desperdício.  

Segundo Melton (2005), por vezes, Muda é uma parte necessária do processo que pode não criar valor 

para o cliente mas ao mesmo tempo não pode ser eliminado, como por exemplo controlos financeiros. 

Existem sete tipos de Muda e à medida que os processos vão sendo continuamente melhorados, a tarefa 

de encontrar desperdícios é cada vez mais complicada. Os sete tipos de Muda são (Melton (2005)): 

 Erros e Defeitos: Problemas durante o processo produtivo que levam a retrabalho ou trabalho 

adicional. 

 Excesso de Produção: Produção sem procura especificada.  

 Excesso de Processamento: Quando uma das etapas produtivas não acrescenta valor ao 

produto. 

 Movimento de pessoas: Movimento desnecessário de pessoas.  

 Movimento de material e informação: Ideia semelhante ao ponto anterior mas aplicado a 

maquinaria e informação.  

 Espera de Material e Informação: Material inventariado à espera de ser processado. 

 Espera de Pessoas: Quando um trabalhador está à espera de algo apenas porque está mal 

dimensionado ou o processo anterior está sobrecarregado. 

 

A gestão de todos estes conceitos e princípios pressupõem um Modelo de Negócios Kaizen onde estão 

incluídas as várias funcionalidades da metodologia Lean e permite uma melhoria contínua dos processos. 

Este modelo é designado como Kaizen Management System (KMS). O modelo KMS objetiva a excelência 

operacional e a melhoria contínua em qualquer empresa através dos vários pilares que o constituem e se 

adaptam à realidade de cada problema (Kaizen Institute, 2013a).  
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A Figura 4 esquematiza o KMS através da analogia com a estrutura de uma casa. Na estrutura base da 

casa isto é, nas fundições existe o Sistema de Mudança Kaizen (KCM) que gere todo o envolvimento das 

pessoas no processo de melhoria. Como mencionado por Masaaki Imai um dos três pontos-chave de 

implementação é a gestão dos paradigmas existentes nas pessoas que executam as tarefas. Por isto, é 

crucial existir um envolvimento total dos colaboradores e uma formação de conteúdos devidamente 

consolidada (Kaizen Institute, 2013a). Como laje do sistema existem os cinco pilares Kaizen que são 

constituídos por um conjunto de ferramentas Lean e servem de reforço à estrutura do KCM. No topo da 

estrutura situa-se a visão estratégica do sistema – Valorização da Empresa no Longo Prazo. Esta 

valorização é feita através da melhoria dos processos, do desenvolvimento das pessoas, da criação de 

valor para o cliente e do sucesso financeiro interligando os Fornecedores e os Clientes. O aumento de 

desempenho alcançado tem como objetivo atingir resultados de estatuto mundial – World Class 

Performance (WCP).    

A implementação do sistema KMS é feito com recurso a três níveis Kaizen. O nível base de Kaizen Diário 

onde é feita uma melhoria das equipas naturais conseguindo assim mudar a cultura da empresa. O Kaizen 

Projeto que funciona como um conjunto de melhorias de suporte e é aplicado a várias equipas 

multidisciplinares. Por fim, segue-se o Kaizen Suporte que numa fase posterior do projeto serve para 

acompanhar a estratégia definida e realizar uma fase de auditorias programadas às boas práticas 

estabelecidas (Kaizen Institute, 2013a).  

 

 

Figura 4 - Sistema de Gestão Kaizen (KMS) 
Fonte: Kaizen Institute, 2013a 
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Os cinco pilares do KMS são resumidamente descritos nos pontos seguintes. 

 Total Flow Management (TFM)  

Dos cinco pilares do KMS, o que se contextualiza melhor nesta Dissertação é o Total Flow Management 

(TFM) que engloba todas as atividades tradicionais de produção e logística, bem como todas as atividades 

de fluxo de informação e material (ordens de produção, ligação com o sistema de informação) (Kaizen 

Institute, 2013b). 

Este pilar foi um dos primeiros a ser desenvolvido no Kaizen e é constituído por cinco importantes 

conceitos (ver Anexo 1): 

i. Estabilidade Básica: é necessário garantir a estabilidade dos elementos base como mão-de-obra, 

materiais, máquinas e métodos; 

ii. Fluxo de produção: otimização do fluxo produtivo através de um conjunto de boas práticas em 

relação: aos layouts e linhas de produção, ao bordo de linha1 de produção, aos standards de 

trabalho onde estão explícitas as técnicas mais eficientes de executar uma tarefa. Para além 

destes pontos iniciativas como automação de baixo custo e redução do tempo de arranque de 

uma máquina (SMED) são pequenas melhorias que otimizam o fluxo produtivo. 

iii. Fluxo de logística interna: otimização dos fluxos de material que são da responsabilidade da 

empresa tais como: supermercados de abastecimento, Mizusumashi, Sincronização de 

compras/informação (Kanban/Junjo); Nivelamento de stocks e Planeamento Pull. 

iv. Fluxo de logística externa: pretende acelerar o fluxo de material externo à empresa através de: 

Desenho de armazéns; Milkrun; Inbound e Fornecimento; Outbound e Entrega; Planeamento em 

Pull Total 

v. Value Stream Mapping: consiste em mapear o fluxo de material e de informação da empresa. 

 

 Total Productive Maintenance (TPM) 

Devido ao atual clima económico e à procura pela eficiência total tem sido desenvolvido um conceito de 

tolerância zero para erros, defeitos e paragens de máquinas. Neste sentido o conceito de TPM tem sido 

cada vez mais adotado (Singh et al. 2013). O objetivo deste pilar consiste num aumento da produtividade 

e qualidade sustentado na satisfação e moral dos participantes nas equipas naturais. 

Segundo Singh et al. (2013) o conceito TPM passa por uma gestão de melhoria de tudo o que envolve o 

processo desde maquinaria consumida às pessoas envolvidas. O sucesso da implementação desta filosofia 

depende da forma como são aplicadas as várias ferramentas Lean ao problema. 

O indicador que avalia a implementação desta ferramenta é Overall Equipment Effectiveness (OEE) que 

mede a melhoria da produtividade e qualdidade do produto em função das alterações de manutenção 

realizadas (Singh et al. 2013).  

 

                                                                 
1 Bordo de Linha: zona onde um operador acrescenta valor ao produto 
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 Total Quality Management (TQM) 

Segundo Ross (1993), TQM fucniona como uma filosofia de gestão integrada e um conjunto de 

ferramentas que enfatizam, entre outras coisas, melhoramentos contínuos, conhecimentos das 

necessidades dos consumidores, redução de rework, pensamento de longo prazo, envolvimento dos 

trabalhadores, processo de reconceção, benchmarking competitivo, resolução de problemas baseado em 

equipa, constante medição de resultados e relacionamentos chegados com os fornecedores. 

A definição de Ross vem ao encontro da ideia de “Total”, i.e. implica não apenas todos os escalões de uma 

empresa, mas também toda a envolvente micro da empresa, ou seja, fornecedores, distribuidores e 

outros parceiros de negócios. Ross foca também o facto desta gestão da qualidade compor-se por diversos 

estágios, como o planeamento, a organização, o controlo, a liderança, entre outros. 

No Japão, TQM produziu algumas inovações na gestão como círculos de qualidade, círculos de capital, 

parcerias com fornecedores, produção just-in-time e planeamento Hoshin (planeamento com base nas 

capacidades individuais dos trabalhadores).   

 Total Service Maintenance (TSM) 

Tem havido um investimento nesta ferramenta pelo Kaizen Institute desde que a implementação de 

metodologias Lean nos serviços tem vindo a ganhar maior expressão junto do histórico de projetos 

desenvolvidos (Kaizen Institute, 2013a). O TSM funciona como espelho do TPM, havendo uma adaptação 

das metodologias da Produção nos Serviços. Todo o processo é iniciado com um mapeamento da cadeia 

de valor dos serviços prestados, depois é feita uma normalização das equipas através da implementação 

de uma boa gestão de Kaizen Diário. O objetivo final desta ferramenta é otimização dos processos nos 

seguintes níveis: gestão, qualidade e fluxo (Kaizen Institute, 2013a).  

Este pilar, apesar das semelhanças com o tema desta Dissertação, não foi considerado, principalmente 

por dois motivos: a principal aplicação do TSM foca-se na componente de BackOffice e FrontOffice das 

empresas, no entanto esta Dissertação está direcionada para a gestão de fluxos e operações de uma 

Farmácia que, em muito se assemelha a um Armazém (secção típica de TFM) e devido ao reduzido 

desenvolvimento do tema, ainda existe muito pouco conteúdo sobre este pilar na literatura disponível.   

 Innovation and Development Management (IDM) 

O IDM é a última ferramenta desenvolvida pelo Kaizen Institute e vem dar resposta à necessidade de 

melhoria da gestão de inovação, da exploração e execução dos projetos (Kaizen Institute, 2013a). 

Indicada para suportar a fase inicial de um projeto em áreas de desenvolvimento de novos produtos, 

novos equipamentos, novas técnicas de manutenção e reparação, melhoria do processo de negócio, 

construção civil, organização de eventos e ainda desenvolvimento de software (Kaizen Institute, 2013a). 
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Apresentado um dos lados do problema, isto é a ótica da empresa de consultoria segue-se a apresentação 

do problema descrito pelo cliente e a sua estrutura organizacional. Neste sentido, a Secção 2.2 foca-se no 

desenvolvimento do caso de estudo através da vertente do cliente (Empresa XPTO). 

2.2 Empresa XPTO 

A Empresa XPTO faz parte de um grupo económico português detentor de um conjunto de ativos em 

vários setores da economia portuguesa. Um dos setores onde se destaca é a saúde, onde juntamente com 

uma parceria com a Associação Nacional de Farmácias (ANF) está inserida a Empresa XPTO da qual o grupo 

é detentor.  

A Empresa XPTO é um grupo privado em cuidados de saúde líder em Portugal gerindo uma rede de 

hospitais e clínicas, a que se junta um instituto de diagnóstico e tratamento situado no norte do país. Para 

além das unidades totalmente privadas, lidera um consórcio para a construção e gestão de hospitais no 

âmbito de Parcerias Público-Privadas, detendo atualmente duas unidades nestas condições. 

A Empresa XPTO apresenta um volume de negócio de € 451,5M com um resultado líquido de € 3,8M 

(valores referentes ao ano 2012). 

A Empresa XPTO é constituída por um conjunto de unidades prestadoras de cuidados de saúde estando 

estas divididas em três grandes grupos: Hospitais Privados (HP), Clínicas Privadas (CP) e Hospitais Público-

Privados (HPP). A primeira unidade foi fundada em 1945 na região de Lisboa e consistia num Hospital 

Privado que servia, na época, 80.000 empregados e familiares do grupo económico que detém a Empresa 

XPTO. 

A construção das seguintes unidades segue o esquema representado na Figura 5: 

 

 

Clinica 1 

Inauguração: 1995
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Hospital Privado 2  
Inauguração: 2001
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Clinica 2 

Inauguração: 2003
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Clinica 3 e 4

Inauguração: 2008
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HPP 1

Inauguração: 2009

•Início da gestão do 
primeiro HPP

Hospital Privado 3

Inauguração: 2010
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norte com elevada 
qualidade clínica

HPP 2

Inauguração: 2011

•Início da gestão da 
segunda unidade 

em regime de 
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Figura 5 - Evolução cronológica das várias unidades de saúde da Empresa XPTO 
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A Empresa XPTO é líder na prestação de cuidados de saúde e no desenvolvimento de projetos de inovação 

clínica nomeadamente, ensaios clínicos. Dos vários cuidados de saúde prestados os mais importantes para 

a empresa e que funcionam como indicadores de objetivos são os doentes em regime de Internamento, 

Consultas, Urgências, Cirurgias/Operações e Partos. 

A estrutura organizacional de cada tipo de unidade é semelhante isto é, as várias unidades de Hospitais 

Privados servem um conjunto de serviços semelhantes entre si enquanto as Clínicas dispõem de outro 

tipo de serviços não tão abrangentes como os HP. 

A estrutura organizacional base dos hospitais deste grupo está dividida em componente administrativa, 

atividades de apoio ao doente e áreas de suporte. A primeira componente trata de toda a gestão do 

hospital, quer seja financeira, marketing ou logística. As atividades de apoio ao doente são o core da 

atividade hospitalar, ou seja onde se acrescenta valor para o consumidor. As atividades realizadas vão 

desde os vários serviços disponíveis (Obstetrícia, Ginecologia, Enfermarias, Medicina Interna, entre outros 

dependendo da unidade) às Unidades de Cuidados Intensivos e Paliativos (UCIP) e Blocos Operatórios. As 

áreas de suporte de um hospital servem de apoio às atividades que acrescentam valor. Exemplos deste 

tipo de áreas são: o Armazém de Aprovisionamento, Gestão de Alimentos e Resíduos, Gestão de 

Informação Interna e ainda a Farmácia. A primeira entidade é responsável por toda a logística interna de 

material clínico, material não farmacêutico de apoio ao funcionamento de um hospital. A Farmácia é 

responsável pelo fornecimento de todos os medicamentos, nutrições e soros necessários ao 

funcionamento dos serviços hospitalares.  

Como já apresentado na Secção 1.1 esta Dissertação foca-se na melhoria da logística interna das 

Farmácias das várias unidades hospitalares da Empresa XPTO. Na Secção 2.2.1 é feita uma apresentação 

sobre os vários processos que são desempenhadas numa Farmácia hospitalar focando em quais são as 

mais importantes para o fornecimento de medicação. 

2.2.1 Processos desempenhados na Farmácia 

Uma Farmácia hospitalar apresenta grandes semelhanças com um armazém de uma empresa de retalho 

devido a todos os fluxos de material e informação que existem e às restrições de armazenamento e 

compra de produtos. De uma forma sucinta os vários processos desempenhados numa Farmácia 

hospitalar são os seguintes: 

 Preparação de Dose Unitária (DU): medicação enviada para doentes internados no Hospital em 

função das prescrições realizadas pelos médicos (exigida pelo Infarmed). É regida por um 

planeamento Pull em função do médico e do doente2. Associada à preparação de DU existe uma 

atividade sem qualquer valor acrescentado designada Revertências que consiste na devolução 

dos fármacos que seguiram em DU mas não foram administrados ao doente. Isto acontece por 

                                                                 
2 Planeamento Pull DU – Envio de medicação em função das necessidades do paciente. As necessidades 
do paciente (e consequentemente da DU) dependem da terapêutica prescrita pelo Médico responsável.   
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engano na prescrição do médico, alta do doente sem aviso prévio da Farmácia ou os 

enfermeiros terem administrado a medicação a partir da preparação do próximo ponto; 

 Preparação de Dose Tradicional (DT): utilizada para repor os stocks existentes em cada serviço. 

Serve de apoio à DU e ainda para dar resposta a urgências que vão surgindo nos serviços. Por 

lei, a administração de fármacos a doentes internados deve ser feita através de DU, mas por 

vezes por desorganização dos Enfermeiros nem sempre se verifica; 

 Abastecimento dos Blocos Operatórios e UCIP: funciona à semelhança da DT, mas direcionado 

para abastecimento destas duas áreas em particular devido às restrições associadas; 

 Atividades de Armazém: relacionado com os dois tipos de preparação e abastecimento existe 

todo um conjunto de tarefas a realizar como: receção de artigos, arrumação, sistemas de 

picking, e gestão de espaços em armazém. Em simultâneo é necessário gerir todo o stock da 

Farmácia em função das entradas e saídas de produtos. 

 Gestão de Pedidos de Compras: realizar levantamento de necessidades/pedido de compras em 

função da gestão de stock implementada.  

 Outras atividades: para além das atividades acima explicadas que incluem uma componente 

logística muito forte, existem outras atividades como Produção de Estupefacientes ou Produtos 

Oncológicos, preparação de Ensaios Clínicos e Gestão de Empréstimos entre hospitais.   

Com base nos pontos apresentados, torna-se mais fácil entender o circuito do medicamento desde que é 

rececionado na Farmácia até chegar ao cliente final (Doente). O processo funciona de forma cíclica tendo 

início no pedido de encomenda que é feita ao departamento de compras e negociação, departamento 

esse que é centralizado e que está localizado na região de Lisboa. Assim que o artigo chega à Farmácia é 

dada entrada em sistema e realiza-se o processo de verificação de encomenda. Depois de rececionado o 

produto é arrumado no devido lugar para posterior picking em função da preparação de que será alvo. À 

medida que os artigos vão saindo da Farmácia surgirá necessidade de encomenda que é feito segundo o 

seguinte processo: 

 

Figura 6 - Processo de Necessidade de Compra 

Com o processo de Necessidade de Compra, é fechado o circuito do medicamento dando início a um novo 

ciclo igual ao apresentado no parágrafo anterior.  

Como se pode constatar na Figura 6 existe uma elevada probabilidade de erro ao longo do processo e 

ainda um conjunto de atividades que representam retrabalho para o sistema. 

Paralelamente a este conjunto de processos existem outras atividades que são desenvolvidas e que 

consomem bastantes recursos, obrigando muitas vezes o desvio do trabalho core de uma Farmácia. 
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Exemplos deste tipo de problemas são: toda a gestão dos pedidos de encomendas que é necessário fazer, 

uma vez que os laboratórios exigem encomendas em função do lote mínimo da caixa e alguns deles 

exigem ainda um valor mínimo por entrega, gestão dos empréstimos de produtos entre unidades onde é 

necessário monitorizar o produto emprestado e exigir prazos de pagamento. Estes são os exemplos 

considerados como críticos, para além deste tipo de situações surgem muitas outras que não acrescentam 

qualquer tipo de valor para o cliente final. 

Apresentados os vários processos desenvolvidos numa Farmácia hospitalar, fica mais explícito o intuito 

desta Dissertação. O objetivo desta Dissertação passa por melhorar os fluxos envolvidos no circuito do 

medicamento (principalmente Dose Unitária + Dose Clássica) em paralelo com uma gestão eficaz do stock 

e consequente processo de compras e negociação. Para além disto, através da metodologia Lean 

pretende-se tornar mais eficiente a gestão de layouts e criação de reuniões de equipas normalizadas 

segundo uma ótica de Kaizen Diário. Layouts mais adequados às necessidades dos trabalhadores 

permitirão criar postos de trabalho mais ergonómicos e reduzir desperdícios de movimentação ou demora 

no picking. 

2.3 Conclusões do Capítulo  

No presente Capítulo foram apresentados os vários intervenientes no caso de estudo em análise. De um 

lado está o KI desempenhando o papel de empresa de suporte e consultoria em matéria de sistema de 

melhoria contínua e aplicação de metodologias Lean. Do outro lado está o cliente, a Empresa XPTO, um 

grupo privado líder no setor da saúde com várias unidades hospitalares, Clinicas e HPP espalhadas pelo 

país. 

O KI nasceu no Japão, a partir do sistema de produção da Toyota que objetivava conseguir obter o maior 

valor acrescentado possível através da escassez de recursos que detinham. Este tipo de objetivos são 

designados objetivos Lean. 

A Farmácia funciona como uma atividade de suporte a qualquer unidade, seja um HP, uma clínica ou um 

HPP. Aqui são desenvolvidas um conjunto de ações sendo as mais importantes, devido ao valor 

acrescentado que representam, a preparação de Dose Unitária e Tradicional. Relacionado com estes dois 

tipos de preparação existe toda uma componente logística que deve estar direcionada para a redução de 

desperdícios na execução das atividades. O processo de necessidade de reposição e respetiva encomenda 

é feita de forma muito empírica existindo um risco de Ruturas muito grande ao longo de todo o trajeto. 

Neste contexto, o presente trabalho tem por base a utilização do pilar TFM como suporte à otimização 

dos vários processos e atividades desenvolvidas nas Farmácias hospitalares da Empresa XPTO. Através da 

aplicação de técnicas constituintes do TFM como gestão do fluxo de produção, da logística interna e Value 

Stream Mapping pretende-se redefinir as atividades de preparação de Dose Unitária, Tradicional e toda a 

política de gestão de stock desde que é despoletada a necessidade de encomenda até à forma como é 

feita a compra por parte do departamento de Compras e Negociação. 
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3 Revisão Bibliográfica  

Este Capítulo é constituído por uma Revisão Bibliográfica que inclui um conjunto de conceitos e aplicações 

da metodologia Lean apresentados pela comunidade científica. 

Na primeira Secção deste Capítulo é apresentada a motivação para a utilização de técnicas Lean na saúde. 

Esta motivação surge a partir da definição de Gestão de Operações e a sua importância em qualquer 

organização. Para além destes dois conceitos, são ainda apresentadas noções sobre Gestão de Cadeias de 

Abastecimento e os diferentes níveis de Planeamento (Estratégico, Tático e Operacional). Na Secção 3.2 

são abordadas as temáticas relacionadas com o conceito e metodologia Lean. É realizada uma 

apresentação cronológica dos dois grandes setores de aplicação (produção e serviços). A Secção 3.3 

apresenta uma revisão do estado da arte no que diz respeito ao Lean aplicado à saúde (Lean Healthcare). 

Na secção 3.4, com base nos artigos relacionados, é realizada uma seleção das ferramentas Lean que 

melhor se adequam ao problema em estudo. É apresentada ainda a revisão do estado de arte para as 

ferramentas disponíveis. Este Capítulo termina com a apresentação de um conjunto de comentários à 

Revisão Bibliográfica efetuada (Secção 3.5). 

3.1 Gestão de Operações no setor da saúde  

O setor da saúde tem sido cada vez mais um importante tema de análise devido aos elevados custos que 

tem associados em conjunto com a criticidade dos serviços prestados (Dombrowski et al., 2013). Estas 

preocupações são transversais a qualquer país desenvolvido, originando assim um aumento da 

investigação em campos como a Gestão de Cadeias de Abastecimento e Gestão de Operações focalizadas 

no setor da saúde (Sinha e Kohnke, 2009).  

Uma cadeia de abastecimento é uma rede de infraestruturas e sistemas de distribuição onde são 

realizadas ações de compras, produção (para stock ou satisfação de procura), scheduling, transporte e 

distribuição de produtos finais até aos clientes (Goetschalckx e Vidal, 1997). Uma cadeia de abastecimento 

tradicional é considerada como um fluxo unidirecional de materiais (do início da produção até à entrega 

do produto ao cliente) e um fluxo inverso de informação (Beamon, 1998). Em função das necessidades, 

cada empresa define qual a estrutura ótima para a sua cadeia de valor.  

Numa unidade hospitalar existem várias estruturas possíveis de cadeias de abastecimento em função da 

especialidade considerada (Uthayakumar e Priyan, 2013). Segundo os autores, cada serviço de um 

hospital tem um fluxo de doentes, medicação e material clínico associado. Dos vários níveis considerados, 

a Farmácia acaba por ser um ponto-chave no abastecimento de um hospital. A Farmácia representa uma 

grande parcela dos custos de uma unidade privada de cuidados de saúde devido aos preços elevados dos 

medicamentos, aos requisitos de armazenagem impostos pelas entidades reguladoras e ainda devido aos 

mínimos por encomenda exigidos pelos Fornecedores (Kelle et al., 2012). Segundo Kelle et al (2012), a 

cadeia de abastecimento de uma Farmácia hospitalar assemelha-se às típicas cadeias de valor de uma 

indústria de manufatura incluindo todas as restrições de armazenagem e movimentação da medicação. 
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Segundo Burns (2012) a cadeia de abastecimento de uma Farmácia pode ser definida da seguinte forma: 

as empresas de produção de fármacos encontram-se no lugar dos Fornecedores (laboratórios), a Farmácia 

atua como Retalhista da cadeia, vendendo por sua vez os produtos aos clientes finais que serão os doentes 

internados ou em ambulatório de um hospital. Em toda esta cadeia de valor existem operações que vão 

sendo executadas pela Farmácia (operações internas) ou por entidades externas à Farmácia (operações 

externas) (Burns, 2002). 

Ao longo de uma cadeia de abastecimento existem um conjunto de operações que são desenvolvidas e 

requerem uma gestão devidamente otimizada (Simchi-Levi et al., 2000). A gestão de operações aliada à 

estratégia financeira e económica é considerada o pilar central na abordagem de mercado através de uma 

estratégia corporativa sustentada (Chase et al., 2004). Segundo estes autores, a Estratégia Operacional é 

responsável pela gestão do sistema produtivo, matéria-prima e clientes. Leia-se sistema produtivo como 

tudo o que inclui: pessoas, instalações, componentes, processos, planeamento e controlo (Chase et al., 

2004). Conclui-se assim que uma gestão otimizada do sistema produtivo é o ponto-chave para o sucesso 

e redução de custos da Farmácia. 

A gestão de operações de uma Farmácia inclui um conjunto de decisões que necessitam ser tomadas e 

que podem ter consequências a curto, médio e longo prazo. Para sustentar estas decisões e consolidar os 

objetivos existem diversos níveis de planeamento (Estratégico, Tático e Operacional) (Goetschalckx e 

Vidal, 1997). As decisões em função do nível de Planeamento e do horizonte temporal podem ser relativas 

a infraestruturas (Estratégico), produção, escalonamentos e ligações na rede logística (Tático), ou ainda 

stock, transportes entre outras (Operacional) (Papageorgiou, 2009). 

Esta Dissertação de mestrado está principalmente focado no nível operacional do Planeamento, uma vez 

que trata problemas de logística interna, redução de stock e otimização de fluxos. Como foi dito, com o 

objetivo de tornar o setor da saúde mais competitivo é necessário reduzir desperdícios ao longo da cadeia 

de abastecimento e tornar a Gestão de Operações o mais eficiente possível. Por outras palavras é 

necessário implementar uma cultura de produção Lean através das várias ferramentas disponíveis no 

sistema de gestão Kaizen. 

3.2 Lean Thinking 

O espírito Lean pode ser aplicado em todos os aspetos da cadeia de abastecimentos de uma empresa 

atingindo os benefícios máximos caso as alterações sejam feitas de forma sustentada (Melton, 2005). 

Uma das definições mais formais e completas encontradas na literatura define produção Lean como um 

objetivo multidimensional que engloba uma ampla variedade de práticas de gestão, como por exemplo 

just-in-time (JIT), sistemas de qualidade, equipas de trabalho, produção em células, gestão de 

fornecedores, num único sistema integrado (Shah e Ward, 2003).  
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Melton (2005) sugere uma abordagem estruturada para o pensamento Lean partindo do pressuposto que 

os princípios chave de valor acrescentado, Muda e trabalho em fluxo são respeitados. A abordagem segue 

as cinco etapas descritas na Figura 7: 

 

Figura 7 - Estrutura de pensamento Lean 
                   Fonte: Melton, 2005 

Como expresso na Figura 7 o processo começa pela recolha de dados com o intuito de mapear as 

atividades desenvolvidas dividindo entre etapas de valor acrescentado e etapas com desperdício. Esta 

etapa, como todas as seguintes deve ser realizada com auxílio das pessoas que estão habituadas a 

trabalhar no Gemba. Após realização desta tarefa, é feita uma análise dos dados trabalhando nas causas 

dos problemas encontrados. A etapa seguinte baseia-se na análise de dados e proposta das alternativas 

a implementar, regra geral passa pela criação de novos processos. Por fim, as últimas duas etapas passam 

pela implementação da solução e posterior avaliação dos resultados (Melton, 2005). 

Esta abordagem serve de base à metodologia Lean que muitas vezes é confundida com o pensamento 

Kaizen. Numa forma simplista, Kaizen significa melhoria contínua. Lean é definido como redução e 

eliminação de processos ou ativos tangíveis sem valor acrescentado para a empresa/processo (Ortiz, 

2010). 

Os dois maiores problemas durante a aplicação da produção Lean são: a perceção de falta de benefícios 

tangíveis, a resistência à mudança e a visão de que muitos processos de negócio já são suficientemente 

eficientes (Melton, 2005). 

Conclui-se assim que o Lean funciona como um objetivo a atingir (zero desperdícios) que apenas é possível 

através da melhoria contínua isto é, através do espírito Kaizen. Atingir o objetivo é suportado por 

ferramentas Lean que serão descritas na secção 3.4. 

•Observar o estado atual dos processos a fim de encontrar oportunidades de 
melhoria

•Envolver as pessoas que lidam diariamente com os processos

Etapa 1 - Recolha 
dados

•Com recursos a equipas multidisciplinares analisar as causas dos dados recolhidos

•Avaliar os incidentes que atualmente ocorrem mas não são desejados
Etapa 2 - Analisar 

dados

•Abordagem para eliminação de desperdicios

•Com as equipas envolvidas na etapa anterior validar a sustentabildiade das 
alternativas propostas

Etapa 3 - Proposta 
de Alternativas

•Implementar no Gemba as soluções desenhadas

•Treinar as pessoas para garantir uma correta implementação da soluçãoEtapa 4 - Implementar 
Mudança

•Difninir Indicadores capazes de avaliar os ganhos da nova solução face ao estado 
anterior

•Incentivar uma cultura de Melhoria Contínua

Etapa 5 -Medir os 
Benefícios
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Ao longo do tempo, o pensamento Lean tem sofrido um conjunto de evoluções devido à extensão de 

aplicabilidade de setores que tem conseguido alcançar. Nesta secção são apresentados os principais 

setores onde o Lean tem sido aplicado tendo em conta a sua evolução cronológica 

3.2.1 Lean na produção 

Lean Production funciona como o objetivo a ser atingido uma vez que consiste na eliminação de atividades 

que não criam valor para o cliente, tendo a sua origem no Sistema de Produção da Toyota (TPS) no Japão 

(à data de 1940) devido à necessidade que a empresa teve em contornar os resultados negativos da 

segunda guerra mundial (Womack et al., 1990 e Jayaram et al., 2010). A Toyota desejava ter um sistema 

de produção de fluxo contínuo que não dependesse dos longos ciclos de produção para ser eficiente 

(Melton, 2005). Esta estrutura de pensamento situava-se no oposto do paradigma desenvolvido até à data 

no que diz respeito à produção em massa no setor automóvel. Após a Primeira Guerra Mundial a filosofia 

de produção desenvolvida por Henry Ford baseava-se na produção em quantidade a partir de 

planeamentos de recursos materiais (MRP) e sistemas computorizados complexos (Hu, 2013). Segundo 

este autor, o sistema de produção em massa não permitia grandes alterações ao longo da cadeia de valor, 

criando por isso produtos bastantes standardizados e com um processo produtivo de baixo valor 

acrescentado. 

A passagem de um sistema de produção em massa para um sistema Lean foi feita por Eji Toyoda e Taichi 

Ohno quando o último começa a trabalhar na Toyota em 1940 e de forma contínua foi desenvolvendo 

técnicas Lean até à sua saída da empresa em 1980 (Melton, 2005). Na década de 70, para além do sistema 

produtivo, os fornecedores da Toyota já funcionavam com base numa cultura Lean. Em 1989, o sistema 

de distribuição passou a ser cem por cento Lean eliminando qualquer tipo de desperdício. Toda esta 

evolução foi suportada com o avanço da informática e consequentemente dos sistemas MRP (Melton, 

2005). A alteração do paradigma de produção deveu-se principalmente à utilização das ferramentas 

Kanban, 5 S´s; Gestão Visual e SMED. Algumas destas ferramentas serão apresentadas na secção 3.4. 

Num sentido genérico, a cultura entre uma empresa tradicional e uma empresa Lean difere 

principalmente na forma como são geridos os elementos chave no funcionamento da mesma (Hines et. 

al, 2004). Estes elementos são definidos com os 5 M’s na cultura Lean, ou seja: Mão-de-obra, Métodos de 

trabalho, Maquinaria, Materiais e Métricas de análise de dados (Imai, 2012). Por exemplo, numa cultura 

Lean existe a preocupação de garantir que todos os envolvidos são formados nas várias áreas de interesse 

bem como avaliados segundo indicadores que são discutidos e apresentados. No que diz respeito a 

maquinaria, é criado uma estratégia de manutenção autónoma onde um operador fica responsável pela 

manutenção preventiva da máquina. 

Segundo Warnecke (1995), Lean na Produção é um sistema de medidas e metodologias que podem estar 

divididas em quatro campos de atividade: desenvolvimento do produto, cadeia de abastecimento, gestão 

do shop-floor e pós-venda. 
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O livro escrito por Jones e Womack (1996) “Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealthy in your 

Organisation” vem revolucionar o paradigma de aplicação do Lean ao explicar que esta metodologia pode 

ser aplicada a qualquer tipo de indústria e não só no ramo automóvel como era suposto.  

Rahani e Al-Ashraf 2012 descrevem um bom exemplo de implementação Lean numa fábrica asiática de 

produção de componentes para automóveis. A empresa SMC apresentava problemas em atingir a 

previsão de produção diária de um componente que representava o maior peso nas suas vendas (ver 

Anexo 2 com estado inicial da cadeia de valor). A gestão da SMC optou pela implementação de uma 

abordagem Lean como forma de eliminar os desperdícios da sua cadeia de valor ao mesmo tempo que 

desenvolvia métodos de nivelamento de stock, controlo de operações e gestão de qualidade do produto. 

O processo de implementação começou pela criação de equipas naturais para o desenho do value stream 

da empresa apontando todos os pontos que eram relevantes para análise, incluindo a recolha das 

opiniões dos operadores. Com a implementação da metodologia Lean conseguiram reduzir custos de 

produção, aumentar o nível de serviço, redução do tempo de ciclo de produção e das peças defeituosas.    

Este exemplo mostra a necessidade de criação de equipas de shop-floor para o verdadeiro sucesso da 

metodologia. Segundo Amelsvoort e Benders (1996) estas equipas podem ser caracterizadas de duas 

formas: equipas han (pequena unidade organizacional) onde existe pouca autonomia e os processos estão 

bem definidos e padronizados; equipas self-directed work team (SDWT) com maior grau de autonomia 

nos métodos de trabalho. 

Este tipo de abordagem das organizações aliada à capacidade de redução de desperdícios leva a que os 

autores Fullerton et al., (2003) concluam que a adoção de técnicas Lean torna as operações mais eficientes 

e consequentemente tenham impacto positivo nos resultados financeiros das empresas. Este aumento 

de rentabilidade deve-se principalmente a uma melhor alocação dos recursos. Por exemplo, a redução 

dos valores de stock através de nivelamentos ajustados é uma forma de alavancar os resultados 

financeiros de uma empresa (Hofer et al., 2012). 

3.2.2 Lean nos Serviços  

Em 1988, o paradigma da aplicação Lean apenas na indústria começa a ser quebrado quando os autores 

Bowen e Youngdahl (1988) afirmam que as empresas de manufatura apresentavam maiores ganhos 

quando os clientes visitavam as instalações. Isto é uma ação recorrente em empresas de serviços como 

Hotéis, Hospitais, Restaurantes, Bancos entre outros setores. A principal barreira na mudança de 

paradigma era a dificuldade em replicar as ferramentas desenvolvidas em ambiente industrial no setor 

dos serviços (Bowen e Youngdahl, 1988).   

Segundo Melton (2005), o principal bloqueio ao desenvolvimento da aplicação do modelo Lean nos 

serviços passa pela dificuldade em quantificar grande parte das melhorias criadas. Enquanto a 

produtividade numa empresa de manufatura é facilmente calculada, no setor dos serviços este tipo de 

indicador tem um conjunto de pressupostos subjacentes que não permitem a sua quantificação de forma 
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linear. Para além disto, o pensamento Lean obriga a uma revisão de toda a cadeia de valor da empresa 

(Melton, 2005). 

À semelhança do que foi apresentado na produção, a aplicação das metodologias Lean nos Serviços 

começa por distinguir as atividades que acrescentam valor das que representam desperdício (Qu, Ma, e 

Zhang, 2011). Estes autores consideram cinco tipos de desperdícios nos serviços: má conceção do serviço, 

produção de defeitos, desperdício por excesso de capacidade do serviço, desperdício de processos 

demasiado complexos e desperdício pela existência de elevados tempos de espera. 

Segundo Suárez-Barraza et al. (2012) a aplicação de Lean nos serviços permite reduzir bastantes 

desperdícios nas empresas através do aumento da flexibilidade das atividades, da qualidade dos produtos 

e da redução de custos e Lead Times. 

A seguir são apresentados alguns casos de estudo que pretendem demonstrar como o Lean permitiu 

alcançar estes objetivos. 

Arbós (2002) apresenta um exemplo de aplicação de Lean numa empresa de telecomunicações onde 

existia uma grande variabilidade associada à procura. Com a eliminação de atividades que não 

acrescentavam valor para o cliente, a empresa conseguiu aumentar a produtividade dos seus 

trabalhadores e ainda controlar o tempo de serviço das telecomunicações. 

Souza (2009) apresenta um exemplo sobre a aplicação Lean ao setor do retalho. Este setor, aliado ao da 

saúde, é um dos setores onde as metodologias Lean Services têm vindo a ser bastante desenvolvidas. 

Segundo o autor, a cadeia de retalho Tesco ao implementar Lean na sua cadeia de distribuição conseguiu 

um aumento da qualidade do serviço prestado e uma considerável melhoria nos resultados financeiros 

da empresa (Souza, 2009)  

O caso de estudo realizado por Martin et al. (2013) apresenta um exemplo de aplicação das técnicas Lean 

no setor da saúde. Trata-se de uma unidade hospitalar do Reino Unido onde o departamento de radiologia 

ortopédica era alvo de constantes reclamações dos clientes devido aos elevados tempos de espera e baixo 

nível de serviço prestado. Os resultados apresentados no artigo de Martin et al. (2013) mostram que a 

nova lógica de prestação do serviço de radiologia oferece uma maior qualidade para o paciente em 

simultâneo com elevados níveis de satisfação dos trabalhadores. Tudo isto se reflete num aumento de 

produtividade. 

Mais de metade do número de artigos publicados sobre Lean nos Serviços é aplicado ao setor da saúde. 

Isto deve-se principalmente ao facto de se tratar de um setor onde existem muitas operações envolvidas 

e um contato muito direto com o cliente. É assim necessário reduzir o máximo de desperdícios possíveis, 

focando apenas nas atividades que acrescentam valor para o cliente (Vlachos e Bogdanovic, 2013).  
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3.3 Lean Healthcare 

Como descrito na secção 3.2, existe uma evolução gradual da aplicação das técnicas Lean nas várias 

atividades da economia. As aplicações têm seguido a seguinte evolução: setor automóvel, indústria em 

geral, prestação de serviços, finalizando o enfoque nas metodologias focalizadas na saúde. Desde de 2002 

até agora, empresas, como por exemplo o KI, têm vindo a investir cada vez mais na adaptação das técnicas 

Lean ao setor da saúde (Laursen et al. (2003) e de Souza, (2009)). 

No atual clima económico torna-se urgente tomar medidas de redução de desperdícios e aumento de 

eficiência das empresas (Waring e Bishop, 2010). Este é o principal motivo pelo qual tem havido uma 

aposta muito grande no setor da saúde. Unidades como Hospitais, Farmácias, Clínicas entre outros, são 

estruturas que apresentam um conjunto de operações bastante complexas ao mesmo tempo que exigem 

investimentos bastante elevados, quer seja em equipamentos ou medicamentos (Robinson et al. (2012)). 

A aplicação da metodologia Lean ao nível da saúde, ou seja Lean Healthcare, surge assim como a aplicação 

de metodologias de reengenharia de processos (Radnor e Boaden, 2008).  

Como apresentado por Jones e Mitchell (2006), através da aplicação dos princípios Lean é possível 

monitorizar o circuito do medicamento de uma forma mais eficiente ao reduzir os desperdícios de 

compras sobredimensionadas. Por exemplo, através de ferramentas como o Kanban (que será explicado 

na Secção 3.4.5) é possível nivelar stocks de medicamentos sem incorrer em investimentos elevados (Lage 

Junior e Godinho Filho, 2010). 

Cooper e Mohabeersingh (2008) acrescentam ainda que a aplicação da metodologia Lean traz benefícios 

para as unidades hospitalares porque incorpora três níveis de implementação. Estes níveis vão desde o 

aumento da qualidade sentida pelo paciente até à implementação de planos estratégicos passando pela 

reorganização dos processos internos do hospital; 

A aplicação da metodologia Lean Healthcare insere-se no modelo de gestão Kaizen apresentado na Secção 

2.1 - o modelo KMS. Esta recente vertente do Lean engloba os cinco princípios Kaizen apresentados 

anteriormente bem como os sete tipos de desperdícios que são comuns encontrar em qualquer 

organização. 

A aplicação dos cinco princípios Kaizen à saúde foi apresentada por Jones e Mitchell (2006) e por 

documentos oficiais da administração da unidade hospitalar XPTO: 

1. Criar Valor: as atividades que geram valor são definidas pelos pacientes que funcionam como 

um cliente primário do serviço. O paciente deve ser envolvido até onde for possível para que 

este sinta que faz parte do processo de diagnóstico, preparação e medicação. 

2. Mapeamento da cadeia de valor: Mapear todos os fluxos existentes na Farmácia da unidade 

hospitalar, para facilmente definir rotas desnecessárias otimizando simultaneamente os fluxos 

existentes. 

3. Fluxo contínuo: Conseguir que todos os processos desenvolvidos dentro da Farmácia hospitalar 

sejam feitos de forma fluida, sem constrangimentos e minimizando as distâncias percorridas. 



24 
 

4. Pull planning: À exceção da unidose, nenhuma outra atividade é feita com base numa estratégia 

Pull. Este princípio foca-se na criação de um sistema de compras com zero desperdícios, 

funcionando num regime de just-in-time. 

5. Melhoria Contínua: Criação de standards, i.e. definir a forma mais eficiente de realizar uma ação 

em simultâneo com o desenvolvimento de normas que ajudam os colaboradores a realizar as 

suas atividades. Estas melhorias devem-se basear sempre num ciclo PDCA. 

No setor da saúde, existe um conjunto abrangente de desperdícios que devem ser eliminados. A Farmácia, 

devido a todas as atividades que realiza, tem uma elevada tendência ao aparecimento de desperdícios 

tais como (adaptado de Radnor et al (2011) e da informação fornecida pela Empresa XPTO): 

1. Excesso de produção: por exemplo, os pedidos em duplicado por parte dos médicos que obriga 

a uma dupla gestão desnecessária de stock e compras; 

2. Excesso de processamento: duplicação de informação e pedidos repetitivos de detalhes sobre 

a medicação por não haver um fluxo contínuo de informação; 

3. Movimento de pessoas: devido a fluxos de movimentação mal definidos existem movimentos 

de pessoas entre zonas da Farmácia que não acrescentam valor aos processos; 

4. Movimento de material: por má localização dos produtos da mesma família ou que servem de 

base a outros, é recorrente transportar um produto entre várias zonas da Farmácia, correndo-

se o risco de causar danos sem acrescentar novamente valor ao processo. 

5. Espera de pessoas: devido à falta de espaço que existe na Farmácia aliada à má gestão do 

mesmo, frequentemente os farmacêuticos ficam à espera dos colegas devido à simultaneidade 

de atividades desenvolvidas no mesmo local. 

6. Espera de material: regularmente existem extravios nas encomendas efetuadas a fornecedores 

externos, criando muitas vezes esperas de produtos superiores ao Lead Time contratado.  

7. Erros e defeitos: elevado risco associado ao envio de medicação não conforme com os pedidos 

realmente efetuados.   

Dos pilares existentes no Sistema de Gestão Kaizen, o que se contextualiza melhor na temática Lean 

Healthcare designa-se por TFM (Kaizen Institute, (2013a)). 

Este pilar é constituído pelos cinco pontos anteriormente abordados (Secção 2.1) sendo necessário 

atribuir maior importância ao Fluxo de Produção e Logística Interna. No âmbito desta Dissertação, as 

ferramentas de Sincronização, Nivelamento e Planeamento Pull de stock tomam uma elevada importância 

uma vez que a componente farmacêutica representa cerca de 600 biliões de dólares no universo global 

da saúde (Kelle et al. 2012).  

Aguilar-Escobar e Garrido-Vega (2013) apresentam um estudo sobre a aplicabilidade dos princípios de 

gestão Kaizen a um hospital espanhol. Após aplicação das ferramentas, os autores observaram que houve 

uma redução de stocks, dos prazos de entrega e um aumento da qualidade do serviço prestado. Para além 

destes benefícios, houve ainda um aumento da satisfação dos trabalhadores que resultou numa melhoria 

de produtividade da empresa. 

Violet Philbrick (2012) apresenta mais um exemplo de aplicação do Lean ao setor da saúde onde destaca 

as melhorias associadas ao aumento da qualidade do serviço prestado ao cliente, principalmente, através 

da redução dos tempos de espera. 
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Kelle et al. (2012) apresenta um exemplo de melhoria da política de gestão de stock de uma unidade 

hospitalar através de uma revisão de toda a cadeia de abastecimento e da estrutura de negociação. O 

caminho desenhado passa pelo desenvolvimento de dois modelos matemáticos de suportem as decisões 

operacionais que consistem na definição de dois níveis de stock (valor mínimo e valor máximo), por outras 

palavras valor do Stock de segurança ou Nível de Reposição e Quantidade a Encomendar. Esta função 

objetivo está sujeita às seguintes restrições: 

 Ciclo de consumo dos medicamentos; 

 Alocação dos medicamentos em função do espaço disponível. 

Grout e Toussaint (2010) apresentam um caso real realizado na empresa ThedaCare onde a aplicação de 

ferramentas Lean de controlo e gestão de paragens de processos permitiram alcançar uma melhoria dos 

cuidados médicos prestados em paralelo com um aumento dos resultados financeiros da empresa. 

Os exemplos de aplicação apresentados ao longo destas duas Secções mostram a importância das 

ferramentas Lean que servem de suporte à implementação dos resultados obtidos. Das várias 

ferramentas é de destacar o Mapeamento da Cadeia de Valor (VSM) que é transversal a qualquer tipo de 

projeto e as ferramentas Kanban, 5 S; Gestão Visual e SMED que estão na origem do desenvolvimento da 

metodologia. 

Na secção 3.4 para além destas ferramentas base, são abordadas um conjunto de ferramentas 

complementares que melhor se adequam ao tema em análise nesta Dissertação tendo em conta o estado 

de arte apresentado. 

3.4 Ferramentas Lean 

Nesta secção são apresentadas as ferramentas Lean com maior importância para o caso de estudo desta 

Dissertação. Existem algumas ferramentas que são transversais isto é, são implementadas 

independentemente do problema. Outras são aplicadas em função das necessidades específicas do 

trabalho (Imai, 2012).  

As ferramentas são apresentadas por ordem alfabética. 

3.4.1 5 S 

Esta ferramenta concebida no Japão por Kaoru Ishikawa funciona como uma checklist que tem o objetivo 

de criar hábitos de trabalho que proporcionem melhor organização, limpeza e disciplina no local de 

trabalho (Imai, 2012 e Melton, 2005). 

Outros autores vão mais longe na definição desta ferramenta, afirmando que os “5 S” japoneses são parte 

integrante de um housekeeping eficaz (uma das três regras principais no Gemba) e com resultados de 

valor acrescentado (Buesa 2009). 
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Esta técnica, constituída por um conjunto de etapas de verificação, deriva das palavras japonesas: seiri, 

seiton, seiso, seiketsu e shituke que foram adaptadas para as seguintes expressões inglesas (Buesa 2009): 

 Seiri traduzido como sort, consiste em classificar os itens no Gemba em duas categorias: 

necessários e sem valor acrescentado; 

 Seiton traduzido como straighten, consiste em classificar os itens não eliminados na etapa 

anterior com o objetivo de minimizar tempos e esforços na procura dos mesmos; 

 Seiso traduzido como Scrub, corresponde à etapa de limpeza de todo o local de trabalho, 

incluindo maquinaria, chão, paredes e tetos. Esta etapa serve para detetar facilmente os motivos 

de avaria de máquinas ou outros equipamentos. Funciona como uma fase de inspeção; 

 Seiketsu traduzido como Systematize, consiste num processo de normalização responsável por 

garantir a execução das três etapas anteriores evitando o aparecimento de muda no local de 

trabalho; 

 Shituke traduzido como Standardize, significa autodisciplina no cumprimento de uma aplicação 

contínua de todas as etapas anteriores.  

Segundo Buesa (2009), no Reino Unido em vez da expressão “5 S” é utilizada a campanha “5 C”, onde os 

acrónimos utilizados são: clear out, configure, cLean e check, conform e custom e practice. 

3.4.2 Fishbone Diagram 

O Diagrama Espinha de Peixe (Fishbone Diagram) também conhecido como diagrama de Ishikawa, foi 

desenvolvido e apresentado por Kaoru Ishikawa em 1960 (Kelleher, 1995). Com base na literatura, este 

tipo de diagrama é considerado uma das sete ferramentas base de controlo de qualidade.  

Segundo Jayswal et al. (2011), os Diagramas Espinha de Peixe são utilizados como forma de representação 

dos principais problemas ao longo de um processo produtivo funcionando assim como um diagrama 

causal. Estes diagramas são maioritariamente utilizados nas fases de design do produto e prevenção de 

defeitos de qualidade. 

No artigo apresentado por Nugroho et al. (2012) é ilustrado um bom exemplo da utilização desta 

ferramenta para desenhar os fluxos realizados pelos clientes de um aeroporto na Indonésia. O Diagrama 

Espinha de Peixe permitiu definir quais os trajetos que não acrescentavam valor para o cliente. 

3.4.3 Gestão Visual 

A gestão visual divide-se em vários aspetos, desde a normalização e identificação de locais até ao 

seguimento visual de indicadores de desempenho. Entende-se por seguimento visual, por exemplo a 

colocação numa zona bem visível do Gemba, os gráficos com os indicadores mais importantes para 

avaliação do problema em análise (Melton, 2005).  

Em comparação com os outros quatro sentidos, a visão recolhe cerca de 83% da informação absorvida 

diariamente (Kaizen Institute, 2013c). Assim, a comunicação em geral é facilitada com recurso a uma 

gestão visual otimizada. 
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A gestão visual para além de melhorar a comunicação permite ainda: tornar as anomalias visíveis; prevenir 

riscos e representar dados/feedback positivos e negativos.  

3.4.4 Just-in-time 

Just-in-time (JIT) pode ser definido como uma estratégia de gestão abrangente que combina elementos 

de planeamento tático de JIT-Produção com JIT-Compras a fim de eliminar desperdício e otimizar a 

utilização de recursos ao longo da cadeia de valor (Claycomb et al., 1999).  

JIT-Produção consiste na identificação e eliminação de todo o tipo de desperdícios como excesso de stock, 

movimentação desnecessária de materiais/pessoas, gestão de defeitos e mitigação do retrabalho (Wisner 

et al, 2005; Brox e Fader, 2002). 

JIT-Compras está relacionado com o processo inicial de procurement dos produtos e baseia-se num 

conjunto de técnicas e conceitos para eliminar o desperdício e evitar criação de stock aquando do 

processo de compras (Freeland, 1991). Segundo Inman et al (2011) estes conceitos e técnicas passam por 

conseguir garantir entregas diárias em pequenos lotes, educar o fornecedor, existência de um 

envolvimento mais prematuro dos fornecedores através de uma maior proximidade com o cliente e 

partilha de informação nos dois sentidos. Todas estas estratégias resultam na eliminação do maior 

desperdício de uma empresa que é o capital investido em stock em excesso.   

3.4.5 Kanban 

Em sistema de JIT, o processo produtivo e o movimento de materiais é controlado por uma técnica 

designada Kanban (Baykoq e Erol (1998)). Kanban é um subsistema do Sistema de Produção da Toyota 

que foi criado para nivelar stock, controlar produção e fornecimento de componentes e em certos casos, 

de matéria-prima (Lage Junior e Godinho Filho, 2010).  

Graves et al. (1995) acrescenta ainda que os cartões Kanban são um mecanismo de controlo de fluxo úteis 

na definição de pontos de encomenda e respetivas quantidades a encomendar caso se trate de um 

processo de compras. O mesmo acontece numa situação de JIT-Produção. 

Naufal et al. (2012) aborda uma empresa de manufatura situada na Malásia que optou por implementar 

o sistema Kanban como forma de nivelar os fluxos de produção da empresa. O artigo conclui que o sistema 

Kanban reduziu Lead Timesi, minimizou stocks em fábrica e otimizou a zona de armazém. 

3.4.6 Learn by doing 

Como descrito por Bessant et al. (2001), o que torna uma empresa competitiva não é tanto os 

equipamentos, localizações, edifícios, etc. que detêm, mas sim o conhecimento sobre o negócio e a forma 

como acredita na sua evolução. 

O espírito de melhoria contínua pressupõe que os melhores resultados só se podem obter fazendo vários 

testes baseados nas diferentes situações/cenários estudados para um dado problema. Por exemplo, ao 
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fazer o mapeamento da cadeia de valor de uma empresa no início de um projeto de melhoria contínua, 

dá-se um processo de aprendizagem através da observação e ação no Gemba. Este é mais um bom 

exemplo citado por Hines et al. (2004) sobre conhecimento de um novo processo, de uma nova indústria 

através de atividade no terreno em oposição a técnicas teóricas para resolução de problemas.  

3.4.7 Nivelamento 

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

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

Spearman, 2008). Tudo isto deve ser feito maximizando a capacidade instalada.  

Um dos principais motivos da variabilidade do stock é a política de compras baseada num conjunto de 

previsões. Assim, é quase impossível anular a variabilidade de um sistema produtivo. Neste sentido, 

grande parte das práticas de produção Lean servem para controlar o excesso de stock (Kanban) ou reduzir 

a variabilidade de um sistema através de, por exemplo, compras diárias reduzindo por isso a escala 

temporal das previsões (Huttmeir et al. 2009). 

A ferramenta Lean que engloba todas estas práticas de nivelamento e redução de variabilidade designa-

se por heijunka. A definição de heijunka passa por “controlar a variabilidade da sequência das 

necessidades de produção para permitir maior capacidade de utilização de recursos” (traduzido de 

Huttmeir et al. 2009, pp. 502). 

Um dos principais problemas das Farmácias hospitalares é o investimento em stock quer seja de 

medicação como material clínico de base ao funcionamento dos hospitais. Assim, o objetivo de 

implementação da ferramenta heijunka nesta Dissertação passa por evitar picos e quebras de produtos 

de forma a satisfazer apenas as necessidades dos doentes em simultâneo com a redução dos valores de 

stock (Huttmeir et al. 2009).  

3.4.8 Root Cause Analysis 

A ferramenta apresentada neste ponto não é só utilizada em sistemas de produção Lean, por exemplo, 

em avaliação e gestão de risco este tipo de ferramentas também é bastante utilizada para encontrar a 

causa da falha de um sistema.  

Root Cause Analysis pode assim ser definido como um método de resolução de problemas que tem como 

objetivo identificar a causa atual associada a problemas de qualidade para que esta seja retificada (Chera 

et al. 2012). 

Como suporte a esta ferramenta, é habitual utilizar a técnica dos 5 porquês (5 Whys) que consiste em 

colocar a questão porquê sucessivamente até a causa raiz do problema ser encontrada (Imai, 2012).   

Uma outra técnica de deteção de erros e defeitos desenvolvida pela Toyota e que está diretamente 

relacionada com esta ferramenta, designa-se “Stop the Line Problem Solving” e é assim descrita porque 
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consistia na paragem da linha de montagem sempre que era detetado um erro/anomalia no produto. 

Assim garantiam que a análise da causa raiz era feita nas mesmas condições em que aconteciam os 

defeitos (Chera et al. 2012). 

Na área da saúde esta ferramenta passa por investigar em tempo real os erros, apoiados na gestão e 

liderança que rapidamente reagem e resolvem os problemas de qualidade em vez de acumular relatórios 

de incidentes ou aplicação incorreta de medição (Furman e Caplan 2007). 

3.4.9 Value Stream Mapping (VSM) 

Como definido no início desta Revisão Bibliográfica, o principal objetivo das metodologias Lean passa por 

eliminação de Muda, dando por isso enfoque nas atividades criadoras de valor acrescentado. É por isto 

muito importante utilizar técnicas como o Mapeamento da Cadeia de Valor (Value Stream Mapping VSM) 

que ao identificar as oportunidades de eliminação de desperdícios permite dimensionar fluxos de material 

e informação mais contínuos e fluídos (Jimmerson et al. 2005). 

Teichgräber e de Bucourt (2012)completam a definição desta ferramenta ao acrescentar que a ferramenta 

VSM representa o conjunto de atividades envolvidas na criação de um produto ou fornecimento de um 

serviço e foi desenvolvida na fábrica da Toyota no Japão. 

O plano de implementação da técnica VSM passa pelos seguintes cinco passos (adaptado ao ambiente 

hospitalar) (Teichgräber e de Bucourt (2012)): 

1. Identificar os fluxos existentes num hospital/Farmácia hospitalar e a medicação a encomendar; 

2. Criar o VSM do estado atual do processo, com todos os desperdícios, atrasos e fluxos de 

informação; 

3. Avaliar o estado atual a fim de encontrar oportunidades de melhoria e reduzir o máximo de 

desperdícios possíveis; 

4. Criar um VSM representativo do estado futuro dos processos, com todas as melhorias propostas; 

5. Implementar o VSM representativo do estado futuro.   

Esta ferramenta deve ser implementada com o suporte de outras técnicas importantes como por exemplo 

Root Cause Analysis e é frequentemente utilizada durante os workshops Kaizen iniciais onde as equipas 

identificam os desperdícios e desenham as oportunidades de melhorias (Chera et al. 2012). 

No artigo escrito por Vlachos e Bogdanovic (2013) é apresentado um exemplo prático da utilização desta 

ferramenta ao utilizar o VSM como o primeiro passo para identificar os desperdícios na cadeia de valor 

de um Hotel. Do mapeamento, resultaram desperdícios como número e movimentos excessivos dos 

trabalhadores, excesso de stock e ainda Lead Times elevados. 
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3.4.10 Integração das ferramentas analisadas 

O esquema representado na Figura 8 representa a integração das ferramentas analisadas na resolução 

de um problema através de uma estrutura de pensamento Lean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de estabelecido um problema, realiza-se o mapeamento dos fluxos (VSM) a fim de encontrar 

oportunidades de melhoria. Com base nos desperdícios encontrados, definir quais as principais causas do 

problema com auxílio do diagrama de Ishikawa. Na maioria das situações, é necessário definir as causas 

secundárias para o problema encontrado, que pode ser feito com recurso à ferramenta Root Cause 

Analysis. Definidas todas as causas do problema, resta implementar as ferramentas de solução como 

sistemas Kanban, Nivelamento e/ou just-in-time. Por fim, como complemento à resolução operacional 

existem ferramentas como as auditorias 5 S e a Gestão Visual que permite uma melhoria dos postos de 

trabalho junto com a implementação da disciplina estabelecida. O esquema apresentado na Figura 8 

pretende materializar a estrutura de pensamento Lean desenvolvida por Melton onde o ponto um (VSM) 

insere-se na etapa de análise de dados, os pontos dois e três apesar de também serem utilizados durante 

a fase de Implementação, tomam maior importância durante o desenvolvimento das propostas de 

alternativas. Por fim, os restantes pontos (quatro e cinco) são utilizados na totalidade durante a fase de 

Implementação das melhorias. 

Na base de todo este processo de integração de ferramentas existe sempre uma aprendizagem contínua 

dos processos Hines et al. (2004). 
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3.5 Conclusões do Capítulo 

Neste Capítulo foi realizado um paralelismo entre os conceitos Lean e a literatura disponível sobre o 

assunto. Foi assim incluída uma abordagem teórica sobre os conceitos estudados, bem como apresentado 

o estado de arte ao longo das secções incluídas. 

Para esta Dissertação foram caracterizados os conceitos sobre: Gestão de Operações e Gestão Cadeias de 

Abastecimento, sobre os vários níveis de Planeamento e os conceitos fundamentais sobre metodologias 

Kaizen e sistemas de produção Lean.  

A Revisão Bibliográfica aqui presente focou-se principalmente na evolução do conceito Lean, desde a sua 

origem no setor da indústria até à vertente saúde. Entre as duas áreas é ainda incluída a vertente Lean 

aplicada aos serviços. Neste sentido, foram apresentados os conceitos base de Lean focando 

principalmente no setor da saúde (Lean Healthcare), uma vez que este é o objetivo deste trabalho. 

Dos artigos analisados, foi possível verificar que uma abordagem Lean segue um conjunto de cinco passos: 

recolher dados sobre o problema, analisar os dados disponíveis, proposta de alternativas, implementar o 

novo processo desenhado e por fim, medir os benefícios alcançados (Melton, 2005). Das várias 

ferramentas Lean disponíveis, foram selecionadas e consequentemente abordadas as que mais se aplicam 

ao caso de estudo desta Dissertação e foi criado um esquema com a integração das mesmas.  

Da literatura estudada conclui-se que cada vez mais as empresas optam por ferramentas Lean para 

melhor conseguirem lidar com os mercados concorrências onde estão inseridas. Estas ferramentas são 

utilizadas para conseguir criar vantagens competitivas maioritariamente através da redução de custos. O 

setor da saúde é um bom exemplo. Este é o setor onde as metodologias Lean mais têm sido desenvolvidas 

e por consequência disso, uma parte extensa da literatura aborda Lean Healthcare.  

A abordagem utilizada nos próximos Capítulos segue a estrutura de Melton e está dividida em três fases 

principais, uma primeira fase de Planeamento, uma segunda fase de Implementação e por fim uma fase 

de Seguimento. A primeira fase, desenvolvida no Capítulo 4, vai ao encontro das três etapas iniciais da 

estrutura desenvolvida por Melton: Recolha de dados, Análise Dados e Desenho de alternativas. No 

Capítulo 5 será apresentada a segunda fase que consiste no desenvolvimento de trabalho com equipas 

dedicadas para implementar as alternativas desenhadas no final da primeira fase (etapa 4 de Melton). Por 

fim, no Capítulo 6 está descrita uma fase de Seguimento para medir e avaliar os benefícios obtidos (etapa 

5 do esquema de Melton) e apresentação de uma abordagem complementar. 

 

 

 

 



32 
 

4 Análise Preliminar e Planeamento 

No presente Capítulo será apresentada uma análise preliminar às oportunidades de melhoria encontradas 

para os vários processos desenvolvidos nas Farmácias hospitalares da Empresa XPTO. Com base nesta 

análise será realizado um planeamento das soluções que serve de base à fase de Implementação.  

Assim, na Secção 4.1 é realizada a recolha e análise dos dados obtidos para a melhoria dos serviços 

farmacêuticos das unidades da Empresa XPTO. Foram realizados mapeamentos dos vários processos 

desempenhados na Farmácia sendo que, no âmbito desta Dissertação, apenas foram apresentados os 

dois mais importantes. Na Secção 4.2, como descrito na metodologia de Melton, são apresentadas as 

propostas de alternativas para as oportunidades de melhoria encontradas. 

4.1 Recolha e Análise de Dados 

Esta Dissertação teve início na observação do estado atual dos processos a fim de encontrar 

oportunidades de melhoria. A observação do estado atual foi realizada com o apoio das várias pessoas 

envolvidas nas Farmácias e com recurso a informação extraída dos sistemas de informação. Um dos 

principais objetivos foi incentivar o envolvimento de todos os colaborardes ao longo das várias discussões. 

No âmbito da presente Dissertação, um processo é definido como um conjunto de operações ou ações 

realizadas pelos colaboradores de cada Farmácia, que podem ser: físicas, como picking de medicamentos 

ou receção de produtos; ou não físicas, como a elaboração de pedidos de encomendas ou gestão de 

empréstimos a outras unidades. Assim, dentro de cada processo, existe um conjunto de operações que o 

caracterizam onde pode ou não ser acrescentado valor ao produto. 

 

 

 

 

Com o objetivo de melhorar a rastreabilidade no circuito do medicamento, junto do cliente foi elaborado 

um Value Stream Mapping (VSM) dividido pelos vários processos desenvolvidos na Farmácia. No âmbito 

desta Dissertação foi realizada uma análise de valor através de um fluxograma simplificado de operações. 

Os principais processos definidos para análise são: Levantamento de Necessidades de Compras; Gestão 

de stocks; Receção e Arrumação de produtos encomendados; Distribuição Clássica mais Unidose; 

Reembalamento; Revertências e Prazos de Validade. Como se pode observar na Figura 10, durante a fase 

de Planeamento foi ainda agendado um dia para Formação de conteúdos (primeira linha do cronograma) 

e os dois últimos dias para a definição do Plano de Implementação (última linha do cronograma). 

Processo 

Operação 1 

Operação 2 

Operação n 

Figura 9 – Esquematização da definição de Processo 
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Figura 10 - Cronograma da fase de Planeamento 

No cronograma representado na Figura 10, existe uma sequência lógica das três etapas da fase de 

Planeamento por processo, sendo estas, a recolha de dados, a sua análise e, por fim, proposta de 

alternativas. O mapeamento de cada um destes processos é efetuado num horizonte temporal de um dia. 

As primeiras duas etapas da metodologia de Melton foram desenvolvidas em paralelo, dado que, à 

medida que eram recolhidos os dados, os mesmos eram analisados. A recolha de dados foi efetuada 

através do sistema Enterprise Resource Planning (ERP) e a partir de questões colocadas às pessoas que 

trabalham na Farmácia. 

O Hospital, definido como piloto para a fase de Planeamento, foi o HP2 devido aos seguintes aspetos:  

 O HP2 representa a maior unidade da Empresa XPTO no que diz respeito ao número de utentes 

atendidos por dia e à variedade de serviços prestados. Assim, cerca de 95% dos processos 

desenvolvidos no âmbito dos serviços farmacêuticos foram considerados na fase de 

Planeamento (Empresa XPTO, 2013). 

 Ainda que as diversas Farmácias se situem em unidades hospitalares diferentes e apresentem 

desta forma diferentes pessoas envolvidas, todas elas desenvolvem o mesmo tipo de atividades. 

Isto leva a que os processos sejam muito semelhantes, variando apenas a dimensão do 

funcionamento em cada uma das unidades. 

Dos vários processos mapeados, nesta Dissertação serão apresentados os fluxogramas do processo de 

Dose Unitária e Levantamento de Necessidades de Compras. Para além destes fluxogramas, será realizada 

uma análise à gestão dos valores de stock dada a relação direta com o segundo fluxograma. O critério de 
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escolha destes três processos baseia-se no facto de serem os que mais valor acrescentado pressupõem. 

As operações subjacentes à Dose Unitária são as que mais valor representam devido às restrições legais 

e ao facto de ser a atividade core de uma Farmácia hospitalar. A gestão de stocks e respetivo sistema de 

compras representam a maior oportunidade de ganho financeiro numa Farmácia. 

Cada fluxograma apresentado segue a seguinte estrutura: apresentação da sequência de operações do 

processo em análise; resumo das oportunidades de melhoria por operação e responsável e ainda, 

comentários aos passos seguintes de proposta de alternativas. 

4.1.1 Análise de valor através de um fluxograma simplificado do processo de Dose Unitária 

O processo Dose Unitária representa o conjunto de operações com maior valor acrescentado dentro de 

uma Farmácia hospitalar. Neste sentido é essencial ter este processo o mais eficiente possível para 

conseguir satisfazer as prescrições médicas no momento e na quantidade desejada, sendo sempre 

importante não colocar em causa o nível de serviço do hospital. 

Com as pessoas envolvidas no processo foi efetuado o seguinte levantamento de operações3: 

 

Figura 11 - Sequência de operações no processo de Dose Unitária 

Das operações listadas na Figura 11 é possível definir um conjunto de ações que não vão de encontro à 

filosofia de zero desperdícios que caracteriza a metodologia Kaizen Lean. Importante ainda referir que o 

processo de Revertências, que representa a logística inversa à Dose Unitária, não foi incluído neste 

fluxograma pois é um processo que deve ser analisado à parte para respetiva eliminação visto que não 

acrescenta qualquer tipo de valor na Farmácia. 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Aprovisionamento significa um armazém externo à Farmácia onde existem alguns produtos que saem 
em DU e também por DT. Estes produtos não requerem notas de encomenda. 
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As várias oportunidades de melhoria resultantes dos desperdícios analisados estão listadas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Análise de Oportunidades de Melhoria do processo Dose Unitária 

Responsável Operação Oportunidade Melhoria 

Auxiliar Picking de artigos Operação não normalizada 

Auxiliar Registar saídas em papel 
São efetuados 3 registos do 

mesmo artigo em etapas 
distintas. Registo manual. 

Auxiliar Dar saída em sistema da totalidade 
dos artigos registados 

Risco de o sistema não registar 
todos os artigos efetivamente 

consumidos 

Auxiliar Impressão da listagem de 
necessidades 

Impressão de uma listagem que 
apenas serve de suporte à 

criação de uma segunda listagem 

Auxiliar Assinalar artigos existentes no 
Aprovisionamento 

Não existe informação imediata 
dos artigos que não necessitam 

de ser encomendados 

Auxiliar Passar lista para Excel Retrabalho 

Técnico Farmacêutico Envio do pedido para as compras Upload manual da informação 

Compras 
Inserção manual da informação do 

Excel em sistema 
Retrabalho. Processo manual 

 

Os três principais tipos de desperdícios existentes no processo Dose Unitária, e que estão incluídos no 

modelo dos sete tipos de Muda, são: movimento desnecessário de informação, retrabalho associado ao 

número de vezes que são efetuadas as listagens de necessidades, quer seja em papel ou versão 

informática, e ainda sobreprocessamento de informação, uma vez que tudo é efetuado de forma manual. 

O facto de realizar os registos de saída de medicamentos numa folha de papel leva a uma elevada 

probabilidade de perda de informação e, consequentemente, todos os registos futuros não estarão de 

acordo com a realidade. A falta de visibilidade das necessidades de encomenda pelos vários 

intervenientes no processo origina o chamado efeito de chicote (Bullwhip effect) ao aumentar a 

variabilidade associada às necessidades da procura  (Jaipuria e Mahapatra 2014). À semelhança de uma 

cadeia de abastecimento, as compras são o ultimo interveniente antes do contacto com os Fornecedores, 

os médicos funcionam como clientes da Farmácia ao criarem as necessidades de consumo através das 

prescrições aos doentes e a Farmácia como retalhista. As compras não têm qualquer visibilidade sobre as 

necessidades de consumo gerados pelos médicos criando assim uma variabilidade entre as prescrições 

médicas e as compras aos laboratórios. 
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4.1.2 Análise de valor através de um fluxograma simplificado do processo de Levantamento de 

Necessidades de Compra 

O segundo processo a mapear diz respeito à forma como eram despoletadas as necessidades de compras 

dentro da Farmácia. Para esta análise foi definida uma equipa constituída por um Médico Farmacêutico, 

um Técnico Farmacêutico e um Auxiliar. A análise consistiu em solicitar a cada um destes elementos que 

simulassem uma situação de criação de pedido de encomenda. O resultado dos processos mapeados 

encontra-se esquematizado na Figura 12: 

 

Figura 12 – Sequência de operações no processo de Levantamento de Necessidades de Compras 

O esquema representado na Figura 12 mostra que existem algumas ineficiências nas operações que 

constituem este processo. Para melhor avaliar os incidentes que atualmente ocorrem, mas não são 

desejados (Melton, 2005), será apresentada, sob a forma de tabela, o responsável de cada operação e a 

respetiva oportunidade de melhoria definida. 

Tabela 3 - Análise de Oportunidades de Melhoria do processo Levantamento de Necessidades de Compras 

Responsável Operação Oportunidade Melhoria 

Auxiliar Imprimir listagem de artigos 
encomendados no último mês 

Necessidades de compras com 
base em previsões 

Técnico Farmacêutico 
Levantamento das necessidades 

criadas pelos elementos da 
Farmácia 

Processo não normalizado com 
registos em documentos 
espalhados pela Farmácia 

Técnico Farmacêutico 
Definir Quantidade a Encomendar 

em função das quantidades em 
stock desses artigos 

Não existe uma quantidade fixa a 
encomendar 

Técnico Farmacêutico Passar lista para Excel Retrabalho associado à repetição 
da criação de listas 

Médico Farmacêutico Validação da lista Etapa evitável se o processo fosse 
automatizado 

Médico Farmacêutico Envio da lista para as compras 

Upload não automático. Envio da 
listagem sem informação dos lotes 
mínimos de caixa e dos mínimos do 

Fornecedor 

Compras Inserir manualmente informação 
do Excel em sistema 

Processo manual 

 

A Figura 13 ilustra a técnica utilizada no Gemba para mapear as várias operações de um processo. Os post-

its de cor verde representam os intervenientes, os amarelos as operações e os cor-de-rosa as 
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oportunidades de melhoria. A técnica de mapeamento por post-its tem como principal vantagem a 

flexibilidade em movimentar as operações (post-its amarelos) entre intervenientes ou mesmo ao longo 

da escala temporal sempre que existe uma informação nova a ser incorporada na análise. 

 

Figura 13 – Técnica utilizada para mapear processos  

As oportunidades de melhoria encontradas servem de base à etapa de proposta de alternativas. Podemos 

concluir que existem muitas atividades manuais ao longo do processo de criação de necessidades de 

compras. As atividades manuais, se não estiverem bem normalizadas e treinadas estão sujeitas a um 

conjunto de erros, e consequente duplicação de trabalho, que não acrescenta qualquer tipo de valor ao 

processo. 

A técnica utilizada para definir as Quantidades a Encomendar também não está devidamente otimizada. 

A estratégia utilizada pela Farmácia insere-se numa lógica de push planning, ou seja, um modelo 

previsional que muitas vezes não transmite corretamente a realidade de artigos consumidos. Por outro 

lado, dado que as compras são efetuadas por comparação com o mês anterior, o fenómeno de 

sazonalidade não é tido em conta.  

As operações após inserção das necessidades por parte da Farmácia também apresentam um conjunto 

de desperdícios, sendo os mais importantes o carregamento manual dos dados em sistema para envio à 

central de compras e a duplicação de trabalho associada à criação de uma nova lista Excel por parte do 

gabinete de compras e negociação. Esta lista Excel, com as notas de encomendas, é muitas vezes devolvida 

por não respeitar os lotes por caixa ou por não preencher os valores mínimos de entrega dos 

Fornecedores. Em média, são devolvidas cerca de 80% das listas excel. 

Estes são os principais Muda mapeados no processo de criação de notas de encomenda. O processo 

apresentado a seguir diz respeito à análise de valores de stock, que tem como principal consequência o 

capital investido em material parado na Farmácia. 
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4.1.3 Análise de valores de stock 

A terceira análise realizada diz respeito à metodologia de gestão de inventário, utilizada pela Empresa 

XPTO, para gerir o stock de cada Farmácia. Esta análise insere-se na terceira operação do processo 

descrito na Secção 4.1.2 (Definir Quantidade a Encomendar em função das quantidades em stock desses 

artigos). É necessário garantir que as encomendas são realizadas em função das reais necessidades de 

consumo. Através dos dados recolhidos dos sistemas de informação da empresa, constatou-se que 

existiam discrepâncias entre as existências reais e as existências em sistema. A diferença entre os valores 

reais e informáticos deve-se principalmente a duas razões: 1) entradas e saídas de medicamentos que não 

são realizadas; 2) entradas e saídas onde não são debitados os valores reais de consumo. 

A Figura 14 apresenta o valor de stock inicial em cada uma das unidades hospitalares da Empresa XPTO 

(barras azuis). Os valores apresentados dizem respeito ao stock médio registado no arranque em cada 

unidade 

 

Figura 14 - Valor de stock inicial por unidade vs objetivo de stock por unidade 

O valor de redução de 25% dos valores de stock de cada Farmácia das várias unidades do grupo foi imposto 

pela Empresa XPTO como o principal objetivo a alcançar com as técnicas Kaizen Lean (Empresa XPTO, 

2013). Este é um objetivo definido para um prazo de seis meses a partir do final da fase de Implementação. 

407.000 €

337.006 €

274.714 €

200.857 €

21.000 €
64.000 €

305.250 €

252.754 €

206.036 €

150.643 €

15.750 €
48.000 €

- €

50.000 €

100.000 €

150.000 €

200.000 €

250.000 €

300.000 €

350.000 €

400.000 €

450.000 €

HPP HP1 HP2 HP3 CP1 CP2

V
al

o
r 

d
e

 S
to

ck
(€

)

Valor Inicial de Stock por Unidade Hospitalar

Stock Inicial Stock Objetivo

Redução 25 % 

 



39 
 

O novo objetivo imposto pela Empresa XPTO estará refletido em novos valores de cobertura do stock 4 de 

cada Farmácia. 

Da análise de dados efetuada e do fluxograma apresentado na Secção 4.1.2, o principal motivo dos valores 

elevados de stock nas várias unidades está relacionado com a política de compras definida. De facto, não 

existe uma política de gestão de inventário bem definida na Empresa XPTO que obrigue cada unidade a 

respeitar esse standard. Por exemplo, o HP2 realizava encomendas mensais no início de cada mês, no 

entanto o HP1 efetuava compras duas vezes por semana mas sempre baseado em previsões de consumo 

(Modelo Push). 

Complementando a análise global sobre a redução dos valores de stock por unidade, foi detalhada uma 

análise aos valores de Lead Time, consumos e cobertura dos vários artigos existentes na Farmácia através 

de uma tipificação dos mesmos em função do volume de consumo.  

Para tipificar os artigos, foi realizada uma análise ABC5 aos artigos da Farmácia do HP2 e conclui-se que 

189 artigos num total de 1230 representam cerca de 80% do consumo médio diário de stock desta 

unidade. Como se pode verificar no Anexo 3, as referências A tinham inicialmente uma cobertura de 33,81 

dias, ou seja, sem realizar qualquer tipo de encomenda de artigos do tipo A, era possível satisfazer a 

procura de medicamentos durante cerca de 34 dias de consumo. No entanto, a média de Lead Time dos 

Fornecedores situa-se nos 11,22 dias, menos de metade do valor de cobertura. Desta diferença de valor, 

conclui-se, uma vez mais, que o dimensionamento de stock existente na Farmácia está bastante 

sobredimensionado face às restrições de consumo e Lead Time. O mesmo comportamento é verificado 

nas referências de consumo mais baixo isto é, o valor de cobertura de stock representa mais do dobro do 

Lead Time dos Fornecedores. 

Com base no contexto apresentado nesta análise, conclui-se que existe um conjunto de oportunidades 

de melhoria para atingir o valor de redução estabelecido como objetivo. A implementação e 

desenvolvimento de uma política de gestão de inventário com critérios bem definidos e nivelados são 

então, os passos necessários para atingir o objetivo definido. 

Depois de executadas as duas primeiras etapas da metodologia de Melton aos vários processos efetuados 

numa Farmácia, e de realizada a análise de valor através da análise dos fluxogramas dos três processos 

mais representativos, resta realizar a etapa de proposta de alternativas para completar a fase de 

Planeamento. Na Secção seguinte serão definidas as abordagens sobre como serão implementadas as 

alternativas de forma a atingir as melhorias desejadas. 

                                                                 
4 Cobertura de stock – Mede o custo de oportunidade associado ao capital investido em material parado  
5 Análise ABC – Ferramenta logística para classificar artigos em stock em função de um determinado 
critério. Convencionalmente classificam-se em três categorias: A, B e C (Yu, 2011). 
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4.2 Proposta de Alternativas 

Nesta Secção serão discutidas as abordagens a seguir para eliminar os vários desperdícios identificados 

na fase de Planeamento. A proposta de alternativas para as várias alterações foi realizada com o apoio e 

acompanhamento das várias pessoas envolvidas na recolha e análise de dados e com base nos 

fundamentos e ferramentas das metodologias Kaizen Lean. Serão também definidos os Indicadores 

utilizados para avaliar o desempenho dos resultados obtidos. 

Para monitorizar e controlar as oportunidades de melhoria encontradas na Secção 4.1 foram criados 

quatro Indicadores chave (KPI) como forma de monitorizar o desempenho das várias alternativas de 

melhoria. Dos vários processos analisados durante a fase de Planeamento, o foco principal dos 

Indicadores criados situa-se na gestão do custo-benefício entre o nível de serviço prestado pela Farmácia 

e a redução do capital investido em stock. Assim, os Indicadores estabelecidos foram: Valor do stock 

diário; Ruturas Críticas diárias (não existência de um medicamento no Hospital); Ruturas Não Críticas 

diárias (não existência de um medicamento na Farmácia) e Número de linhas entregues por dia (Número 

de ordens de encomendas rececionadas por dia). 

 Valor de stock diário: 

O Indicador de monitorização dos Valores de Stock é calculado da seguinte forma: 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 = ∑ 𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

 (4.2.1) 

O Valor total de Stock num dia é obtido pela soma dos valores de stock de cada artigo existente na 

Farmácia (Si). No total existem n artigos em inventário. 

O interesse de criar uma recolha diária dos Valores de Stock passa pela monitorização dos resultados das 

medidas tomadas no que diz respeito à redução de capital investido em stock. Optou-se por uma 

frequência de registo diário devido à elevada flutuação do consumo dos medicamentos ao longo do mês. 

O valor objetivo deste Indicador depende do volume da unidade hospitalar pois resulta de uma redução 

de 25% face ao stock inicial: 

Tabela 4 – Valor objetivo de stock por unidade hospitalar 

Unidade Hospitalar Stock Objetivo 

Farmácia do HPP2    305.250 €  

Farmácia do HP1    252.754 €  

Farmácia do HP2    206.036 €  

Farmácia do HP3    150.643 €  

Farmácia do CP1      15.750 €  

Farmácia do CP2      48.000 €  
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 Ruturas Críticas diárias: 

O Indicador de monitorização das Ruturas Críticas é calculado da seguinte forma: 

 
𝑅𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 = ∑ 𝑅𝐶𝑖

𝑚

𝑖=1

 (4.2.2) 

Uma Rutura Crítica é definida como a não existência de um medicamento na Farmácia nem em nenhum 

outro local do hospital. O número de Ruturas Críticas num dia é obtido pela soma das várias Ruturas 

Críticas observadas (RCi), ou seja prescrições médicas que não foram satisfeitas por não existência de um 

medicamento em stock no hospital. O número de Ruturas diárias varia entre 1 e m, em que m representa 

o total de pedidos não satisfeitos por dia.  

Este Indicador serve para analisar a componente custo da análise custo-benefício associada à redução de 

stocks. Pretende-se assim monitorizar quais os artigos com Rutura e a respetiva causa principal. A 

frequência diária deve-se ao facto de todos os dias existirem consumos e consequentemente 

probabilidade de existência de Rutura. 

O objetivo estabelecido para este Indicador é a existência de zero Ruturas Críticas. 

 Ruturas não Críticas diárias: 

O Indicador de monitorização das Ruturas não Críticas é calculado da seguinte forma: 

 
𝑅𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑛ã𝑜 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 = ∑ 𝑅𝑁𝐶𝑖

𝑚

𝑖=1

 (4.2.3) 

Uma Rutura não Crítica é definida como a não existência de um medicamento na Farmácia, mas que existe 

em stock num armazém avançado ou em Dose Tradicional noutro local do hospital. O número de Ruturas 

não Críticas num dia é obtido pela soma das várias Ruturas não críticas observadas (RNCi), ou seja 

prescrições médicas não satisfeitas por stock da Farmácia. 

O objetivo estabelecido para este Indicador é a existência de zero Ruturas não Críticas. 

 Número de Linhas Entregues por dia: 

O Indicador de monitorização do Número de Linhas Entregues por dia está definido da seguinte forma: 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 = ∑ 𝐸𝑛𝑐𝑖

𝑗

𝑖=1

 (4.2.4) 

O Indicador Número de Linhas Entregues por dia tem como intuito mensurar o aumento do número de 

encomendas recebidas por dia em cada Farmácia e tornar este problema visual. O número total de linhas 

é obtido através da soma do número de encomendas rececionas por dia (Enci) que varia entre 1 e o total 

j de encomendas recebidas. Uma encomenda pode incluir várias referências de medicamentos. 
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Este Indicador foi criado para estudar o impacto da nova proposta de compras mais frequentes na zona 

de receção das Farmácias. A alteração do paradigma de compras para criação de encomendas mais 

frequentemente e em menos quantidade pode criar variabilidade na rotina diária da receção de cada 

Farmácia. Não foi definido um valor objetivo para este Indicador uma vez que não existem dados histórico 

para analisar e não é possível realizar uma previsão do valor ótimo de linhas entregues por dia.  

Todos os Indicadores têm um responsável de atualização definido e uma zona dedicada para o registo da 

principal causa sempre que um valor esteja fora do objetivo. 

 As alternativas propostas nesta Secção, como solução para as oportunidades de melhoria identificadas 

nas etapas de recolha e análise de dados foram dimensionadas num cronograma de 4,5 semanas de 

implementação igual para todas as Farmácias da Empresa XPTO. Aplicando as metodologias Kaizen Lean 

em paralelo com o envolvimento dos colaboradores foi desenhado um cronograma dividido em cinco 

soluções de melhoria: Mapeamento Detalhado da Situação Inicial de cada unidade; Organização de 

Espaço; Normalização de Processos; Nivelamento de Stocks e Criação de Reuniões de Equipa 

Normalizadas (Imai, 2012). 

Na Figura 15 está representado o cronograma de Implementação onde estão detalhadas cada uma das 

cinco fases acima descritas com as ações a realizar e respetiva alocação das ferramentas apresentadas na 

Secção 3.4 da Revisão Bibliográfica. 

 

  

Figura 15 - Cronograma de Implementação das propostas de melhoria 

Para cada fase foram definidos os temas das soluções de melhoria propostas onde a única coisa que difere 

entre cada unidade hospitalar é a data em que cada solução de melhoria é implementada.  

46 47 48 49 50

11/nov 18/nov 25/nov 2/dez 9/dez

0: Mapeamento Detalhado da Situação Inicial

Levantamento dos Processos de cada Farmácia

1: Organização de Espaços

Implementação 5S Farmácia

Gestão Visual de Espaços

Auditorias 5S

Layout Design e Gestão Visual Medicação + Soros

2: Normalização Processos

Fishbone Diagram

Root Cause Analysis

Implementação Normas Picking

Normalização Processo Necessidades de Compra

Normalização Processo Receção Entrada Arrumação

3: NIvelamento Stocks

Cálculo Ponto de Encomenda

Medicação (Standard, Estupefacientes)

Implementação Kanban

4: Reuniões Normalizadas de Equipa

Criação de Quadros para Reuniões Normalizadas

Implementatação do Kaizen Diário

Novembro Dez



43 
 

 Fase 0 – Mapeamento Detalhado da Situação Inicial 

No primeiro dia do cronograma (fase 0), para cada Farmácia exceto HP2, foi realizado um mapeamento 

detalhado dos processos de cada Farmácia. Esta fase serve para criar um estado base inicial para cada 

unidade que até ao dia de arranque do cronograma ainda não tinha sido mapeada. Assim, pretende-se 

ajustar o mapeamento realizado na Análise Preliminar ao detalhe de cada Farmácia. Realizada esta fase 

inicial, estavam bem definidas como e quando iriam ser implementadas as ferramentas de melhoria 

contínua apresentadas na Secção 3.4.  

 Fase 1 – Organização de Espaços 

A Organização de Espaços consiste no redesign de layouts com o objetivo de reduzir maioritariamente 

Muda relacionada com a movimentação de pessoas e materiais. Pretende-se então, melhorar as 

operações e fluxos desenvolvidos na Farmácia através de percursos bem definidos, minimizando a 

distância percorrida e concentrando os produtos com maior rotatividade. Inicialmente, nenhuma das 

Farmácias tinha os artigos organizados segundo uma lógica ABC, ou seja, estavam dispersos pelas várias 

estantes obrigando a muitas deslocações em vazio durante o processo de picking. Para além da 

informação legalmente exigida, não existia qualquer tipo de Gestão Visual adicional que facilitasse a 

gestão de fármacos na Farmácia. As imagens da Figura 16 pretendem ilustrar o estado inicial verificado 

em algumas unidades.   

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode verificar na Figura 16, para além de não existir uma organização otimizada e visual dos 

artigos, algumas das unidades não tinham a capacidade de arrumação bem aproveitada, exigindo uma 

maior dispersão dos artigos pela Farmácia.  

 

 

 

Figura 16 - Apresentação do estado inicial (Organização de Espaços) 
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As Figuras 17 e 18 pretendem ilustrar mais um exemplo da falta de eficiência na gestão de espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

A seta azul indica o local onde o Fornecedor colocava os artigos a entregar. Como se pode verificar, a 

forma como inicialmente estava desenhado o layout, implicava a entrada do Fornecedor na Farmácia e 

não permitia uma Gestão Visual das encomendas, ou seja não havia uma segregação entre encomendas 

de pequeno volume e grande volume nem alerta imediato de encomendas urgentes (o doente está a 

aguardar pelo medicamento rececionado). Esta realidade não ia ao encontro do objetivo do grupo em 

proibir a entrada de pessoas estranhas à Farmácia. A Figura 17 representa mais um exemplo da passagem 

de um Fornecedor para além da zona de receção. 

 Fase 2 – Normalização de Processos 

A segunda fase do cronograma incide sobre as normas existentes no auxílio das várias operações 

desenvolvidas na Farmácia. Na fase de levantamento de dados, verificou-se que cada elemento da equipa 

executava de forma diferente a mesma operação. Este facto possibilita concluir que não existem normas 

para a realização das operações. Define-se norma como sendo a forma mais eficiente encontrada até à 

data para realizar uma dada tarefa.  

Para exemplificar o que foi explicado no parágrafo anterior, durante o fluxograma de Dose Unitária, foram 

levantadas um conjunto de oportunidades de melhoria relacionadas com a falta de normalização das 

várias operações. A primeira oportunidade encontrada diz respeito à ausência de um procedimento 

padrão no picking dos artigos das respetivas prateleiras. Com a implementação e treino de uma norma, 

pretende-se que todos os artigos sejam retirados da mesma forma e que respeitem as regras de gestão 

de inventário como o FEFO (First Expired First Out). Para agilizar todo o processo de inserção de dados de 

consumos em sistema, foi desenhada a solução de implementação de códigos de barras nas caixas de 

cada artigo onde é realizado o picking, isto possibilita os registos através de PDA’s com atualização dos 

valores de saídas e entradas on time. Com esta alteração pretende-se que todas pessoas realizem a 

operação da mesma forma. 

Figura 17 - Entrada do Fornecedor na 
Farmácia  

Figura 18 - Receção de produtos do HP1 
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Um outro processo realizado pela Farmácia e já abordado na Secção 2.2.1 é o processo de Revertências, 

ou seja, o fluxo inverso ao da Dose Unitária. Este processo é considerado Muda desde a sua génese, uma 

vez que não acrescenta qualquer tipo de valor para o cliente. Por exemplo, no HPP 2 este processo 

consumia um elemento da Farmácia durante oito horas de trabalho para realizar as devoluções ao 

serviço6. No mês de Novembro, a título factual, foram revertidos 13.712 artigos enviados por Dose 

Unitária. As enfermeiras dos serviços de internamento, em vez de administrarem medicação enviada em 

Dose Unitária administravam via Tradicional. Este foi o caso mais crítico dado que, de todas as unidades, 

esta é a que apresenta maior dimensão. Esta irregularidade (visto que o Infarmed exige utilização da DU) 

deve-se ao facto de existirem atrasos no envio da DT para o ponto de uso (serviços). Para eliminar o 

número de artigos devolvidos, foi realizado um novo escalonamento no envio da medicação para ir ao 

encontro das atualizações às prescrições dos médicos e do número de novas altas atribuídas. Assim, 

quando a medicação é enviada em DU já vai ao encontro das necessidades reais de consumo, quer seja 

em número de doentes internados e prescrições atualizadas. 

 Fase 3 – Nivelamento de Stocks 

A terceira fase do cronograma diz respeito à normalização dos valores de stock da Farmácia. A primeira 

solução criada para eliminação de Muda, associado a material parado (stock em excesso), foi eliminar o 

paradigma de efetuar as compras de medicamentos com base numa periodicidade mensal e estabelecer 

um standard de gestão do stock por reposição. O nível de stock é continuamente revisto, desta forma, 

quando houver uma encomenda, é necessário garantir que esta chega dentro do Lead Time estabelecido 

de modo a não comprometer o nível de serviço (Simchi-Levi et al. 2000). Esta nova política de gestão de 

inventário é definida como Continuous Review Policy (CRP). 

Com esta nova política, o stock é caracterizado por um Nível de Reposição (NR) e uma Quantidade a 

Encomendar (QE) (Purnomo et al. 2012). Sempre que o nível de stock iguala o NR, efetua-se uma 

encomenda de QE unidades – Figura 19. 

   

Figura 19 – Modelo Continous Review Policy 
Adaptado de (Simchi-Levi et al. 2000) 

                                                                 
6 Devoluções ao Serviço: O débito do medicamento em vez de ser realizado ao doente é realizado ao 
serviço onde está internado. 
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O gráfico representado na Figura 19 ilustra o comportamento da quantidade de um produto em stock em 

função do seu consumo ao longo do tempo. Como se pode verificar, de forma a estabelecer os valores de 

QE e NR de um produto, é tido em conta um conjunto de variáveis tais como, comportamento do consumo 

do produto (valores médios, máximos e mínimos), Lead Time, custos de aquisição e manutenção de 

inventário e ainda, nível de serviço desejado (Darwish 2008). O modelo desenvolvido nesta Dissertação 

considera que existe uma QE definida para cada artigo tal como é requerido numa política de inventário 

de revisão contínua. 

Neste contexto, pode-se considerar que o stock médio por artigo é igual a metade da Quantidade a 

Encomendar mais o stock de segurança (SS): 

 
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑀é𝑑𝑖𝑜 =

𝑄𝐸

2
+ 𝑆𝑆 (5.2.5) 

O segundo passo da solução desenhada para complementar o nivelamento de stock, passa pela criação 

de Kanbans que identifiquem qual o nível de stock que exige a encomenda do artigo e ainda identifica o 

valor do NR, que deve ser fixo em função do nível de serviço desejado. Assim, pretende-se garantir que 

existe um nivelamento dos valores de stock através de um modelo CRP como o apresentado nesta Secção. 

Para além desta informação, o Kanban deve conter um código de barras identificativo do artigo que 

permite um registo automático através de PDA’s para o sistema.  

Fase 4 – Reuniões Normalizadas de Equipa 

Por fim, a quarta fase consiste na análise sobre a forma como a equipa estava organizada e estudar o 

envolvimento dos colaboradores na Farmácia. O principal problema levantado, transversal a todas as 

Farmácias, consistia na falta de comunicação entre os vários intervenientes da Farmácia. Por exemplo, os 

auxiliares não tinham conhecimento sobre os objetivos estabelecidos para os valores de stock, no 

entanto, estes são os elementos com contacto direto com os artigos e são responsáveis pelas entradas e 

saídas dos artigos em stock. 

As Farmácias da Empresa XPTO não tinham reuniões regulares que permitissem o envolvimento de todos 

os colaboradores da Farmácia, onde existisse um espaço dedicado à discussão de soluções e formação de 

pessoas. Para contornar este problema, foi desenhada uma mudança cultural que passa pela 

implementação do Kaizen Diário, onde é incutida uma cultura de melhoria continua no dia-a-dia das 

pessoas envolvidas na Farmácia. 

Como incluído na metodologia de Melton, todas as alternativas anteriormente apresentadas foram 

validadas pelas equipas das várias Farmácias em conformidade com a Diretora responsável pela gestão 

das várias unidades. 

Os problemas identificados ao longo da fase de Planeamento, e durante os dias de arranque em cada 

unidade, originaram o desenvolvimento de diferentes abordagens de resolução de problemas de forma 

estruturada e padronizada, permitindo a sua implementação nas várias unidades.  
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4.3 Conclusão do Capítulo 

No presente Capítulo foi realizada a fase de Planeamento aos serviços farmacêuticos onde foram descritas 

as três primeiras etapas da metodologia de Melton: recolher os dados, analisá-los e as alternativas a 

implementar. A primeira e segunda etapa foram efetuadas em simultâneo uma vez que a análise de dados 

foi realizada à medida que os mesmos eram recolhidos.  

Em primeira instância foi realizado um mapeamento dos processos da Farmácia do HP2 que serviu como 

unidade piloto para a identificação da maior parte das oportunidades de melhoria existentes das 

Farmácias da Empresa XPTO. Este mapeamento foi realizado no HP2 uma vez que este inclui cerca de 95% 

dos processos desempenhados numa Farmácia hospitalar. 

Dos vários processos analisados na fase de Planeamento, foram apresentados os fluxogramas dos dois 

principais processos desenvolvidos em qualquer Farmácia do grupo e que têm subjacente um peso 

elevado no funcionamento da empresa. Como complemento ao fluxograma do Levantamento de 

Necessidades de Compra foi realizada uma análise ao estado atual dos valores de stock. 

Da recolha de dados realizada, foi possível concluir que não existia qualquer tipo de nivelamento de stock 

e os processos de picking e manuseamento de inventário não estavam normalizados. A Empresa XPTO 

estabeleceu um objetivo de redução global de 25% dos valores de stock existentes em cada Farmácia, 

obrigando a reajustar os valores de cobertura de cada unidade. 

Para além do processo de análise de valores de stock, os principais problemas encontrados estão 

relacionados com o processo de criação de notas de encomendas, de picking de artigos e Revertências. O 

facto de o elemento da Farmácia responsável pela criação de notas de encomendas não ter conhecimento 

dos mínimos de entrega por Fornecedor, implicava cerca de 80% de devoluções das encomendas 

realizadas, originando mais retrabalho para a Farmácia. A ausência de normalização do processo de 

picking levava a um aumento dos produtos devolvidos aos laboratórios por não respeitar o FEFO, 

excedendo o prazo de validade dos artigos. O processo de Revertências no HPP2 implicava a alocação de 

um Full Time Employee (FTE) dedicado a uma tarefa que representa 100% Muda. 

Regra geral, os layouts de cada Farmácia não permitiam a criação de fluxo de receção e expedição, e ainda 

implicavam a entrada dos Fornecedores para além da receção da Farmácia originando desvios aos 

standards de segurança criados. 

Por fim, verificou-se ainda que não existiam reuniões de equipa normalizadas que permitissem o 

envolvimento de todos os colaboradores nos problemas da Farmácia e correta definição de tarefas. Foi 

desenhada a implementação de uma cultura de melhoria contínua baseada em reuniões normalizadas 

que envolvam todos os elementos da equipa. 

Neste momento, estão todas as condições verificadas para executar a fase de Implementação, que 

consiste em introduzir as alternativas desenhadas e posteriormente avaliá-las. 
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5 Implementação 

No presente Capítulo será discutida a fase de Implementação das alternativas propostas que servirá de 

suporte à medição dos benefícios alcançados (Melton, 2005). A avaliação dos resultados obtidos será 

realizada no Capítulo 6. 

Na Secção 5.1 é apresentada uma introdução à fase de Implementação bem como a ordem cronológica 

seguida nas unidades hospitalares da Empresa XPTO. A Secção 5.2 é constituída pela organização dos 

espaços de trabalho com o objetivo principal de tornar os fluxos de receção e arrumação de 

medicamentos mais eficientes. Na Secção 5.3 será apresentada a metodologia utilizada para a criação de 

normas de auxílio à execução de tarefas. Na Secção 5.4 será discutido o método de cálculo desenvolvido 

para atingir a redução objetivo de 25% dos valores de stock nas Farmácias das várias unidades. Por fim, 

na Secção 5.5 será apresentado o nível base de melhoria continua designado por Kaizen Diário. 

5.1 Definição da fase de Implementação 

A fase de Implementação consiste: 1) na execução das alternativas propostas no Gemba, ou seja nas várias 

Farmácias do grupo; 2) no treino das pessoas para garantir uma correta utilização das soluções (Melton, 

2005). 

Esta fase decorreu nas seis unidades da Empresa XPTO segundo a sequência descrita no cronograma 

apresentado na Figura 20. 

 

Figura 20 – Ordem cronológica da fase de Implementação 

A fase de Implementação implica a criação de equipas que se dedicaram à execução das cinco fases que 

constituem o cronograma de implementação das alternativas. Neste sentido foi essencial agendar as 

várias fases de implementação para garantir a disponibilidade dos vários intervenientes. 

1º Implementação no HP2 [Setembro de 2013]

2º Implementação no HP3 [Outubro de 2013]

3º Implementação no HP1 [Outubro de 2013]

4º Implementação na CP1 [Novembro de 2013]

5º Implementação na CP2 [Novembro de 2013]

6º Implementação no HPP [Dezemro de 2013]
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A Figura 21 pretende resumir as fases de implementação das alternativas propostas nas Farmácias da 

Empresa XPTO.  

 

Figura 21 – Esquematização da fase de Implementação 

Na Figura 21 está descrito o ponto de partida que consiste nos fluxogramas realizados na Secção 4.1 e o 

ponto de chegada com a implementação das metodologias Kaizen Lean na Farmácia. A ligação entre estes 

dois pontos é feita através de quatro caminhos complementares designados por fases de implementação 

das propostas de alternativas. Cada uma destas fases é constituída pela utilização das ferramentas já 

apresentadas em Secções anteriores e que foram alocadas segundo as conclusões obtidas durante a 

criação dos fluxogramas e propostas de alternativa.  

5.2 Fase 1- Organização de Espaços 

Organização de Espaços, considerado como o primeiro conjunto de melhorias a implementar devido ao 

peso que tem na maioria dos processos desenvolvidos na Farmácia e ao tempo que demora o redesign de 

layout. A Figura 22 resume as principais ferramentas desta fase e serve de guia para apresentação desta 

Secção.  

 

Figura 22 - Implementação da fase Organização de Espaços 

As três fases de layout design, 5S Farmácia e Gestão Visual constituem a fase Organização de Espaços e 

estão inseridas nos conceitos de estabilidade básica, fluxo de logística interna e fluxo de produção que 

caracterizam o modelo TFM apresentado na Secção 2.1. Esta Secção está organizada segundo a ordem 

das fases da Figura 22. 
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Fase 1.1- Layout Design 

O objetivo definido para esta fase consiste na criação de um fluxo contínuo dos medicamentos, com 

circuitos bem definidos; segregação das zonas de receção e expedição de artigos em conformidade com 

as regras de segurança da Empresa XPTO e ainda a definição de zonas de picking segundo dois critérios 

de decisão: 

 Definição de áreas em função do processo pelo qual o artigo é consumido. Por exemplo, Dose 

Unitária ou Dose Tradicional; 

 Dentro da área criada, definir uma zona dourada onde é realizado o picking dos artigos com 

mais frequência de consumo (Figura 23) e uma zona não dourada para os restantes (Análise 

Pareto).  

 

Figura 23 – Ilustração da zona dourada definida no HP1 

Segundo os fundamentos defendidos pelas metodologias Kaizen Lean, no que diz respeito à criação de 

fluxo na logística interna, existem duas etapas base a realizar. Primeira etapa: definir um circuito standard 

para cada tipo de fluxo existente na Farmácia; Segunda etapa: definir a forma como é movimentado o 

material dentro do circuito criado: envio em lote vs one piece flow.  

Para ilustrar as duas etapas relacionadas com a criação de fluxo, será utilizado o fluxo interno de um 

medicamento de Dose Unitária. Este fluxo é constituído pelos processos de Receção, Arrumação Dose 

Unitária e por fim, envio para os serviços.  

A primeira etapa de definição do circuito standard está representada na Figura 24. Antes e depois do 

processo de Dose Unitária (etapa número 3 da Figura 24) existem um conjunto de outros processos que 

necessitam de ser realizados. A Figura 24 inclui a planta do HP1 onde estão incluídas as várias divisões da 

Farmácia com o circuito de DU representado. Os processos existentes neste fluxo estão representados 

pelos números de 1 a 5 na Figura.  
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Figura 24 – Planta do HP1 com ilustração do fluxo de um medicamento de Dose Unitária 

Todo o circuito tem início no ponto número 1 com a receção e validação das encomendas realizadas. 

Assim que a mercadoria é validada, é enviada para o ponto número 2 através de carros dedicados para o 

transporte. Nesta fase é realizado o processo de arrumação da medicação segundo os dois critérios 

definidos no início desta Secção (tipo de produto e frequência de consumo). Posteriormente é realizado 

o picking da medicação em DU, ou seja etapa número 3. De seguida, os artigos são movimentados entre 

o ponto 3 e o ponto 4 onde são incluídos os artigos em Armazém. Por fim o carro com a medicação é 

enviado para os serviços. Este circuito foi criado de forma empírica com os pressupostos de criação de um 

sentido único em cada corredor para evitar pontos de estrangulamento e deslocações em vazio dos carros 

de transporte. Foram uniformizados os carros de transporte para permitir a utilização do mesmo carro ao 

longo de todo circuito. Anteriormente os medicamentos de Dose Unitária estavam espalhados por toda a 

Farmácia e os carros com a medicação DU não tinham uma zona normalizada para expedição. Muitas das 

vezes saíam pelo acesso ao ambulatório, local destinado à receção de clientes. 

Definido o circuito standard resta definir o tipo de movimento dos materiais dentro da Farmácia. Segundo 

as melhores práticas desenvolvida por Taichi Ohno, one piece flow representa o cenário com menos 

desperdícios uma vez que é criado fluxo ao longo da cadeia produtiva e permite reduzir o Lead Time ao 

disponibilizar os produtos à medida que vão sendo produzidos (Li e Rong, 2009). Apesar dos ganhos 

relacionados com esta solução, no âmbito desta Dissertação foi adotado o sistema de circulação dos 

medicamentos em lote. Esta decisão baseou-se num trade-off entre Muda de material parado na receção 
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e Muda de movimentação de pessoas mais material na hipótese de aumentar a frequência de envio da 

medicação rececionada. A primeira opção permite que a pessoa alocada à zona de receção execute outras 

operações enquanto aguarda que seja atinjida a capaciade máxima do carro de transporte. Os prazos de 

validade não são problema por se tratar de stock intermédio de curta duração.Os pedidos urgentes são 

tratados por um canal distinto. A segunda opção implica uma ocupação maior do rececionista e implica 

uma probabilidade maior de criar deslocações em vazio uma vez que o carro pode não ser aproveitado 

para realizar DU ou DT sempre que chega à zona assinalada por 3. Tendo em conta as implicações de cada 

opção, optou-se pela primeira hipótese por apresentar o melhor rácio vantagens vs desvantagens. 

As imagens seguintes representam algumas das melhorias obtidas através do redesign dos espaços e 

criação de circuitos bem definidos para os vários processos desenvolvidos na Farmácia. 

 

 

  

 

 

 

 

A criação de um novo espaço de receção permitiu um maior controlo visual sob os Fornecedores indo ao 

encontro de uma das principais regras de segurança da Empresa XPTO que não permite da entrada de 

pessoas não autorizadas dentro da Farmácia. Com a normalização de todo o material necessário ao 

processo de receção e validação de encomendas, o bordo de linha da pessoa responsável por esta área 

também foi otimizado, por exemplo, com a criação de zonas normalizadas para receção de pequenos 

volumes e receção de grandes volumes. 

Fase 1.2 - 5S Farmácia 

A fase de implementação de 5S serviu para aumentar a produtividade da Farmácia através da criação de 

um bordo de linha em cada um dos locais de trabalho adaptado às necessidades das operações que são 

realizadas. A implementação do processo 5S teve início na separação entre as ferramentas que são 

necessárias para a execução das tarefas daquelas que não acrescentam valor às operações. O segundo 

passo consiste na definição de um local para cada ferramenta que acrescenta valor. Depois foram 

efetuadas as etapas de limpeza e normalização para garantir que o local definido é respeitado por todos 

os colaboradores da Farmácia.  

A Figura 26 ilustra o resultado obtido através da implementação de 5S no armazém da Farmácia do HPP2 

onde foram triados os artigos que acrescentam valor e arrumados segundo uma normalização definida e 

sustentada por Gestão Visual. 

Figura 25 – Alteração da zona de receção de medicação do HP1 

Zona Grandes Volumes 

Zona Pequenos Volumes 
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Fase 1.3 - Gestão Visual 

Como tem sido referenciado nas fases anteriores de implementação, a Gestão Visual é utilizada para 

aumentar a produtividade e criar sustentabilidade às melhorias implementadas. 

Na Secção 5.3 serão abordadas as melhorias relacionadas com os processos desenvolvidos na Farmácia, 

principalmente através da criação de normas de trabalho. 

5.3 Fase 2 - Normalização de Processos 

Para eliminar ou reduzir os desperdícios existentes nas várias operações dos processos desenvolvidos na 

Farmácia foi implementada uma fase de normalização. A Figura 27 resume a fase de Normalização de 

Processos e serve de guia para apresentação desta Secção. 

 

Figura 27 - Implementação da fase Normalização de Processos 

Fase 2.1 - Diagrama de Espinha de Peixe  

O Diagrama de Espinha de Peixe serviu de base para o levantamento das principais causas de variabilidade 

na execução das operações. O objetivo passa por criar um nivelamento do conhecimento, isto é garantir 

que as operações são realizadas de igual forma por todas as pessoas. Esta ferramenta serviu assim de ponto 

de partida para as seguintes fases da normalização. Não me foi concedido acesso aos Diagramas Espinha 

de Peixe desenhados na Empresa XPTO. 

 

Fase 2.2 - Implementação de Normas 

Os primeiros processos onde foram desenvolvidos procedimentos padrão para a execução das operações 

foram a Receção e Arrumação de artigos na Farmácia uma vez que representam as primeiras duas etapas 

no circuito interno do medicamento. Depois destes dois processos estarem bem definidos, foram 

implementadas normas em todas as restantes ações que não estavam bem definidas. A Figura 28 ilustra 

um exemplo de uma Norma criada para auxílio ao ciclo de utilização dos Kanbans. 

Figura 26 – Melhoria no armazém do HPP2 
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A fase de implementação de normas foi-se estendendo à medida que se ia avançando nos vários processos 

e respetivas operações do circuito interno do medicamento na Farmácia. Foram criadas cerca de vinte e 

cinco normas por Farmácia para garantir que todos os colaboradores realizam as operações da maneira 

mais eficiente e sem variabilidade. As normas foram partilhadas entre as várias unidades da Empresa 

XPTO para permitir que qualquer Farmacêutico possa executar as suas funções numa das Farmácias do 

grupo sem qualquer variabilidade. 

 

Fase 2.3 - Redefinição do processo compras 

Dos vários processos normalizados, o que criou um maior impacto no funcionamento da Farmácia foi o 

novo standard definido para o Levantamento de Necessidades de Compras. Face à sequência de ações e 

às oportunidades de melhoria apresentadas na Secção 4.1.2, foi definido um novo modelo para definir as 

necessidades de criação de notas de encomenda: 

 

Figura 29 – Novo processo de Levantamento de Necessidades de Compras 

Este modelo foi desenhado com envolvimento da pessoa responsável pelas compras situada nos 

escritórios da sede da Empresa XPTO, a Diretora responsável pelas Farmácias do grupo e pelo Médico 

Farmacêutica responsável pelo HP2. A escolha das etapas do processo foi realizada segundo os 

fundamentos de melhoria contínua onde se objetiva reduzir ao máximo o desperdício segundo os 

Figura 28 – Norma de utilização de Kanbans 
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pressupostos no modelo dos sete tipos de Muda e automatização das tarefas para reduzir a probabilidade 

de erro.   

No novo processo desenvolvido para a criação de notas de encomenda, as únicas ações manuais que 

existem são: picking do Kanban e colocação do mesmo na zona definida como “Artigos a encomendar”. 

Todas as restantes operações foram automatizadas para evitar o surgimento de erros e retrabalho. A 

introdução da leitura ótica através do código de barras do Kanban permitiu um aumento de produtividade 

no registo dos códigos a encomendar e evitou erros relacionados com o registo manual dos campos em 

SAP. A Figura 30 resumo o ciclo do Kanban e exemplifica o sistema criado para a gestão dos artigos a 

encomendas versus artigos já encomendados. 

 

                              

Figura 30 – Esquematização do Ciclo do Kanban 

5.4 Fase 3 - Normalização de Stocks 

A ineficiência associada à forma como os valores de stock estavam a ser geridos, deve-se principalmente 

a dois fatores: desvios entre os valores reais de existências e os valores registados no sistema informático 

de gestão; e a inexistência de um modelo de gestão de inventários bem consolidado. A Figura 31 resume 

as principais ferramentas desta fase e serve de guia para apresentação desta Secção: 

 

Figura 31 – Implementação da fase Normalização de Stocks 

 

A primeira fase representa o cálculo dos valores das variáveis que caracterizam um sistema de CRP – Nível 

de Reposição (NR) e Quantidade a Encomendar (QE) por artigo. Durante a execução desta fase foi criada 

uma relação de compromisso com o Médico Farmacêutico responsável de cada Farmácia para revisão dos 

valores destas variáveis após a implementação. Devido às diferenças entre os registos informáticos e as 

existências reais de stock e consumo, os valores NR e QE foram validados pela pessoa responsável pelas 
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compras em cada uma das Farmácias. Numa primeira instância estas correções foram realizadas de uma 

forma empírica por artigo.  

Na segunda fase foram implementados Kanbans em todos os artigos em stock com o objetivo de eliminar 

as diferenças de existências e de tornar visuais as necessidades de compras.  

Por fim, o processo foi complementado com a implementação de PDA’s que permitem atualizar os valores 

de consumo em sistema à medida que são retirados os artigos das prateleiras. Com esta medida, 

pretende-se eliminar os registos manuais de necessidades e evitar o surgimento de diferenças nos valores 

de existências. 

Todos os cálculos e pressupostos tomados nesta Secção têm por base um paradigma de compras 

semanais. Apesar de este não ser o objetivo definido para a Empresa XPTO (o objetivo passa pela criação 

de um sistema de compras diárias), já é expectável ganhos na gestão de inventário ao tornar mais 

frequente a criação de notas de encomenda. Nesta primeira evolução, a periodicidade foi apenas reduzida 

para a semana para garantir que os colaboradores das Farmácias se vão sentindo confortáveis com o novo 

modelo de gestão de inventário.  

Fase 3.1 - Cálculo dos Níveis de Reposição e Quantidade a Encomendar 

O ponto de partida desta fase consiste na criação de um template com vista à modelação das variáveis 

anteriormente descritas e consequente definição dos valores dos campos em Kanban (Nível de Reposição 

e Quantidade a Encomendar). Este template inclui a análise do perfil de consumo dos vários fármacos e 

estudo do Lead Time de cada artigo em função do respetivo Fornecedor listado nas etapas de recolha e 

análise de dados – Figura 32.  

 

Figura 32 – Template para dimensionamento de stock 

Cód. 

Artigo
Artigo Lote Minimo

Preço c/ 

IVA
Lead Time Minimo

287 AAAAAAAAAAAAA 6 0,82 €        6 50

242 BBBBBBBBBBBBBB 6 0,39 €        6 100

724 CCCCCDAFASDFASDRFG 1 20

645 GDASFASDFASFASF 20 0,88 €        4 15

343 FGSAFASFGSADGSDAG 500 0,02 €        7 Sem Minimos

434 DGSDAGSDFKBNSDGF 100 0,26 €        4 Sem Minimos

834 HGFDGASDGADSGG 10 0,56 €        6 Sem Minimos

191 SDGSDAGASDGADSGASDGASDG 50 0,18 €        10 Sem Minimos

234 GASDGSADFGHASG 1 39,38 €     9 240

711 HGSFHAFSGA 6000 0,72 €        16 Sem Minimos

34 SHFASHASFH 5 61,38 €     8 Sem Minimos

765 HASHGADFEHHEQ 50 0,59 €        7 250

365 QEHRHFHFA 20 0,07 €        8 250

29 HDFHFHF 100 0,36 €        5 250

922 ERQHEFHHFDHFDH 100 1,02 €        6 Sem Minimos

836 QEHFDGFDSHDFSH 100 0,24 €        4 Sem Minimos

739 DFHSDFHFDHDSF 50 0,16 €        6 Sem Minimos

732 FGJGFJ 5 1,74 €        7 Sem Minimos

279 GFJFGJGFJ 100 0,35 €        5 500

474 JFJFGJF 100 0,79 €        5 400

398 FGJFGJ 1 0,01 €        11 100

Dimensionamento HP1

Artigos Fornecedores
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Inicialmente foi criada uma base de dados com informação nos seguintes campos: consumo líquido diário7 

de cada artigo, Lead Time de encomenda de cada artigo, preço dos artigos e restrições de entrega dos 

Fornecedores. Todos os valores apresentados dizem respeito ao período compreendido entre Janeiro de 

2013 e Setembro de 2013 (9 meses de análise com inclusão de sazonalidade de Inverno e Verão). 

Seguidamente são explicados os pressupostos e métodos de cálculo para os valores das variáveis 

envolvidas no método CRP (NR,QE). Para definir os valores destas variáveis é preciso estabelecer o valor 

de Lead Time ajustado para cada artigo. Define-se Lead Time ajustado como sendo o valor final de Lead 

Time retirando os registos que apresentam um desvio elevado em relação à média. Este pressuposto foi 

tomado porque dos outliers analisados, todos apresentavam causas atípicas como Rutura no laboratório 

sem aviso prévio ou erro no registo da compra por parte da Central. O gráfico da Figura 33 representa o 

registo do Lead Time por encomenda recebida do artigo 100001163 onde existem um conjunto de 

observações que se encontram muito afastadas da média dos valores. 

 

Figura 33 - Valores do Lead Time ao longo das várias encomendas do artigo 100001163 

Da observação do exemplo da Figura 33 conclui-se que existe variabilidade nos tempos de entrega para o 

mesmo artigo ao longo das várias encomendas efetuadas. A linha de tendência mostra que a maior parte 

dos valores da amostra se situam abaixo da média observada. Por pressuposto, a solução encontrada para 

definir um valor para o tempo de aprovisionamento consiste na utilização dos registos que dizem respeito 

a 80% dos valores observados a fim de eliminar as observações mais afastados da média (quer seja acima 

ou abaixo da média). O valor calculado para o LT do artigo da Figura 33 foi de 4 dias. Assim, definiu-se o 

valor de Lead Time como sendo a média obtida eliminando uma percentagem das observações nas 

extremidades superior e inferior de um conjunto de dados. 

 
𝐿𝑇 =

∑ 𝐿𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
, ∀  𝐿𝑇𝑖 ∈ 80% 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 (5.4.1) 

 

                                                                 
7 Consumo líquido diário: Diferença entre o que é consumido pelo hospital e o que é devolvido em Dose 
Unitária.  
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Onde LTi representa os valores de Lead Time observados exceto os outliers definidos como sendo 10% 

dos registos máximos e mínimos observados.  

Definida a fórmula de cálculo para o Lead Time de cada artigo, segue-se a criação de uma metodologia 

para o cálculo do valor do NR, baseada na quantidade de stock para cobrir as flutuações da procura 

durante o processo de compra. Por definição, o NR é calculado segundo a equação (5.4.2): 

 𝑁𝑅 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 × 𝐿𝑇 + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 (5.4.2) 

 

O stock de segurança é obtido através da seguinte expressão (Kaizen Institute, 2013d): 

 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 = (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜) × 𝐿𝑇  (5.4.3) 

 

Onde o consumo médio máximo representa o pior cenário de consumo durante os intervalos de análise. 

O gráfico da Figura 34 pretende exemplificar a fórmula de cálculo do stock de segurança. 

 

Figura 34 – Exemplo de aplicação para o cálculo do valor de Stock Segurança 

 

Na Figura 34 é ilustrada a evolução do consumo de um artigo ao longo de um período de análise de 15 

dias. O ciclo de reposição é de 1,5 dias, ou seja dia e meio em dia e meio é rececionada uma nova 

encomenda. As circunferências azuis representam o consumo médio durante o ciclo de reposição. A 

circunferência vermelha representa o máximo destes consumos médios. Por exemplo, no primeiro ciclo 

de reposição representado por D1 verificou-se um consumo médio de 240 unidades e no segundo ciclo 

(D2) verificou-se 380 unidades, no entanto o maior pico verificado foi no quarto ciclo de reposição (470 

unidades consumidas). Neste contexto o pior cenário diz respeito ao consumo médio assinalado a 

vermelho uma vez que apresenta o maior desvio face à média. O stock de segurança deve conseguir 
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absorver este desvio para prevenir Ruturas durante o ciclo de reposição. Nos parágrafos seguintes será 

apresentado o método adotado para o cálculo desta variável. 

 

O método de cálculo desenvolvido consiste nas três etapas seguintes: 

1. Para cada artigo e em cada dia de análise calcula-se a soma dos consumos desse artigo desde 

esse dia até ao LT. Com esta solução, o número de somas móveis é igual ao número de dias de 

análise. Por exemplo, a primeira soma móvel inicia-se no dia 1 de consumo e estende-se até ao 

dia 1 (inclusive) mais o LT, ou seja dia 3 – (considerar LT de 3 dias). Assim o resultado da primeira 

soma é 50+10+0=60 unidades consumidas no primeiro intervalo de LT. A Tabela 5 apresenta um 

exemplo de aplicação desta primeira etapa:  

Tabela 5 – Exemplo de cálculo do valor do consumo no período de Lead Time 

 

2. Definir o valor do Nível de Reposição em função do máximo registado no ponto 1, ou seja, 

definição do pior cenário de consumo durante o tempo de espera de uma encomenda. No 

exemplo criado, o valor de NR será de 60 unidades; 

3. Por fim é realizado um acerto do valor obtido em 2 com base no lote mínimo da caixa de cada 

artigo. 

 𝑁𝑅 = 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜(𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝐿𝑇) (5.4.3) 

 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝐿𝑇 =  ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑖 , 𝑖 = 1 … #𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜

𝐿𝑇

𝑖=1

 (5.4.4) 

 

Onde o consumoi representa o valor do consumo de um artigo no dia i. Neste sentido, para um artigo é 

realizado o somatório dos consumos diários entre o diai e o diai + Lead Time. O número de somatórios é 

igual ao total de dias observados.  

O método de cálculo apresentado resume-se na construção de um perfil de consumo através de intervalos 

discretos de dimensão igual ao LT. Esta técnica é equivalente ao cálculo do integral dos consumos em 

cada período de LT. Por fim, é escolhido o intervalo com maior área, ou seja o período com o pior cenário 

de consumo. 

Esta metodologia implica um sobredimensionamento do Nível de Reposição, considerado para compensar 

os 20% dos valores excluídos na análise do Lead Time. Além disto, numa primeira fase de aceitação do 

novo paradigma de encomendas mais frequentes foi necessário garantir a ausência de Ruturas através de 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

Consumo 50 10 - - 20 - -

Soma Lead 

Time 1

Soma Lead 

Time 2

Soma Lead 

Time 3

Soma Lead 

Time 4

Soma Lead 

Time 5

Soma Lead 

Time 6

Soma Lead 

Time 7

Consumo no período 

de Lead Time
60 10 20 20 20 0 0
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um sobredimensionamento controlado dos valores de stock. Esta necessidade surgiu porque os 

responsáveis pelas compras em cada Farmácia ofereceram uma forte resistência à mudança aquando da 

introdução do novo paradigma. Nesta fase foi criada uma relação de compromisso com os elementos da 

Farmácia de rever posteriormente os valores calculados, com o objetivo de reduzir ainda mais os níveis 

de stock sem comprometer o nível de serviço prestado. A proposta de revisão será apresentada no 

Capítulo 6. 

Calculado o valor do NR, resta definir a Quantidade a Encomendar de cada artigo. O valor a encomendar 

de cada produto é fixo e foi definido em função da média de consumo diário por períodos de sete dias – 

Ver exemplo da Tabela 6.  

Tabela 6 – Exemplo de cálculo do valor médio diário de consumo por semana 

 

Tendo em conta a necessidade de garantir que inicialmente as pessoas se sentiam confortáveis com a 

nova periocidade de compras consideram-se sete dias de análise (uma semana) para o cálculo da QE. Por 

exemplo, para definir o consumo diário do segundo período de sete dias foi calculada a média dos registos 

entre o dia 2 e o dia 9, o que resultou num valor de consumo de 6 unidades. As restantes semanas seguem 

o mesmo raciocínio de cálculo.  

Da Tabela 6 pode-se concluir que o primeiro período diz respeito à semana de maior consumo num 

período de análise de 14 dias. Em complemento à relação de compromisso criada para criar habituação 

ao novo modelo de gestão de inventário, a Quantidade a Encomendar ficou definida como sendo o dobro 

do máximo do consumo diário por período de sete dias observado. Para o artigo observado na Tabela 6, 

o valor de QE ficaria definido como 22 unidades. 

𝑄𝐸 = 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜(𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠) (5.4.5) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 =
∑ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑖

𝑖+6
𝑖=1

7
, 𝑖 = 1 … #𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜  (5.4.6) 

 

Onde o consumoi representa o valor do consumo de um artigo no dia i. Neste sentido, para um artigo é 

realizado o somatório dos consumos diários entre o dia i e os seis dias seguintes. O número de somatórios 

é igual ao total de dias analisados. Por fim, é realizado um arredondamento do valor de QE em função do 

lote mínimo do Fornecedor. 

À semelhança do cálculo do NR, numa primeira fase de análise existe um sobredimensionamento do valor 

de QE para que as equipas se sintam seguras com a nova periodicidade de encomendas (compras 

semanais). 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14

Consumo 50 10 - - 20 - - 10 - 5 - 10 - -

Semana 

1

Semana 

2

Semana 

3

Semana 

4

Semana 

5

Semana 

6

Semana 

7

Semana 

8

Semana 

9

Semana 

10

Semana 

11

Semana 

12

Semana 

13

Semana 

14

Consumo médio 

diário por semana
11 6 4 5 6 4 4 4 2 2 1 1 0 0
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Outro fator contabilizado aquando do dimensionamento do stock e que influencia qualquer uma das 

variáveis acima descritas, consiste na gestão dos Fornecedores e respetivos mínimos de entrega. Cerca 

de 27% dos Fornecedores Preferenciais exigem valores mínimos para entrega dos produtos em cada 

Farmácia, ficando a criticidade deste problema agravada tendo em conta a nova periodicidade de 

encomendas e redução dos valores por encomenda.  

Para contornar este problema, em vez de inflacionar o valor de QE, foi criado um campo de gestão de 

compras onde é definido o Fornecedor Preferencial do produto e informação sobre mínimos de 

encomendas. No caso de existirem mínimos, foi criado o seguinte processo de encomenda: 

1. Filtrar o campo “Fornecedor Preferencial” pelo Fornecedor do produto a encomendar e recolha 

do respetivo mínimo de encomenda; 

2. Depois de eliminados os produtos que não pertencem ao Fornecedor em questão, filtrar por 

quais os produtos com mais rotatividade na Farmácia; 

3. Por fim, simular qual o cenário mais otimizado para efetuar a encomenda: 

a. Aumentar a Quantidade a Encomendar do mesmo produto; 

b. Encomendar outro(s) produto(s) apesar de não ter sido atingido o Nível de Reposição. 

A Figura 35 representa os campos dedicados à gestão de compras para produtos com mínimos de 

Fornecedor.

 

Figura 35 - Componente de gestão de Fornecedores com mínimos de entrega 

Uma melhoria a implementar no processo de compra seria a inclusão do stock atual de cada artigo no 

momento de encomenda. Esta melhoria não foi implementada devido à dificuldade em obter os valores 

de stock diários de todos os artigos na Farmácia sempre que era necessário encomendar um produto. O 

custo desta operação não justificava o benefício no processo de compras. 

Nos parágrafos seguintes será apresentada a implementação dos Kanbans e dos dispositivos PDA como 

ferramentas de auxílio ao nivelamento de stock e correção de discrepância de existências. 

 

Cód. 

Artigo
Artigo Fornecedor Preferencial Minimo QE

Encomenda

(unidades)

Encomenda

(Valor €)

287 AAAAAAAAAAAAA AAAA 50 6000 0,00 €

242 BBBBBBBBBBBBBB BBBB 100 2880 0,00 €

724 CCCCCDAFASDFASDRFG CCCCC 20 0,00 €

645 GDASFASDFASFASF DDDD 15 500 0,00 €

343 FGSAFASFGSADGSDAG EEEEE Sem Minimos 500 0,00 €

434 DGSDAGSDFKBNSDGF BBBB Sem Minimos 300 0,00 €

834 HGFDGASDGADSGG CCCCC Sem Minimos 400 0,00 €

191 SDGSDAGASDGADSGASDGASDG DDDD Sem Minimos 800 0,00 €

234 GASDGSADFGHASG EEEEE 240 1000 0,00 €

711 HGSFHAFSGA BBBB Sem Minimos 6000 0,00 €

34 SHFASHASFH CCCCC Sem Minimos 500 0,00 €

765 HASHGADFEHHEQ DDDD 250 400 0,00 €

365 QEHRHFHFA EEEEE 250 500 0,00 €

Dimensionamento HP1

Encomenda AgrupadaArtigos Fornecedores

 - Utilizar a coluna a verde para 

simular quais as quantidades a 

encomendar quando existem 

produtos para agrupar.

Kanban
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Fase 3.2 - Implementação de Kanbans  

A implementação de Kanbans tem dois objetivos principais: 1) gestão visual das necessidades de compra 

e 2) servir de base à eliminação das discrepâncias que inicialmente existiam entre valores reais de stock e 

valores registados em sistema.  

Cada caixa de medicamentos em stock é identificada com um Kanban que resume a informação sobre a 

Quantidade a Encomendar, o Nível de Reposição desse produto e a sua localização na Farmácia. Para além 

destes três campos, existe ainda outro com o código de barras do produto para leitura direta dos PDA’s – 

Figura 36. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 36 - Exemplo de colocação do Kanban 

 

A Figura 36 ilustra a forma como deve ser colocado o Kanban na prateleira de stock de cada referência. 

Da linha azul para baixo, situam-se os artigos que dizem respeito à quantidade definida como Nível de 

Reposição para o fármaco, da linha azul para cima, estão os artigos em utilização em que a quantidade 

varia entre zero (apenas existe Nível de Reposição) e o total da Quantidade Encomendada. O ciclo de 

utilização dos Kanbans inicia-se, então, pela colocação do cartão na posição correspondente à linha azul, 

em função da norma de picking definida e do NR. Depois de consumidos os artigos existentes na zona 

“Quantidade a encomendar”, é atingido o Kanban e colocado numa zona definida como “Kanbans a 

Encomendar”. Os Kanbans ficam a aguardar a recolha e respetiva criação de notas de encomenda, até 

serem recebidos os artigos e iniciado um novo ciclo. 

Com esta técnica pretende-se eliminar a variabilidade no processo de reposição isto é, ao colocar o 

Kanban no NR de cada produto, a nota de encomenda será realizada na altura correta 

independentemente do colaborador que esteja a realizar o picking. 

 

 

NR QE 

Empresa XPTO 
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O standard definido para preenchimento do campo “Local” segue os passos a seguir descritos: 

 Letra: corresponde à primeira letra da zona onde está o artigo. Por exemplo: Armazém (A); 

 Primeiro Número: corresponde ao número da estante onde está localizado o artigo. Por exemplo: 

segunda estante (2);  

 Segundo Número: corresponde ao nível dentro da estante ou seja a prateleira (0). 

 

 

 

 

 

Com a implementação de Kanbans em todos os artigos da Farmácia, reduziu-se o tempo consumido no 

processo de criação de notas de encomendas para a Central de Compras. Isto acontece porque apenas é 

necessário passar o leitor ótico no código de barras e introduzir a Quantidade a Encomendar definida no 

Kanban. De seguida é feito o upload automático da encomenda para a Central. Uma vez que 

anteriormente era necessário introduzir manualmente em SAP o código do produto, com este novo 

processo, reduziu-se também o número de erros, visto que o código é automaticamente inserido pelo 

leitor ótico e o valor de QE encontra-se bem definido. 

O Kanban, para além de permitir um nivelamento visual de stock e acelerar o processo de criação de notas 

de encomenda, ajuda no controlo das encomendas já criadas. Armazenando todos os Kanbans já 

encomendados e dividindo-os em função do dia da semana em que foi feito o pedido, implementa-se 

assim uma melhoria no controlo das encomendas passadas. Caso passe uma semana desde que foi 

realizado o pedido, este passa para uma divisão de backlog onde estão os produtos mais críticos. Com 

esta técnica tornou-se possível o contacto on time com os Fornecedores para reclamar atrasos nas 

encomendas e gerir de uma forma mais simples e visual o Lead Time dos produtos 

O segundo objetivo consiste no auxílio à eliminação dos desvios de inventário real versus informático. O 

Kanban auxilia a implementação da fase seguinte de introdução de PDA’s. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

0 

2 

1 

Figura 37 – Ilustração do standard definido para o campo “Local” 
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Fase - 3.3 Implementação de PDA’s 

Até à data, a entrada e saída de produtos em sistema era realizada de forma manual pelos auxiliares 

responsáveis pela receção de encomendas sendo que, no caso das saídas, era utilizado um sinal contrário 

no campo “Quantidade”. Posto isto, verificou-se que era urgente encontrar uma técnica de registos 

automáticos de movimentos. À semelhança de outros exemplos, principalmente do Retalho, recorreu-se 

à utilização de PDA’s para efetuar os registos de movimentos, realizando de forma automática o upload 

dos dados para o sistema informático. Esta ferramenta implicou alteração dos rótulos de todos os 

fármacos a fim de incluir um código de barras do produto que pudesse ser lido pelos leitores óticos. Com 

esta alteração, foi possível registar as saídas de uma forma mais eficiente e com menor probabilidade de 

erro. Em relação às entradas dos produtos, foi necessário mascarar os códigos de barras dos 

Fornecedores, para que, à medida que eram recebidas as encomendas, fosse efetuado o upload direto 

para o sistema. Para além da melhoria destas operações, todo o processo de inventário da Farmácia foi 

otimizado, na medida em que anteriormente as contagens eram realizadas de forma manual, envolvendo 

todos os recursos da Farmácia, o que demorava cerca de dois dias. Atualmente, e com o suporte dos 

PDA’s, o processo de inventário demora um dia e as contagens são feitas diretamente em sistema. 

Assim, a introdução de Kanbans em conjunto com a implementação de PDA’s conseguiu reduzir, em 

grande escala, o valor dos desvios de stock. Esta solução implicou um treino intensivo dos colaboradores 

da Farmácia realizado através de formações inseridas nas reuniões de equipa normalizadas. 

A Figura 38 esquematiza a sequência de fases para eliminação dos desvios existentes no stock de todas 

as Farmácias da Empresa XPTO. 

Figura 38 – Eliminação do desvio de stock 
 

5.5 Fase 4 - Reuniões Normalizadas de Equipa  

A última fase consiste na criação de uma cultura de melhoria contínua em todos os elementos das 

Farmácias das várias unidades da Empresa XPTO através das fases representadas na Figura 39.  

 

Figura 39 – Implementação da fase Reuniões Normalizadas de Equipa 

A criação de reuniões normalizadas de equipa foi conseguida através da implementação do nível base do 

modelo de gestão Kaizen já apresentado na Secção 2.1 – Kaizen Diário (KD). A metodologia começa pela 

definição de líderes que desenvolvam as suas equipas com o objetivo de as tornar autónomas na melhoria 

contínua - capazes de manter e melhorar os seus processos e áreas de trabalho numa base diária. O Kaizen 

Correção do stock
informático em função 
das existências físicas

Implementação de 
Kanbans

Implementação de 
PDA's para registo das 
entradas e saídas de 

produtos
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Diário está dividido em quatro níveis de implementação sequenciais: 1) Gestão de equipas; 2) Organização 

de Espaços, 3) Adoção de Melhoras Práticas de Trabalho e 4) Resolução Estruturada de Problemas. 

Dos vários níveis de implementação, o que se insere no âmbito das reuniões normalizadas de equipa é o 

primeiro nível de KD.  

O primeiro nível de KD na Empresa XPTO estabelece o hábito de reuniões de equipa focadas no 

planeamento de trabalho dos vários elementos de cada Farmácia, onde prima a existência de um standard 

de reunião constituído por uma agenda, mapa de presenças e uma periodicidade mais duração de reunião 

bem definidas. Nestas reuniões de equipa, existe um conjunto de métricas que devem ser interpretadas 

por todas as pessoas envolvidas na reunião. Estas métricas são constituídas pelos Indicadores já 

apresentados durante a fase de apresentação da proposta de alternativas. Para além destes elementos, 

também deve ser incluído um Plano de Ação dedicado à monitorização de ações de melhoria (Ciclo PDCA), 

uma Matriz de Competências, um Plano de Formações e, por fim, uma zona dedicada à apresentação dos 

resultados das auditorias 5S. 

A Matriz de Competências funciona como uma ferramenta que permite identificar as competências, de 

cada elemento da Farmácia, através de uma autoavaliação em temas definidos pela pessoa responsável. 

Estes temas são considerados como sendo necessários para o bom funcionamento da Farmácia e, por 

isso, devem estar incluídos nas habilitações de cada pessoa. A Matriz de Competências permite, assim, 

detetar necessidades de formação dentro da equipa e com isso alimentar o Plano de Formações; 

O Plano de Formações consiste no agendamento das Formações que serão dadas à equipa. Estas 

formações dizem respeito a conteúdos internos ou externos. No primeiro caso, alguém da equipa da 

Farmácia será destacado para dar a formação aos restantes colegas. A escolha do elemento é realizada 

em função da sua autoavaliação. No segundo caso, a formação será realizada por uma entidade externa 

à Farmácia. Por exemplo, apresentação de conteúdos sobre higiene e segurança no trabalho, regras 

impostas pelo Infarmed, entre outros. 

Um dos principais objetivos da utilização destas duas ferramentas passa pelo apoio à implementação de 

normas. Quando é criada uma norma nova na Farmácia, é acrescentado um novo tema na Matriz de 

Competências e a pessoa que desenvolveu a norma será, então, responsável por dar formação aos 

restantes elementos da equipa. Com esta técnica, é reforçada a utilização das normas implementadas 

através de treino contínuo por parte das pessoas.  

A Figura 40 representa o standard do quadro de equipa criado para as várias Farmácias da Empresa XPTO 

com os vários elementos apresentados nos parágrafos anteriores. 
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O quadro de KD funciona também como meio de comunicação para apresentação dos resultados obtidos 

nas várias auditorias de 5S que estão devidamente agendadas. Esta zona deve ser incluída como um dos 

pontos da agenda para permitir discutir oportunidades de melhoria. 

5.6 Conclusão do Capítulo 

No Capítulo 5 foi apresentada a etapa número quatro da estrutura de pensamento Lean defendida por 

Melton. Neste Capítulo foram apresentadas as várias fases de Implementação que têm por base as 

oportunidades definidas durante a proposta de alternativas. 

A primeira fase consiste na Organização dos Espaços, ou seja redesign de layouts com o objetivo de 

facilitar a criação de fluxo e segregar as diversas áreas da Farmácia. Foram definidos circuitos standards 

para cada fluxo existente na Farmácia, obtendo ganhos de produtividade perto dos 30% devido à redução 

dos desperdícios no transporte da medicação dentro da Farmácia.  

A criação de normas para os vários processos desenvolvidos na Farmácia veio garantir que as operações 

são realizadas de igual forma por todos os elementos e, mais do que isso, são realizadas segundo a técnica 

mais eficiente encontrada até à data. Para os processos que já tinham uma norma associada, foi realizada 

a melhoria do respetivo standard. Os principais ganhos obtidos estão relacionados com a capacidade de 

qualquer processo poder ser realizado por qualquer elemento da Farmácia ou mesmo por um novo 

elemento que tenha sido recentemente admitido. Um outro ganho associado a esta melhoria foi a 

automatização de grande parte das operações realizadas. Com a fase de Normalização de Processos 

conseguiu-se uma redução do número de erros e retrabalho na ordem dos 22% no HP2. Este valor foi 

calculado através da redução do número de encomendas que não satisfaziam os valores mínimos de 

entrega dos Fornecedores ou que eram dimensionadas incorretamente devido à gestão empírica de stock.  

Indicadores 

PDCA 

Plano de 
Formação  

Standard 
Reunião 

Matriz de 
Competências 

Resultados 
Auditorias 5S 

Figura 40 – Quadro standard para Reunião Normalizada de Equipas 
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A fase de Normalização de Stocks começou por nivelar os valores de inventário real versus valores 

registados em sistema informático. A principal técnica utilizada foi a implementação de Kanbans físicos 

em todos os lotes de medicamentos armazenados na Farmácia e implementação de PDA’s que 

permitissem agilizar o processo de compras e de registo de entradas e saídas dos produtos. O principal 

problema enfrentado nesta fase foi a elevada variabilidade dos consumos que tanto pode estar 

relacionada com a sazonalidade da procura, como principalmente, com a falta de atualização dos dados 

de entradas e saídas de produtos em inventário. Os consumos médios diários das várias unidades 

apresentam um desvio padrão de aproximadamente 30 dias.  

A fase de Implementação terminou com a criação de Reuniões Normalizadas de Equipas em cada 

Farmácia. Foi definido um quadro com vários elementos úteis, principalmente, para a monitorização de 

métricas de avaliação de desempenho da Farmácia e gestão das competências de cada elemento. Com 

isto conseguiu-se uma maior disciplina no cumprimento das normas com a criação de um ciclo de 

formações e atualização da Matriz de Competências. 

Assim, ficam concluídas as quatro primeiras etapas da estrutura defendida por Melton. No Capitulo 6 será 

realizada uma medição detalhada dos benefícios atingidos bem como apresentação de uma alternativa 

para redução dos valores de stock. 
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6 Fase de Seguimento  

No presente Capítulo está presente a fase de Seguimento dos resultados obtidos. A primeira Secção desta 

fase é constituída pela medição dos benefícios obtidos com a implementação das soluções desenhadas 

durante o Planeamento. Na segunda Secção deste Capítulo será apresentado um novo dimensionamento 

de stocks piloto que serve de complemento à estratégia apresentada na Secção 5.4.  

6.1 Avaliação dos Benefícios Obtidos 

A avaliação dos benefícios obtidos será realizada com recurso à análise dos Indicadores estabelecidos na 

Secção 4.2 como suporte à monitorização do desempenho das alternativas implementadas. 

Os valores analisados nesta Secção dizem respeito aos Hospitais Privados assim como ao Hospital Publico 

Privado. Nesta análise não estão incluídas as clínicas CP1 e CP2 por não terem sido fornecidos dados de 

análise e pelo peso relativo das clínicas no stock total ser inferior a 10%. 

Como referido na Secção 4.1.3, foi imposto um objetivo de redução de 25% dos valores de stock durante 

um período de 6 meses após fase de Implementação. Tendo em conta o cronograma de intervenção nas 

várias unidades, o período de avaliação dos benefícios tem início no mês seguinte após o encerramento 

da fase de Implementação em cada unidade hospitalar. Assim, ao longo dos meses do último trimestre 

de 2013 vão sendo inseridas na análise, as unidades onde o projeto vai terminando. É importante referir 

que, em cada unidade, o primeiro mês após implementação inclui bastante variabilidade dos resultados 

obtidos. Por este motivo, apenas em Janeiro de 2014, surgem os valores que melhor transmitem a visão 

futura do stock das várias Farmácias. 

Na Figura 41 está representada a evolução dos valores médios de stock tendo em conta as variações entre 

meses homólogos. A barra verde representa o período após implementação na(s) unidade(s) assinalada(s) 

no topo da barra. A barra azul diz respeito à(s) mesma(s) unidade(s) no período homólogo de análise. O 

mês de Março não foi incluído na Figura 41 porque os dados ainda não tinham sido apurados na data em 

que foi disponibilizada a informação. 

 

Figura 41 – Evolução mensal do valor médio de Stock após términus parciais da fase de Implementação  
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Os valores observados não têm em linha de conta os consumos por cada unidade no período pós 

implementação, mas à exceção do HPP2 e do HP1 no mês de Novembro, todas as restantes unidades 

mantiveram os consumos de medicamentos relativamente constantes. O HPP2 observou um aumento 

dos consumos a partir do início do ano de 2014 por ver consolidada a sua posição face aos restantes 

hospitais e clínicas privadas da área de atuação. No mês de Novembro de 2013, o HP1 registou um pico 

no consumo de medicamentos desde os últimos 10 anos de atividade.  

Como se pode observar, após o primeiro mês de implementação já se verificou uma redução de 12% no 

valor de stock do HP2 face a Outubro de 2012 principalmente devido à correção dos valores de stock no 

sistema SAP ou seja, estabilização dos registos de entrada e saída de medicamentos. Com a inclusão do 

HP1 que representa cerca de 70% do valor de stock do mês de Novembro já se verificou um aumento em 

comparação com o período homólogo. Este acréscimo tem por base duas razões principais: Novembro de 

2013 foi o mês de arranque do projeto nesta unidade e foi verificado um pico de consumo como explicado 

no parágrafo anterior. 

No mês de Dezembro foi incluído o HP3 na análise do Indicador que em comparação com Novembro de 

2012 permitiu reduzir o valor total de stock. A principal razão desta redução prende-se com a maturação 

que os colaboradores da Farmácia HP3 vão tendo com os novos métodos de trabalho. Esta unidade 

apenas surge no mês de Dezembro porque o arranque da fase de implementação teve início no final do 

mês de Outubro de 2013. 

Os períodos de Janeiro e Fevereiro já incluem o HPP2 na análise da evolução dos valores de stock. Como 

se pode verificar, apesar de incluir mais uma unidade, verifica-se uma maior redução do valor de stock 

das seis unidades agregadas. Isto acontece porque no HPP2 não existia um controlo rigoroso dos níveis 

de stock consequência da medicação não ser faturada ao doente. O mês de Fevereiro foi estabelecido 

como o primeiro mês da análise dos seis meses definidos para os 25% de redução de stock. No mês de 

Fevereiro de 2014 todas as unidades têm os novos métodos de trabalho plenamente definidos e 

implementados, como consequência disso verifica-se a maior redução de stock do período analisado (-

11%).  

Em acumulado, de Outubro a Fevereiro verificou-se uma redução de 5% no valor global de stock. Face ao 

objetivo estabelecido, os dados indicam que existe uma tendência positiva de alcance do objetivo traçado. 

Na Figura 42 está representada a evolução dos valores de stock do HP2 que serviu como unidade piloto e 

onde foram implementadas as metodologias Kaizen Lean em primeira mão. O objetivo desta análise 

complementar é avaliar a sustentabilidade das soluções propostas nos meses de arranque da fase de 

Implementação. 
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Figura 42 - Evolução mensal do valor médio de Stock do HP2 após términus da fase de Implementação 

A primeira conclusão que se pode retirar do gráfico da Figura 42 é que em todos os meses de análise 

verifica-se uma poupança face ao mês homólogo. Uma segunda constatação é o valor da poupança 

acumulada. Em cinco meses registou-se uma redução de 21% do valor de stock do HP2 e em Fevereiro de 

2014 é incluída uma média de stock inferior ao objetivo definido. Se se mantiver esta tendência é 

expectável atingir o objetivo estabelecido ainda antes de Agosto de 2014 (seis meses após términus do 

projeto). 

Para completar a análise da redução de custos a partir da revisão das quantidades dos artigos em stock é 

necessário interpretar os valores recolhidos no que diz respeito ao nível de serviço prestado. O Indicador 

Ruturas foi estabelecido para permitir realizar uma análise custo benefício.  

 

Na Figura 43 da página seguinte estão incluídos os registos das Ruturas Críticas médias por mês de cada 

unidade desde o início da fase de implementação no HP2. Os meses que não apresentam valores significa 

que ainda não tinha sido iniciada a fase de Implementação e consequentemente não havia registos deste 

Indicador. Os rótulos existentes no topo de cada barra apresentam a evolução absoluta das Roturas 

Críticas em comparação com o mês anterior. Os registos do HP2 foram considerados em separado devido 

à escala dos valores observados. 
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Figura 43 – Evolução Mensal das Ruturas Críticas  

Das quatro unidades com valores registados, o HP2 é o hospital com maior número de Ruturas Críticas 

médias observadas por mês. A principal causa desta diferença prende-se pelo HP2 ter sido a unidade 

piloto da fase de Implementação. Com o know-how adquirido nesta unidade, as outras Farmácias foram 

ajustando as suas técnicas de trabalho. 

A tendência registada nas quatro unidades foi de redução do número de Ruturas à medida que as pessoas 

se iam adaptando aos novos métodos de trabalho. Em 2013 registou-se uma média de 1,71 Ruturas 

mensais por unidade. Nos primeiros meses de 2014, à exceção do HP1 todos as unidades reduziram o 

número de Ruturas Críticas em Janeiro e Fevereiro. A média destes dois meses foi de 0,55 Ruturas Críticas, 

menos 1,15 em comparação com 2013 (Anexo 4). O aumento verificado em Janeiro no HP1 deve-se à 

implementação de um teste piloto de vendas internas para as clínicas que a Empresa XPTO está a 

desenvolver desde o início do ano. 

Na Figura 44 estão representadas as Ruturas Não Críticas médias por cada mês com registo de dados. O 

número de pedidos satisfeitos com stock de armazéns do hospital à exceção da Farmácia segue o mesmo 

standard do Indicador anterior, ou seja os meses em vazio significa que ainda não tinha sido iniciada a 

fase de Implementação e consequentemente não havia registos deste Indicador. Nos rótulos de cada 

barra está a evolução absoluta mensal. 
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Figura 44 – Evolução Mensal das Ruturas Não Críticas 

À semelhança do Indicador anterior, o HP2 regista o pior desempenho na gestão das Ruturas Não Críticas 

com uma média de 1,2 Ruturas por mês de análise. Verifica-se novamente uma tendência de redução 

deste Indicador à medida que as Farmácias vão amadurecendo os novos processos implementados. Em 

Fevereiro de 2014 apenas o HP1 registou um aumento das Ruturas Não Críticas devido à mesma razão 

verificada no Indicador anterior. Os valores mensais agregados encontram-se no Anexo 5 onde podemos 

verificar que em 2013 registou-se uma média de 1,40 Ruturas Não Críticas por mês, no entanto em 2014 

houve uma redução para 0,37 Ruturas Não Críticas. 

Em média registam-se mais de 90.000 pedidos de consumo por mês em cada Farmácia hospitalar da 

Empresa XPTO. Neste sentido, os valores de Ruturas registados não são comprometedores para o bom 

funcionamento do circuito do medicamento. Para além desta análise relativa, é importante referir que a 

principal causa de Rutura de medicamentos deve-se à não existência do artigo nos Fornecedores 

preferenciais que obriga ao recurso a um segundo Fornecedor, aumentando por isso o Lead Time de 

entrega e o preço unitário a pagar. De salientar ainda que em ambos os Indicadores existe uma tendência 

positiva de redução do número de Ruturas a partir do mês de Fevereiro, onde começa a existir uma 

adaptação plena ao novo paradigma de gestão de pedidos de encomendas por todos os elementos das 

Farmácias. 
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Até à data não foram verificados registos de Ruturas por mau dimensionamento dos Níveis de Reposição 

ou por falha no ciclo do Kanban. 

À semelhança dos Indicadores das Ruturas, o Número de Linhas Entregues por dia não era contabilizado 

até ao início desta Dissertação daí não existir um valor objetivo definido. Neste sentido o gráfico da Figura 

45 permite apenas monitorizar o aumento esperado do número de encomendas devido ao novo 

paradigma de compras mais frequentes. Os rótulos de dados no topo das barras indicam a evolução 

relativa entre meses sequenciais. Os meses sem valores apresentados não foram devidamente registados. 

Para este Indicador não existe um valor objetivo definido devido à ausência de informação histórica. 

 

Figura 45 - Evolução Mensal do Número de Linhas Entregues 

Como se pode observar, em todas as unidades houve um aumento considerável do número de 

encomendas em cada Farmácia. Nos meses de 2013, com base nos valores registados, verificou-se uma 

média de 45 linhas entregues por dia, ou seja 45 notas de encomendas rececionadas por dia em cada 

Farmácia da Empresa XPTO. Em 2014, tem havido uma tendência de aumento registando-se até à data 

uma receção média de 49 linhas entregues. Esta evolução permite reforçar a necessidade de existência 

de um processo de Receção e Arrumação a funcionar em fluxo e com normas bem definidas e treinadas. 

6.2 Revisão do Cálculo dos Valores de Stock 

Depois de efetuado um levantamento dos Indicadores definidos para o seguimento das alternativas 

implementadas, foi realizada uma nova análise ao processo de nivelamento de stock no sentido de refinar 

a estratégia de cálculo das variáveis do modelo CRP. A motivação desta reanálise surge a partir do 

compromisso criado no início da fase de Implementação de ajustar o sobredimensionamento criado. Foi 

desenvolvido um teste piloto no HP1 com base na comparação entre o Lead Time médio dos Fornecedores 

e a cobertura média após o objetivo de redução de 25% do valor de stock da Farmácia. Para efeitos de 

cálculos considerou-se que o consumo mantêm-se igual. Da análise considerada resultaram os resultados 

expressos na Tabela 7 onde estão indicados os valores de LT e cobertura de stock em função da 
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rotatividade dos artigos. Uma vez mais os artigos de elevado consumo foram classificados como A e os 

restantes como B e C. 

Tabela 7 – Análise da cobertura de stock do HP1 

Unidade 
Hospitalar 

Tipo de 
Referência 

Lead Time 
médio [Dias] 

Cobertura após 
Redução 25% [Dias] 

Oportunidade 
Redução 

HP1 
A 7,67 19,82 61% 

B + C 12,65 54,37 77% 

 

Por observação da Tabela 7 verifica-se que mesmo após a redução de 25% para o HP1, existe uma 

oportunidade de redução da cobertura de stock em 61% para os artigos A e de 77% para os artigos B e C. 

Considera-se esta oportunidade de melhoria como sendo uma oportunidade teórica uma vez que 

pressupõem uma cobertura igual ao valor de Lead Time sem contabilizar qualquer margem de segurança 

no ciclo de aprovisionamento (stock zero). Segundo as metodologias desenvolvidas por Masaaki Imai uma 

das técnicas para a redução de Muda passa pela eliminação de material parado, ou seja eliminação de 

stock (Imai, 2012). Ao aproximar os valores de cobertura ao LT é criado um fluxo no consumo dos artigos 

em stock por obrigar a Farmácia a funcionar semelhante a uma lógica de just in time com zero stocks.     

Esta melhoria na gestão de inventário das Farmácias pressupõem um grau de habituação muito elevado 

ao sistema de compras diárias. Conclui-se assim que, reforçando o paradigma de compras diárias em 

função das necessidades, existe ainda uma oportunidade de melhoria na gestão de stocks das Farmácias 

da Empresa XPTO. 

Seguindo a metodologia que está na génese do modelo CRP em que existe uma fórmula cálculo bem 

definida para os parâmetros de Nível de Reposição, Quantidade a Encomendar e valor stock médio, foi 

desenvolvida a nova proposta de solução que é apresentada nos parágrafos seguintes. Nas Equações 

seguintes estão representadas as fórmulas de cálculo para cada variável de dimensionamento de stock. 

 𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 [𝑁𝑅] = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝐿𝑇 + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 (6.2.1) 

 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝐿𝑇 = 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 × 𝐿𝑇 (6.2.2) 

 

 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 [𝑆𝑆] = 𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 × 𝐷𝑃8 × √𝐿𝑇 (6.2.3) 

 

 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟 [𝑄𝐸]  =  √
2 × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎9 × 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜
 (6.2.4) 

 

                                                                 
8 DP – Desvio Padrão 
9 Custo de Encomenda = Preço pago pelos artigos encomendados 
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Neste sentido, os dados necessários para o desenvolvimento desta nova abordagem são: 

 Valores médios de consumo por medicamento ao longo de um período de análise nunca inferior 

a seis meses. Foram utilizados os mesmos dados recolhidos durante a fase de Planeamento; 

 Desvio Padrão da procura diária ao longo do mesmo período de análise; 

 Valor do tempo de reposição de uma encomenda, ou seja valor do Lead Time em dias. Foi 

utilizado o mesmo critério apresentado na Secção 6.3 para definir os valores de Lead Time; 

 Custo fixo de manutenção e gestão de um artigo por um dia em inventário; 

 Nível de serviço associado à satisfação dos pedidos realizados pelos vários serviços do hospital. 

Assim, falta apenas definir os valores dos parâmetros dos dois últimos pontos, custo fixo de manutenção 

de inventário e o nível de serviço desejado pela Farmácia. No âmbito desta Dissertação foi considerado 

que o custo de manter um artigo em inventário representa em média 18% do preço do respetivo artigo 

((Simchi-Levi et al. 2000)). Existem diferenças nos custos de gestão de inventário devido a três razões 

principais: restrições de temperatura do stock, utilização de cofres ou restrições de contaminação que 

obrigam a utilização de áreas isoladas. Em relação ao nível de serviço, foi realizada uma análise de 

sensibilidade para definir qual o valor mais indicado para esta variável. Da análise de sensibilidade 

realizada concluíram-se os resultados apresentados na Figura 46. As duas primeiras barras do gráfico 

representam os Níveis de Serviço onde o valor de stock é inferior aos 252.754 € estabelecidos como 

objetivo para o HP1. 

 

Figura 46 – Análise de Sensibilidade ao Nível de Serviço  

 

Como era de esperar à medida que é estabelecido um Nível de Serviços superior, o valor de stock também 

acompanha a subida. Neste sentido deve ser realizada uma discussão sobre a relação custo-benefício 

entre reduzir o capital investido em stock ou aumentar a probabilidade de não Rutura. Em discussão com 

a Diretora responsável pelas Farmácias foram concluídos os seguintes pontos: 1) já existe uma maturação 

por parte dos colaboradores ao novo paradigma de compras mais frequentes; 2) Atualmente, com base 
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nos Indicadores, a redução de stock estabelecida não implicou um aumento das Ruturas de 

medicamentos; 3) a principal causa das Ruturas verificadas é a não existência dos artigos nos laboratórios. 

Com base nestes três pontos conclui-se que as Ruturas representam um peso reduzido nos Indicadores 

das Farmácias da Empresa XPTO e o principal foco da estratégia da empresa passa pela redução de capital 

investido em stock.  

Conclui-se assim que um Nível de Serviço de 90% ou 91% é indicado para o caso de estudo em análise. 

Entre as duas opções foi definido o valor de 91% uma vez que apresenta uma redução face aos valores 

iniciais e ao mesmo tempo não implica o Nível de Serviço mais baixo entre os vários analisados. 

Simulando os valores de stock e cobertura do novo modelo, obteve-se os resultados expressos na Figura 

47. 

 

Figura 47 – Resumo dos valores obtidos com a nova abordagem no HP1 

Dos valores obtidos verifica-se que o valor médio teórico de Nível de Reposição é de 99 unidades por 

referência de artigos e o valor proposto para a Quantidade a Encomendar teórica é de 4 unidades. 

Consideram-se valores teóricos porque não têm em linha de conta o lote mínimo dos Fornecedores. O 

valor reduzido de QE deve-se principalmente ao facto de os fármacos apresentarem um preço médio de 

21,31 € e ter sido considerado um custo de inventário igual a 18% deste valor. Com esta redução de stock 

conseguiu-se uma redução de 57% e 56% nos artigos A e artigos B+C respetivamente. Apesar desta 

redução existe ainda uma oportunidade de melhoria se se considerar uma Nível de serviço inferior. 

Finalmente, com esta nova abordagem, o valor de stock médio é de 238.040 €, menos 6% em comparação 

com o objetivo de 25% de redução. Este valor foi calculado segundo a Equação seguinte:  

 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 =

𝑄

2
+ 𝑆𝑆 (6.2.5) 

 

O teste realizado na unidade HP1 mostra que, dependendo dos valores obtidos em cada unidade, existe 

ainda uma oportunidade de melhoria no que diz respeito a redução dos valores de stock, sem 

comprometer o nível de serviços do hospital.  

99 un/ref

Cob. RefA [Dias] 8,58 Cob. RefB+C [Dias] 23,91
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6.3 Conclusões do Capítulo 

No Capitulo 6 foram apresentadas as etapas de validação dos objetivos definidos Para além destes dois 

pontos foi ainda criada uma etapa de atualização do plano de ações ao apresentar uma revisão aos 

cálculos dos valores do modelo de gestão de inventário. 

Da análise realizada aos Indicadores verificou-se uma tendência positiva na redução dos Valores Stock a 

partir do primeiro mês de análise: Fevereiro de 2014. Em acumulado, de Outubro a Fevereiro verificou-se 

uma redução de 5% no valor global de stock. Por outro lado, as Ruturas não comprometem o sucesso dos 

resultados obtidos visto que estão muito próximas do objetivo estabelecido apesar de não existirem 

dados históricos para análise. O Número de Linhas Entregues tem vindo a aumentar ao longo dos meses 

de implementação devido a uma maior frequência nas compras de medicamentos.  

Depois de analisada a cobertura de stock após redução de 25% dos valores iniciais foi possível concluir 

que existe ainda uma oportunidade de melhoria face aos valores de Lead Time de cada tipo de referência. 

No teste piloto desenvolvido no HP1 conclui-se que através da implementação da fórmula de cálculo da 

Secção 6.2 é possível reduzir o valor de stock em 6% face à redução objetiva dos valores iniciais. Este valor 

foi obtido com 9% de probabilidade de Rutura, ou seja um nível de serviço de 91%. 

Com a implementação de uma nova fórmula de cálculo para os valores de stock foi possível atualizar o 

plano de ações do projeto de melhoria contínua na Empresa XPTO ao definir uma estratégia para o 

cumprimento da relação do compromisso estabelecido.  
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7 Conclusões Gerais 

O problema em estudo nesta Dissertação passa pela melhoria da eficiência das operações desenvolvidas 

em seis Farmácias hospitalares de uma empresa privada que atua na área da saúde. O principal foco da 

melhoria diz respeito à redução de capital investido em stock nas várias Farmácias, ou seja é necessário 

definir uma nova política de compras mais adequada às necessidades da procura. Como suporte a este 

objetivo é necessário redefinir as regras de picking e um desenho de espaços mais direcionado para o 

aumento de produtividade e criação de fluxo. 

A Empresa XPTO detém a maior rede de hospitais privados do país e pretende ser uma marca de 

referência na prestação de cuidados de saúde através das várias atividades que desempenha. Nesta 

Dissertação são aplicadas ferramentas de melhoria contínua focadas no pilar TFM do sistema de gestão 

Kaizen e os conceitos diretamente ligados ao Lean Healthcare. 

Seguindo a Metodologia de Investigação selecionada, depois de caracterizado o problema é realizada uma 

revisão da literatura que serve de base à criação de cenários para atingir os objetivos definidos. A criação 

destes cenários é feita através de uma fase de Planeamento com a recolha e análise de dados onde foram 

interpretados os valores dos vários processos desenvolvidos no HP1. Desta análise saíram um conjunto 

de oportunidades de melhoria que sustentam a etapa de proposta de alternativas onde foram criados 

quatro Indicadores para avaliar o desempenho das medidas tomadas e constituído um cronograma com 

a fase de Implementação discriminada. 

A fase de Implementação, que consiste no desenvolvimento de uma solução para o problema, inclui a 

etapa de aplicação das alternativas propostas durante os mapeamentos. Esta fase insere-se na etapa 

quatro da metodologia de Melton. Dentro desta etapa existem um conjunto de ferramentas específicas 

já incluídas no esquema de integração da Secção 3.4.10. 

Com o redesign de layouts foi possível criar circuitos dentro da Farmácia com maior criação de fluxo e 

minimização de desperdício. Para garantir o cumprimento destes circuitos, todos os processos foram 

normalizados e o treino destas normas foi incentivado nas reuniões de Kaizen Diário onde é implementada 

a cultura de melhoria contínua no dia-a-dia das pessoas. Com a redefinição de fluxos e o cumprimento 

das normas conseguiu-se um ganho de 30% na produtividade. 

Da recolha de dados realizada, obteve-se uma redução de 5% no Valor de Stock acumulado das várias 

unidades hospitalares no entre Outubro e Fevereiro de 2014. Fevereiro foi considerado como o primeiro 

mês para o cumprimento do objetivo de redução de 25% deste Indicador num período de 6 meses. No 

que diz respeito à análise de Nível de Serviço foram monitorizadas as Ruturas de medicamentos, onde, no 

mês de Fevereiro de 2014 se obteve uma média de 0,27 Ruturas Críticas por hospital, ou seja pedidos de 

artigos que não existiam na unidade e 0,31 Ruturas Não Críticas. Os valores verificados neste Indicador 

ponderados com o consumo médio diário por unidade estão muito perto do objetivo estabelecido. À 

semelhança das Ruturas, também não havia monitorização do número de encomendas entregues por dia 
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em cada unidade hospitalar. Dos resultados obtidos verificou-se o comportamento esperado de aumento 

do Número de Linhas entregues diariamente visto que foi estabelecido um novo paradigma de compras 

com frequência semanal. 

Os próximos passos a implementar estão divididos em três pontos principais: manter a disciplina no 

cumprimento da cultura de melhoria contínua em cada Farmácia da Empresa XPTO; dar continuidade à 

implementação das metodologias Kaizen Lean nos serviços hospitalares que sucedem o circuito interno 

do medicamento e por fim, implementação da abordagem proposta na Secção 6.2 como solução para 

uma redução adicional da cobertura de stock. Esta análise foi realizada para o HP1 como teste piloto e 

permitiu uma redução de stock cerca de 6% em comparação com o objetivo estabelecido de 25% de 

redução. Uma outra etapa que deve ser futuramente implementada é a criação de um sistema que 

permita a Central de Compras visualizar os pedidos realizados às Farmácias para assim reduzir a 

variabilidade nas encomendas aos Fornecedores.  
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9 Anexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 – Sistema de Total Flow Management 
Fonte: Kaizen Institute, 2013b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 - Estado inicial da cadeia de valor da empresa SMC 
Fonte: Rahani e Al-Ashraf, 2012 
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Referências A Referências B + C 

#Artigos 189 #Artigos 1041 

LT [Dias] 11,22 LT [Dias] 7,91 

Consumo Diário 11,44 Consumo Diário 3,36 

Stock num Dia 37.745 € Stock num Dia 226.618 € 

Cobertura [Dias] 33,81 Cobertura [Dias] 21,95 
Anexo 3 - Caracterização tipificada do Stock do HP2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Mês
Média 

Mensal RC

Set 3,00

Out 1,33

Nov 1,30

Dez 1,19

1,71

Jan 0,83

Fev 0,27

0,55

-1,15

-209%

2013

2014

Média Mensal 2013

Média Mensal 2014

Redução %

Redução Abs.

Ano Mês
Média 

Mensal RNC

Set 3,00

Out 0,91

Nov 1,03

Dez 0,65

1,40

Jan 0,42

Fev 0,31

0,37

-1,03

-282%

2013

Média Mensal 2013

2014

Média Mensal 2014

Redução Abs.

Redução %

Anexo 5- Resumo mensal dos valores registados de Roturas Não Críticas 

Anexo 4 – Resumo mensal dos valores registados de Roturas Críticas 
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Anexo 6 – Conversão do Nível de Serviço do stock 

 

 

Anexo 7 – Análise de sensibilidade ao Nível de Serviço 

 

Anexo 8 - Resumo diário dos valores registados do Número de Linhas Entregues 

 

Nível de Serviço 90% 91% 92% 93% 94%

Valor de stock 200.662 €   238.040 €   256.729 €   275.418 €   294.107 €   

Redução face Objetivo -21% -6% 2% 9% 16%

Nível de Serviço 95% 96% 97% 98% 99% 100%

Valor de stock 312.796 €   331.485 €   350.174 €   387.552 €   443.619 €   574.443 €   

Redução face Objetivo 24% 31% 39% 53% 76% 127%

Ano Mês
Média Diária 

Linhas Ent.

Set 44,00

Out 45,31

Nov 41,73

Dez 48,13

44,79

Jan 46,87

Fev 51,48

49,17

4,38

9%

2013

Média Diária 2013

2014

Média Diária 2014

Redução Abs.

Redução %


