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Resumo 

O ambiente competitivo que é vivido no mercado nacional pressiona as empresas a uma constante 

criação de valor para os seus clientes. Um processo produtivo eficiente permite às empresas diminuir 

custos e aumentar a qualidade dos seus produtos e serviços ao consumidor.  

A Covelo e Pinto, Lda. é uma empresa do ramo da indústria transformadora de madeiras que mostra 

todos os dias provas de satisfação dos seus clientes em relação aos seus produtos. Este trabalho insere-

se no sentido de melhorar o processo e aumentar a satisfação dos clientes. 

No presente trabalho é realizada a caracterização do problema em estudo, tendo como objectivo tornar o 

processo produtivo mais eficiente através do aumento do valor do fluxo do produto. Este trabalho tem por 

base a caracterização do processo de transformação de madeira da Covelo e Pinto, Lda. e a 

identificação dos seus principais problemas e constrangimentos.  

Uma revisão bibliográfica nas metodologias e aplicações de lean à manufactura é explorada, 

identificando quais as técnicas mais adequadas ao caso de estudo. 

Nesta dissertação as propostas de melhorias são aplicadas com base em três técnicas, Layout orientado 

para o produto, Pacemaker Process e Gestão Visual e 5s. De acordo com a proposta de melhoria obtém-

se para os processos de Paletes e Barrotes uma redução do Lead time em 71% e 31%, dos inventários 

intermédios em 66% e 50%, do transporte de materiais em 25% e 32%, do tempo de espera em 70% e 

30% e um aumento do índice de eficiência em 12% e 6%, respectivamente. 

Palavras-Chave: Melhoria de Processos, Lean Management, Transformação de Madeiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The competitive environment that is lived in the national market put a pressure in the companies to a 

constant creation of value for the customers. An efficient productive process allows the companies to 

reduce costs and rise the quality of their products and services for the customers. 

The Covelo e Pinto, Ltd it’s a company in the field of wood manufacturing, which show every day the 

satisfaction of their customers in the concern of their products. This work is insert in the row of improve 

the customer satisfaction and the manufacturing process.  

In this work is characterized the problem in study, with the goal of making the productive process more 

efficient through the rise of the product flow value. This work has the principle the characterization of the 

wood manufacturing process in Covelo e Pinto, Lda and the identification of their main problems and 

constrains. 

One bibliographic review in Lean methodologies and applications to manufacturing is explored and 

identified witch are the most adequate to the case study. 

In this Master’s thesis the respective updates are applied with the background of three techniques, 

product layout oriented, pacemaker process and visual management and 5s. With the improvement 

proposal it is obtained for the manufacturing of Pallets and Beams a reduction in the Lead time in 71% 

and 31%, in the intermediary stock in 66% and 50%, in the transportation materials in 25% and 32%, in 

the waiting time in 70% and 30% and a rise in the efficiency index in 12% and 6%, respectively. 

Keywords: Process Improvement, Lean Management, Wood Manufacturing 
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Glossário 

As madeiras serradas da CP são as seguintes: 

(Espessura*Largura) 

 Fasquia – Madeiras desde (2cm*1cm) a (3cm*1cm); 

 Ripa – Madeiras desde (4cm*2,5cm) a (5cm*3cm); 

 Serrafões – Madeiras desde (5cm*2cm) a (8cm*5cm); 

 Barrotes – Madeiras desde (8cm*5cm) e inferiores a (10cm*7cm); 

 Sulipas – Madeiras iguais ou superiores a 10cm e inferiores a 14 cm de espessura; 

 Vigas – Madeiras desde (14cm*7cm) a (20cm*10cm); 

 Tábuas – Madeiras desde 0,5cm até 4cm de espessura; 

 Moldura – Tábuas com 4cm de espessura; 

 Tabuado - Tábuas com 5,5cm de espessura; 

 Prancha – Madeiras desde 5,5cm até 10cm de espessura; 

 Forro – Tábuas de 10 mm a 20mm de espessura; 

 Solho – Tábuas com 22mm a 30mm de espessura. 

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

1.1– Contextualização do Problema 

O ambiente competitivo vivido actualmente na indústria da transformação de madeiras, onde um 

dos argumentos para a compra dos seus produtos é o preço final, direcciona as empresas deste 

sector a melhorar o seu posicionamento no mercado. 

Empresas que outrora viviam períodos de elevada procura pelos seus produtos finalizados, e cuja 

preocupação se baseava, entre outros aspectos, no aumento da produtividade para satisfazer essa 

procura, estão agora a focar-se em melhorar os seus processos, visando a redução dos custos 

relativos à produção do produto, para a consequente obtenção de preços de venda mais 

competitivos.  

Em Portugal, esta indústria é composta essencialmente por pequenas empresas, com sistemas 

produtivos muito especializados. Devido a esta composição, a produtividade total da fileira florestal 

foi 11,6% inferior à média da indústria transformadora em 2009 (Sarmento et al, 2013). 

Com base neste cenário, os princípios de Lean Management podem contribuir para o aumento da 

competitividade, proporcionando através da alteração da filosofia empresarial e a simplificação dos 

processos, bons resultados em várias etapas do processo de transformação do produto. 

No enquadramento da sua missão, a Covelo e Pinto, Lda. (CP) define o seu objectivo como sendo 

a satisfação dos seus clientes. Para tal, uma administração eficiente do fluxo de produto do 

processo de transformação de madeira desempenha um papel fulcral no alcance desse objectivo. 

Neste contexto, insere-se esta dissertação de mestrado. O desenvolvimento do trabalho pretende 

através da implementação de soluções que têm por base princípios de Lean Management, com o 

objectivo de identificar desperdícios e apresentar alternativas que permitam a sua mitigação ou 

total eliminação. 

1.2 – Objectivos da Dissertação 

O objectivo desta dissertação insere-se na melhoria do processo de transformação de madeira. 

Com o foco em dois produtos, Paletes e Barrotes. 

O objectivo principal pode ser dividido nos seguintes objectivos operacionais: 

 Diminuição dos tempos de espera no processo; 

 Diminuição do transporte e manuseamento do produto; 

 Aumento da organização do local de trabalho; 

 Aumento da eficiência do processo; 
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 Diminuição do Lead time. 

Descrito o objectivo principal da dissertação e os seus objectivos operacionais, no subcapítulo 1.3 

é descrita a metodologia utilizada. 

1.3 – Metodologia 

A metodologia proposta define o caminho a seguir para a prossecução do objectivo da dissertação. 

Com isto, o método para a abordagem do problema sobre a qual incide esta dissertação consiste 

nas seguintes etapas: 

 

Figura 1 - Etapas da metodologia a ser aplicada 

1º Etapa - Caracterização da empresa - Nesta etapa pretende-se caracterizar a empresa em 

estudo, com o foco no processo de transformação da matéria-prima. Descrevendo as operações 

em causa e as principais estruturas e entidades envolvidas. Esta etapa está inserida no primeiro e 

segundo capítulos. 

2ª Etapa – Revisão bibliográfica - A revisão bibliográfica tem como objectivo saber quais as 

metodologias lean existentes na área de manufactura e em particular na área da indústria 

transformadora de madeira, assim como os últimos desenvolvimentos nestas áreas. Com vista a 

identificar as que se enquadram e poderão ser implementadas na empresa em estudo. Tendo em 

vista a caracterização realizada na etapa anterior. Esta etapa está inserida no terceiro capítulo. 

3ª Etapa – Recolha e tratamento de dados e definição de pressupostos - Na terceira etapa 

proceder-se-á à recolha e tratamento dos dados necessários para a realização da análise das 

soluções em estudo. Também aqui serão definidos os pressupostos para análise realizada na 

etapa seguinte. Esta etapa está inserida no quarto capítulo.  
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4ª Etapa – Implementação das metodologias - Nesta fase pretende-se implementar as 

metodologias identificadas na segunda etapa, com o objectivo de melhorar o processo de 

manufactura em estudo. Esta etapa está inserida no quinto capítulo. 

5ª Etapa – Análise de resultados – Através da implementação realizada na etapa anterior, nesta 

etapa são analisados os resultados das metodologias e sugeridas melhorias que possam daí surgir 

para processo de transformação. Esta etapa, juntamente com a quarta etapa está inserida no 

quinto capítulo. 

6ª Etapa – Análise e proposta das devidas alterações – Nesta etapa pretende-se analisar e 

propor as alterações do processo através das metodologias analisadas. Esta etapa, juntamente 

com a quarta e quinta, está inserida no quinto capítulo. 

7ª Etapa – Análise e discussão de resultados – Nesta última etapa é efectuada a análise e 

discussão de resultados obtidos anteriormente, por forma a compreender os aspectos estratégicos 

que não estejam comtemplados atrás. Esta etapa está inserida no sexto capítulo 

Dada a metodologia a seguir durante este estudo, assim como a localização das etapas na 

estrutura do presente documento. No capítulo 2 é estudado o caso de estudo desta dissertação, 

descrevendo o processo em si e a empresa em causa. 
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2 – Caracterização do Caso de Estudo 

Este capítulo caracteriza a empresa em estudo, através da descrição do seu processo de 

manufactura. 

2.1– Introdução à Covelo e Pinto, Lda. 

A CP é uma sociedade por quotas, fundada a 17 de Outubro de 1955. Esta possui três unidades 

de negócio distintas: serração de madeiras, comércio de ferramentas, ferragens e materiais de 

construção e efectua serviços de corte e abates de árvores, limpeza e tratamento de matas, 

conforme indica a figura 2. 

 

Figura 2 - Áreas de Negócio 

Actualmente, as instalações situam-se nos terrenos originais da empresa, numa área total de 

24.000 m2. Com uma área coberta de 5.000 m2 reparte-se pela serração, oficinas, armazéns, loja 

e escritórios. 

A necessidade de uma estratégia de melhoria contínua e adaptação do processo de transformação 

da matéria-prima é evidenciada por alguns factos do passado recente desta PME. O custo da 

electricidade, que amentou 21% nos últimos 3 anos e a diminuição do volume de vendas em 42% 

nos últimos 5 anos num dos seus principais produtos, as Paletes (Covelo e Pinto). Conforme 

indicado nas figuras 3 e 4 respectivamente. 
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Figura 3 - Evolução da Despesa em Electricidade. Fonte: (Covelo e Pinto) 

 

Figura 4 – Evolução do Volume de Vendas de Paletes. Fonte:(Covelo e Pinto) 

A despesa em electricidade aumentou cerca de 6% de 2011 para 2012, registando-se um aumento 

significativo do ano de 2012 para o ano de 2013 de aproximadamente 14%. Conforme indicado na 

figura 3. 

O volume de vendas de Paletes apresentou um crescimento de 22% do ano de 2009 para o ano de 

2010, mas esse ano foi o ponto de inflexão, registando-se um decréscimo de 42% de 2010 a 2011 

e 23% no ano de 2012 para 2013, apesar de um ligeiro acréscimo de 6% no ano de 2011 para 

2012. Assumindo o melhor ano, 2010, houve um decréscimo de 52,5% até 2013. Conforme 

indicado na figura 4. 

(Pirraglia et al, 2009) realizaram um inquérito indicando que na indústria de transformação de 

madeiras nos Estados Unidos da América e Canadá a matéria-prima representa mais de 50% dos 

custos totais de produção. Revelando que 55% destas empresas têm conhecimento da existência 
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das metodologias Lean e estão a implementá-las, 27% têm conhecimento mas não estão a 

implementá-las, 11% têm conhecimento e esperam vir a implementar e 7% não têm conhecimento 

destas metodologias. Apesar de este inquérito ter sido aplicado a uma área restrita e fora da 

população abrangida nesse inquérito, indica que cerca de metade das empresas têm 

conhecimento destas metodologias e dessa metade unicamente 27% estão a aplicar. O facto de a 

matéria-prima ser um peso tão elevado nos custos, justifica portanto a aplicação destas 

metodologias mais generalizadas e que apesar de já se terem feito investigações e aplicações 

destas metodologias há ainda muito a fazer nesta área.  

Após uma breve introdução da empresa e do seu contexto, o subcapítulo 2.2 descreve o processo 

de manufactura. 

2.2 – Caracterização do processo 

Uma vez que é de elevada importância a satisfação dos clientes, torna-se necessário uma 

conjugação entre esta, uma gestão eficiente dos recursos disponíveis e uma articulação flexível 

entre os sectores da CP.  

Com base nesta ideia, o trabalho a desenvolver foca-se no sector de serração de madeiras, uma 

vez que retracta o processo de manufactura em estudo. Os produtos finais em foco neste estudo 

são as Paletes e os Barrotes, com uma quantidade vendida no ano de 2013, de cerca de 196 mil e 

448 mil unidades, respectivamente. 

Para a caracterização do processo são identificados o fluxo de informação e de materiais. Estes 

fluxos estão representados na figura 5. 
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Figura 5 - Fluxo de informação e de materiais 

O fluxo de informação inicia-se com o cliente a efectuar o pedido de encomenda junto da recepção, 

após a chegada do pedido, esta informa o processo de transformação, para o início da execução 

da encomenda respectiva. 

O processo de transformação, caso não disponha da matéria-prima adequada para a ordem da 

encomenda, informa o parque respectivo sobre as dimensões e características das toras 

necessárias para a sua execução.  

Caso não existam as toras mais adequadas para a execução da encomenda é necessário informar 

o sector de pinhal para proceder ao abate e recolha de árvores, colocando-as no respectivo 

parque. 

O fluxo de materiais inicia-se na recolha da matéria-prima no pinhal, sendo esta posteriormente 

transportada para o parque de matéria-prima da empresa. Neste são seleccionadas as toras 

adequadas para o início da sua transformação no produto desejado.  

O processo de transformação inicia-se pela operação de corte de madeira, deste corte resultam as 

peças desejadas para a continuação do processo, como também os subprodutos referentes às 

operações de corte.  

Após o corte, a madeira é transportada para a estação de tratamento químico onde é mergulhada 

no tanque de tratamento com vista à prevenção de aparecimento de bolores desta. 
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Terminado o tratamento químico, a madeira é transportada para a secção de montagem. Nesta 

secção são construídas as Paletes, efectuam-se rasgos nos Barrotes e marcam-se as peças de 

madeira com o carimbo referente à CP. 

Da secção de montagem, as peças de madeira são transportadas para a estação de tratamento 

fitossanitário onde é submetida ao tratamento correspondente, com o objectivo eliminar as 

hipóteses de propagação e contágio das doenças provenientes do pinheiro bravo (Mar, 2015). 

Terminado o processo de transformação, o produto é transportado para o parque de produto final 

onde será posteriormente entregue ao cliente. 

Na secção 2.2.1 e 2.2.2 são detalhadas duas secções do processo: linhas de corte de madeira e 

secção de montagem. 

2.2.1 – Linhas de Corte de Madeira 

Inseridas no processo de corte de madeira, a CP detém três linhas de corte: uma vocacionada 

para as madeiras de construção (C), outra vocacionada para as madeiras de paletes (P) e a linha 

de aproveitamento (A) das sobras das linhas C e P, ilustrado na figura 6.  

 

Figura 6 - Linhas de Produção de Construção, Paletes e Aproveitamento 

A matéria-prima antes de entrar na respectiva linha é sujeita à tarefa de descascamento, em C1 e 

P1, de modo a que as toras sigam para as serras livres da casca do pinheiro (Crr), para evitar que 

os dentes da fita de corte se danifiquem.  

Nesta tarefa, o subproduto casca é aproveitada para a venda, devido à sua utilidade para a 

jardinagem e como combustível para caldeiras industriais.  



9 
 

Após a retirada da casca de pinheiro das toras, estas prosseguem para C2 e P2, linha de 

construção ou a de paletes, respectivamente. 

Após o corte em altura das peças de madeira em C2 na linha de construção, estas seguem para 

C4 para ser efectuado o corte em largura. Sendo o corte do comprimento das peças provenientes 

desta linha realizado na secção de montagem. 

Na linha de paletes, após a tarefa de descascamento é efectuado o corte em altura das peças de 

madeira em P2. Prosseguindo para o corte em comprimento, P3, terminando no corte em largura, 

P4. 

As sobras de materiais resultantes das linhas de paletes e de construção são processadas na linha 

de aproveitamento, com início na máquina A1, onde é efectuado o corte para a obtenção de 

largura da peça. Prosseguindo para o corte em altura nas serras, A2. 

Durante as tarefas de corte são produzidos os subprodutos serradura (Srr), que detém utilidades 

finais semelhantes à casca e à estilha (Est). Este último é obtido quando existe um aproveitamento 

residual da madeira proveniente da tora, sendo este resíduo posteriormente depositado na secção 

própria com vista a ser destroçado para a obtenção deste subproduto. 

Após a análise das linhas de corte de madeira e o aproveitamento dos seus respectivos 

subprodutos, prossegue-se na secção 2.2.2 com a análise das actividades da secção de 

montagem. 

2.2.2 – Secção de Montagem 

Esta secção, ilustrada na figura 7, recebe a madeira serrada do tratamento químico, proveniente 

das linhas de corte, enviando a peça de madeira na sua forma final para a secção de tratamento 

fitossanitário. 



10 
 

 

Figura 7 - Secção de Montagem 

A montagem de Paletes é iniciada com as tábuas e barrotes provenientes do tratamento químico.  

As tábuas são transportadas para a tarefa de montagem de tacos e de paletes e os barrotes para a 

serra de tacos. Conforme indicado na figura 7. 

Os Barrotes com destino à serra para tacos são cortados para a obtenção dos respectivos tacos. 

Dessa tarefa obtém-se serradura como subproduto, sendo os tacos resultantes transportados para 

a montagem de tacos. 

Na montagem de tacos, estes são montados juntamente com as tábuas provenientes do 

tratamento químico, obtendo-se desta forma as bases das Paletes. As bases que resultam desta 

tarefa são transportadas para a tarefa de montagem de paletes. 

Na montagem de paletes as bases são montadas juntamente com as tábuas provenientes do 

tratamento químico, resultando desta forma o formato final da Palete.  

Após esta tarefa as Paletes são marcadas com o carimbo designatório da empresa, para que após 

os portões desta se saiba que a madeira vem da CP e está devidamente certificada de acordo com 

as normas vigentes. 

No final da montagem e marcação da Palete, esta passa pela tarefa de corte de arestas, sendo 

este acabamento realizado na mesma secção. Este acabamento produz como subproduto a 

estilha. 
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Terminado o processo de manufactura de Paletes, estas são transportadas para o processo de 

tratamento fitossanitário, com vista ao início do seu processo de tratamento respectivo. 

Para o processamento de Barrotes na secção de montagem, as peças de madeira provenientes do 

tratamento químico são cortadas na tarefa da guia de corte. Esta guia efectua um corte em 

comprimento dos Barrotes, obtendo-se assim a medida desejada. Este processo produz como 

subprodutos estilha e serradura. 

Para a tarefa de rasgos são recebidos os Barrotes provenientes da guia de corte, efectuando um 

rasgo em cada um deles. Sendo posteriormente transportados para o processo de tratamento 

fitossanitário. A tarefa de rasgo, nas respectivas máquinas de rasgo produz como subproduto as 

aparas de madeira. 

Após a tarefa de rasgo os Barrotes são marcados em M2, com vista a serem transportados para o 

tratamento fitossanitário. 

Após a apresentação da CP e das tarefas do processo de transformação de matéria-prima, no 

subcapítulo 2.3 são descritas as principais conclusões relativas a estes tópicos. 

2.3 – Conclusões do Capítulo 

A CP engloba três áreas de negócio, serração de madeiras, corte, abate de árvores e limpezas de 

mata e loja de ferragens, ferramentas e materiais de construção. 

A empresa tem detectado de forma significativa o aumento dos custos relacionados com o 

processo de transformação e também a diminuição da quantidade de produto final vendido. 

Neste capítulo é caracterizado o processo de transformação de matéria-prima da CP, assim como 

de forma detalhada a secção de montagem e as linhas de corte de madeira. 

A análise ao estado actual do processo de transformação da CP levou ao encontro de diversas 

limitações, como a criação de desperdícios e ao desinteresse por parte dos operários e 

administradores em eliminar as suas causa-raiz.  

No capítulo 3 são revistas as metodologias lean na manufactura para a mitigação e/ou eliminação 

dessas limitações. 
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3 - Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo é realizada uma revisão bibliográfica sobre as origens, conceitos, definições e casos 

de aplicações de metodologias Lean na manufactura. 

3.1 – As Origens do Lean 

Em 1918 o empresário Sakichi Toyoda fundou a Toyota Motor Company, que na altura baseava-se 

numa indústria de fiação e tecelagem de tecidos, através do seu tear automático. A patente deste 

foi vendida mais tarde, proporcionado assim ao filho, Kiichiro Toyoda, realizar a sua visão do 

fabrico de automóveis.  

Naquele tempo o mercado nipónico encontrava-se dominado pelos subsidiários locais da Ford e da 

General Motors. Após a segunda guerra mundial, o seu primo Eiji Toyoda tornou-se o director de 

produção da companhia, tendo o objectivo de implementar técnicas de produção em massa, no 

entanto, restrições de capital e reduzidos volumes de vendas não justificavam tal política.  

Foi Taiichi Ohno, que apesar da sua nula experiência no sector automóvel, quem deu o impulso 

principal para o actual TPS (Holweg, 2007). A partir de 1948, Taiichi Ohno começou gradualmente 

a desenvolver por todo o grupo Toyota o conceito de produção em lotes pequenos. O objectivo 

principal era reduzir custos, através da eliminação de desperdícios. 

De acordo com Ohno, o TPS está assente e dois pilares principais: 

 Just-in-Time – Este método é uma estratégia de controlo que garante que os 

fornecedores entregam as quantidades exactas, no local exacto e na altura certa, de 

maneira a reduzir o inventário. Este pilar utiliza o sistema de etiqueta Kanban onde cada 

processo do fluxo de materiais actua como fornecedor do processo seguinte e como cliente 

do processo anterior (Sugimori, K. et al, 1977); 

 Jidoka – Este método tem como objectivo detectar e eliminar o mais cedo possível da 

linha de produção as anomalias do sistema, incrementando a qualidade e por 

consequência a satisfação do cliente. Para além disso, permite ao operador e à máquina 

parar a linha de produção caso seja necessário (Baudin, 2007). 

Os pilares JIT e Jidoka estão assentes na normalização do processo, permitindo a 

reprodutibilidade e juntamente com os dois pilares principais, suster a melhoria contínua (Kaizen) 

procedente do Lean Thinking, indicado na figura 8. 
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Figura 8 – Casa do Lean. Adaptado de: (Holweg, 2007) 

O interesse do ocidente nestas políticas só foi despertado durante a primeira crise petrolífera, em 

1973. Esse interesse levou à renovação da investigação da indústria automóvel e a consequente 

fundação do programa International Motor Vehicle no MIT (Holweg, 2007).  

Ao longo do programa foram apreendidas estas novas políticas e combatidos os estigmas de o 

ocidente poder vir a adoptar “um conceito japonês”, levando a que o programa criasse um método 

de produção. No entanto continuava à procura de uma metodologia, daí a fundação da NUMMI, 

uma joint-venture entre a GM e a Toyota (Holweg, 2007), que permitiu o primeiro e verdadeiro 

estudo de benchmarking a nível mundial (Womack, 1983), comparando qualquer fábrica de 

automóveis a nível mundial. 

A partir deste ponto, o conceito de Lean começou a captar a atenção dos restantes produtores 

mundiais de automóveis, identificando as falhas e desperdícios dos seus processos (Holweg, 

2007). 

O conceito Lean é um processo dinâmico de aprendizagem de práticas desenvolvidas no sector 

automóvel e têxtil japonês em resposta às restrições existentes da altura (Cusumano 1985, 

Fujimoto 1999). 

No entanto pode ser aplicado com uma maior abrangência, tal como James Potter Womack disse: 

“Nós acreditamos que as ideias fundamentais da produção Lean são universais – aplicáveis em 

qualquer sítio e por todas as pessoas – e muitas empresas não-japonesas já aprenderam isso” 

(Womack, Jones et al, 1990). 

Esta filosofia de pensamento pode ser também considerada como uma evolução da produção em 

massa, levando assim ao seguinte cronograma: produção artesanal – produção em massa – 

produção Lean (Coelho, 2010). Onde Lean é mais do que a eliminação ou redução de 

desperdícios, Lean é a criação de valor no fluxo e capacidade dos processos estarem 

sincronizados e a fluir. 
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Após uma breve contextualização histórica sobre as origens do pensamento Lean e sua respectiva 

estrutura, prossegue-se, no subcapítulo 3.2, à caracterização de conceitos e definições sobre o 

tema em estudo. 

3.2 – Definições e Conceitos 

Para abordar os conceitos e definições de Lean Management é necessário distinguir entre Lean 

Production e Planeamento de Produção.  

As principais diferenças residem pela abrangência dos princípios às unidades das empresas, tal 

indica a figura 9.  

 

Figura 9 - Hierarquia Lean. Adaptado de: (Jie, 2010) e (Dennis, 2007) 

A abrangência e o enquadramento destas metodologias são identificados na figura 9, iniciando-se 

a análise incremental desta figura pela base. 

O Planeamento de Produção mais tradicional centra-se no fluxo do processo, para que seja 

contínuo e eficiente, por forma a satisfazer a procura de acordo com um escalonamento dos 

recursos disponíveis. 

O Lean Production tem como ferramenta o planeamento de produção, sendo uma metodologia de 

produção que tem como regras as identificadas na figura 9. 

Pelas regras descritas observa-se que o Lean Production é uma “abordagem intelectual que 

consiste num sistema de medidas e métodos que quando se juntam detêm o potencial de trazer 
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um magro (lean), e por consequência particular, estado de competitividade para a empresa” 

(Warnecke et al, 1995). 

O Lean Management envolve o Lean Production e por consequência o Planeamento de Produção 

tradicional, consistindo numa abordagem ao nível da gestão da empresa que constrói, promove e 

sustém o modelo de Lean Production (Jackson et al, 1996). 

A natureza do pensamento de Lean Management é baseada nos 5 princípios apresentados na 

figura 9 (Jie, 2010). 

A filosofia de gestão por detrás destes princípios está em remover os desperdícios, através da 

descoberta da fonte dos erros no processo que lhes dão origem. Cada desperdício baseia-se em 

actos imprecisos resultantes de estratégias, processos e métodos. Sendo assim, qualquer tarefa 

que não produza valor é impreciso, logo é desperdício (Jie, 2010). 

O termo Fluxo denota a ininterrupção do movimento para a produção de peças do produto a um 

ritmo constante de Takt time (indicado na secção 3.2.2) sem fluxos reversos (Oppenheim, 2003).  

Um fluxo contínuo de produção é o objectivo final de um sistema de produção Lean, e a criação de 

fluxo tem vindo a ser o objectivo de inúmeros projectos de melhoria contínua (Mike Rother, 2010). 

O ideal será portanto conseguir um processo de produção do produto ou serviço com pouco 

inventário entre os processos e aumentando a frequência de trabalho, para assim o fluxo 

permanecer contínuo e sem necessidade de espera resultantes da criação de lotes. 

Um processo perfeito é aquele que só incorpora valor, onde o rácio entre o tempo de valor 

acrescentado e o tempo total utilizado no processo seja igual a 100%. Para o processo ser perfeito 

é necessário que os clientes estejam satisfeitos, que se produzam zero produtos defeituosos, que 

se produza no tempo certo, à hora certa e na quantidade certa (JIT). 

O foco deste trabalho é diminuir os pontos de desperdício no processo e aumentar os pontos de 

valor, com o objectivo de aumentar o fluxo contínuo de produção da CP. Os conceitos de 

desperdício e valor são analisados detalhadamente na secção 3.2.1. 

Lean management é portanto, uma gestão, que vai ao encontro da procura do cliente, através da 

remoção de qualquer desperdício no processo de gestão e colocando um fim a qualquer acto 

impreciso (Jie, 2010).  

Este conceito incide o seu foco no processo, tornando-o o mais eficiente possível, com o mínimo 

de custos e sem desperdícios. Esta abordagem requer que as empresas façam o melhor uso dos 

seus recursos – a sua tecnologia, o seu equipamento e acima de tudo o conhecimento e das 

capacidades das suas pessoas. 
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Um sistema de Lean Management tem como intenção fundamental ajudar os gestores a 

reorganizar o fluxo de informação através da empresa, para que assim todas as pessoas 

envolvidas no processo entendam os objectivos desta e as regras para atingirem esses objectivos 

(Jackson et al, 1996). 

Os métodos de Lean Management têm como função explorar as forças particulares de cada 

empresa. Para assim, esta ser capaz de concentrar as suas actividades nas fases do processo 

onde há criação de valor (Warnecke et al, 1995).  

O Lean Management, devido à sua implementação no tecido empresarial e à sua entrada na 

actividade principal das empresas, tem estabelecido impactos positivos nas posições competitivas 

destas, levando à obtenção de vantagens competitivas e competitivas sustentáveis (Lewis, 2000). 

No entanto, para além das vantagens existem diversas críticas apontadas a esta estratégia de 

gestão. 

Estas críticas e vantagens são apontadas na tabela 1 e desenvolvidas de detalhadamente no 

anexo A. 

Tabela 1 - Vantagens e Críticas do Lean Management 

Vantagens Críticas 

Competitivas - ir ao encontro das 

necessidades do consumidor de um modo 

mais eficaz, com produtos ou serviços que 

este valoriza ou mais eficientemente, a um 

menor custo (Thompson et al., 2012); 

Aspectos Humanos e Perspectivas 

Estratégicas - aplicação excessiva pressão 

nos trabalhadores do chão-de-fabrica 

(gemba) e que os programas de 

transformação detêm pouca 

sustentabilidade (Peter Hines, 2004); 

Competitivas Sustentáveis - ter a 

capacidade de dar aos seus clientes o 

mínimo de razões possíveis para estes 

preferirem os produtos ou serviços dos 

seus concorrentes (Thompson et al., 2012). 

 

Falta de contingência - limitada 

apreciação sobre como focar e lidar com a 

variabilidade da procura do consumidor 

(Holweg et al, 2001). 

 

 

Com a introdução à estratégia de gestão de Lean Management, prossegue-se na secção 3.2.1 à 

definição de valor e de desperdício. 
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3.2.1 – Valor e Desperdício 

O significado de valor dentro do pensamento Lean é aquilo que o cliente valoriza. O produto/ 

serviço ou actividades que não adicionam valor são consideradas desperdícios, uma vez que não 

detêm qualquer valor para o cliente. Sendo este quem no final decide o que constitui desperdício 

(Hines, 2004). 

De acordo com o Toyota Production System (TPS), existe um conjunto de desperdícios aos quais 

os japoneses referem como Muda (Kiyoshi, 2010). Esses desperdícios são: 

1. Tempo de Espera – Verifica-se sempre um trabalhador termina o seu trabalho e fica à 

espera do próximo ou quando está apenas a observar uma máquina a trabalhar. Este 

desperdício é normalmente fácil de identificar, pois o supervisor pode observar o 

funcionário que está parado e procurar informações sobre o porquê dessa situação 

(Kiyoshi, 2010). 

2. Sobreprodução – Este desperdício é criado devido à produção de bens para além da 

procura de mercado, com vista ao adiantamento de trabalho. Verifica-se assim o aumento 

do consumo de matéria-prima e o pagamento de salários por trabalho desnecessário, 

criando inventário também desnecessário e necessidades adicionais de manuseamento, 

provocando o consequente aumento dos custos. A figura 10 identifica os problemas 

causados por este desperdício (Kiyoshi, 2010). 

 

Figura 10 – Sobreprodução 

3. Inventário – O inventário é criado pela sobreprodução, sendo que o seu excesso leva ao 

aumento do custo do produto. Para além disso, o inventário encobre outros tipos de 

problemas como o absentismo dos funcionários, mau planeamento, falhas de comunicação 

ou mesmo defeitos. Ao gerir o inventário em excesso, é retirado o foco dos trabalhadores 

na função central do processo, sendo esta a produção do produto da forma mais eficiente 

(Kiyoshi, 2010). 
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4. Defeitos – Durante o processo produtivo, quando numa tarefa o produto sai defeituoso, os 

operários da tarefa seguinte têm desperdícios de espera (devido à espera por novas peças 

sem defeitos). Para além de que as peças defeituosas ou são retrabalhadas para eliminar 

os seus defeitos, levando assim ao seu sobreprocessamento, onde é apresentado o 

consequente desperdício de matéria-prima e de trabalho (Kiyoshi, 2010). 

5. Sobreprocessamento – Durante o processo de fabrico, podem ser desnecessários certos 

tipos de tarefas que não satisfaçam os requisitos do produto. Como por exemplo numa 

tarefa de fundição, caso o molde não esteja em boas condições é necessário um trabalho 

extra como limar e dar um acabamento da superfície da peça (Kiyoshi, 2010). 

6. Transporte – Este desperdício é relacionado com o duplo ou triplo manuseamento. Por 

exemplo, no caso de material que chega primeiro a um armazém e só depois é levado para 

a linha, tem de existir pelo menos uma pessoa que efectue o transporte desse armazém 

para a linha. Essa pessoa até pode, caso não exista uma boa coordenação, ter de levar o 

material de volta para o armazém (Kiyoshi, 2010). 

7. Movimentos - Todos os movimentos que não são necessários para cumprir um 

determinado processo, como por exemplo o movimento desnecessário de trabalhadores ou 

documentos (Kiyoshi, 2010). 

Por vezes o desperdício é necessário para o processo, e adiciona valor à empresa, não podendo 

ser eliminado. Por exemplo, os controlos financeiros inerentes no qual o processo de manufactura 

se insere (Melton, 2005). Este tipo de desperdício é designado como desperdício necessário. 

Para a identificação de desperdício e valor no processo em estudo são apresentadas na tabela 2 

técnicas lean. 

 

Tabela 2 - Técnicas Lean. Adaptado de: (Rother et al, 2008) 

Técnica O que é? Como ajuda? 

5s Organização do local de trabalho. 

Elimina desperdícios que 

resultam de uma má 

organização do local de 

trabalho. 

Kanban (Sistema 

Pull) 

Método de organizar o fluxo de produto no 

processo. Baseado no reabastecimento 

automático das máquinas através de cartões de 

sinalização. 

Elimina desperdícios 

relacionados com 

inventários e 

sobreprodução. 

Supermercado 
Local onde é colocado um inventário intermédio 

para abastecer o processo a jusante. 

Identifica as necessidades 

que a tarefa a jusante utiliza 

para o seu funcionamento. 
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Gestão Visual 
Indicadores visuais, quadros e controlos 

implementados no chão-de-fabrica. 

Melhora a comunicação e a 

informação, facilitando o 

acesso de forma clara para 

todos. 

5 Why’s 
Uma metodologia de resolução de problemas que 

foca em resolver as suas causas raiz. 

Ajuda a resolver 

verdadeiramente um 

problema pela aplicação de 

uma acção correctiva à 

causa raiz. 

VSM 
Uma ferramenta usada para mapear visualmente o 

fluxo do produto. 

Expõe o desperdício no 

processo actual e fornece 

um roteiro para o seu 

melhoramento.  

Pacemaker 

Process 

Ponto de entrada de uma ordem do cliente no 

fluxo de materiais. Os produtos são processados 

pela ordem dada dos clientes através da definição 

do ritmo de trabalho das restantes tarefas a 

montante no processo de manufactura. 

Melhora o fluxo contínuo de 

materiais no processo.  

 

As aplicações de 5s implementadas no processo são baseadas nos seguintes passos: 

1. Classificar – Identificar o que é necessário do que não é, eliminando tudo o que é inútil; 

2. Organizar – Colocar e definir a forma de ordenar o que é necessário, em locais acessíveis; 

3. Limpar – Limpar as instalações, determinar as causas de sujidade e resolvê-las; 

4. Normalizar – Estabelecer as regras de trabalho e formalizar; 

5. Respeitar – Tomar o hábito de aplicar os 5s, respeitar as regras e melhorar continuamente. 

Após a apresentação dos conceitos de valor, desperdício e a apresentação de técnicas lean, 

prossegue-se na secção 3.2.2 a uma apresentação detalhada da técnica VSM. 

3.2.2 – Value Stream Mapping 

O Value Stream Mapping é uma representação gráfica, que descreve o fluxo de valor no processo 

produtivo. É uma ferramenta útil para o estudo do ciclo produtivo e na procura de oportunidades de 

redução e eliminação de desperdícios, pois para além de ser o mapa de todos as tarefas do 

processo, engloba uma revisão de todos os pontos de adição de valor e os tempos de execução de 

cada ponto (Wilson, 2009). 

O VSM tem por base os conceitos de Cycle time, Setup time, Lead time, Uptime e Takt time que se 

passam a descrever (Rother et al, 2008): 
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 Cycle time – É o período de tempo de observação ou o tempo que um operador demora a 

realizar um determinado ciclo de tarefas até iniciar o produto seguinte; 

 Setup time – É o tempo de paragem necessário entre cada mudança de produção de 

produto; 

 Lead time – É o tempo que cada peça demora a atravessar um processo produtivo ou um 

fluxo de valor desde o início até ao final; 

 Uptime – É uma fracção estimada da percentagem de utilização de cada tarefa. 

 Takt time – É a média de tempo de produção unitária necessária para satisfazer a procura 

do consumidor. 

 𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎
 (1) 

Um Takt time de dez minutos significa que para a satisfação da procura do consumidor, de 

dez em dez minutos tem que se produzir uma unidade do produto final. 

A metodologia VSM caracteriza-se por uma sequência de passos, sendo estes a caracterização da 

família de produtos, estado actual e estado futuro. Passos estes que se passam a descrever 

(Rother et al, 2008): 

1. Caracterização da família de produtos – Uma família designa um conjunto de produtos 

que são processados de forma similar partilhando equipamento. Na metodologia VSM é 

necessário caracterizar qual a família de produtos em estudo, quantas partes diferentes 

acabadas estão na família, o quão é desejado pelo consumidor e com que frequência; 

2. Caracterização do estado actual – Para caracterizar o estado actual do VSM é 

necessário recolher toda a informação relevante para caracterizar o processo em estudo, 

tal informação deverá ter as categorias do processo produtivo (Rother et al, 2008). Nessa 

informação deverá estar definida quantidade da procura do produto e o takt-time. Deve 

estar também definido o número de trabalhadores em cada processo e o tempo total de 

produção ao longo destes.  

3. Análise do processo e Brainstorming – Nesta etapa é analisado o estado actual do 

processo identificando, classificando e priorizando as oportunidades de melhoria. Com 

vista ao estabelecimento de um plano de implementação. 

4. Caracterização do estado futuro – É neste passo que se desenvolve as melhorias do 

processo, através do melhoramento do fluxo de produção, redução de inventários ou 

tempos de espera entre os processos. Estas melhorias são caracterizadas através da 

realização de um VSM proposto, representativo do estado futuro do processo.  

No VSM de um processo de manufactura, ilustrado na figura 11, as tarefas de fabrico são 

representadas por rectângulos, onde são caracterizadas pelo tempo de realização assim como o 
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número de operadores necessários. Os triângulos representam o inventário, sendo representado 

pelas setas o fluxo de informação entre o controlo de produção, clientes, fornecedores e o 

planeamento de produção.  

A primeira tarefa (Fabrication) tem uma duração de 140,5 minutos, seguindo a segunda tarefa 

(Welding) com uma duração de 125, seguindo a terceira tarefa (Finishing) com uma duração de 

128, a quarta tarefa (Assembly) com uma duração de 120, terminado na quinta tarefa (Wiring) com 

uma duração também de 120. Atingindo 2400 minutos de tempo total no processo, mais o 

processo de envio para o consumidor. 

Neste exemplo a procura é de 4 unidades por dia com um Takt time de 2 horas (Chen, Li et al. 

2010), o que obriga que a cada 2 horas deve ser concluída a produção de uma unidade de produto 

final.  

Após a caracterização dos processos, procede-se à análise do fluxo de material, tempos de espera 

e inventário, terminando com o fluxo de informação e a linha de tempo (Castle Wall). 

Neste caso verifica-se que o processo adiciona valor ao produto (P.T.) em 3158,5 minutos, o 

restante tempo (aproximadamente 7 dias) está afecto a tarefas que não adicionam valor. 

 

Figura 11 - Construção de um VSM. Fonte: (Chen et al, 2010) 
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Mesmo com a eliminação dos desperdícios no processo, este não conseguiria satisfazer a sua 

procura, dado que o Cycle time da primeira, segunda e terceira tarefas são superiores ao seu Takt 

time. Conforme indica a figura 12. 

 

Figura 12 - Cycle time vs Takt time 

Após a apresentação dos conceitos e técnicas em que se baseia a metodologia de Lean 

Management, no subcapítulo 3.3 efectua-se uma revisão sobre casos de estudo onde existiu a 

aplicação desta metodologia. 

3.3 – Lean em Gestão de Operações 

Este subcapítulo pretende identificar o que se está a fazer de mais inovador na área da gestão de 

operações e na área da manufactura, com aplicação de técnicas Lean.  

De acordo com (Czabke et al, 2008) para uma implementação Lean de sucesso num processo 

produtivo é necessário alinhar os funcionários com a respectiva estratégia a ser implementada, 

com vista à criação de uma cultura de mudança, enfatizar a participação, propósito, visão e a 

comunicação de todos os elementos do processo. Desse alinhamento resulta a redução de lead 

times, inventários, defeitos e regista-se um aumento da produtividade. Também se registam 

benefícios ao nível do marketing de alguns casos, benefícios como uma maior aproximação ao 

consumidor, aumento da variedade de produtos vendidos e o aumento da capacidade de 

responder às necessidades do mercado. Os maiores desafios registados para esse alinhamento 

são os choques de cultura, a comunicação, as mudanças de layout e o seguimento de novas 

práticas e princípios. 

(Pool et al, 2010) realizaram num projecto de revisão e inspecção do estado da soldadura de 

pipelines um planeamento de produção com base num sistema pull, esse planeamento permitiu 

que o projecto em estudo realizasse uma poupança anual de 90 mil dólares. 
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(Green et al, 2010) realizaram uma abordagem Lean nas operações de manuseamento de 

materiais de uma plataforma petrolífera. Através das técnicas de gestão visual, 5s e um 

planeamento de produção baseado num sistema pull, verificou-se uma redução de tempo de 

transporte do inventário para a linha de produção de 17 horas/semana para 5,5 horas/semana, 

assim como a poupança global do conjunto de operações de aproximadamente 14 horas por 

semana. 

Rahani AR. e al-Ashraf M. (2012) procederam a uma análise VSM numa linha de produção do 

ramo automóvel, na empresa MAJAICO (Malaysia-Japan Automotive Industries Cooperation) e 

verificou-se uma redução total de horas de trabalho dos operadores de 16,9% e a uma redução 

total de horas de trabalho das máquinas de 14,2%.  

(C. Chen et al, 2013) desenvolveu estudos na integração do sistema de identificação por radio 

frequência (RFID – Radio-Frequency Identification) com a técnica de VSM e operações de Cross-

Docking, tendo como objectivo melhorar as operações de um armazém. Com esses estudos 

verificou-se a redução do tempo total de operações em 81%, podendo atingir os 94% com a 

integração de operações Cross-Docking.  

(Scott et al, 2014) verificam que pela eliminação de actividades que não adicionam valor, são 

atingidos aumentos de produtividade e redução de custos. Um novo desenvolvimento do uso de 

ferramentas Lean é a incorporação do consumo de electricidade no VSM  

(Wolniak et al, 2014) referem que inovação organizacional é uma actividade importante que afecta 

a produtividade das empresas. A aplicação da ferramenta VSM permite melhorar a eficiência dos 

processos de inovação, reduzindo os desperdícios e diminuindo a sua duração. Após a aplicação 

desta ferramenta obteve-se uma redução de aproximadamente 40% do tempo necessário para um 

processo de inovação. 

Identificados alguns casos de melhoria de processos utilizando técnicas Lean, prossegue-se com a 

revisão centrada à indústria de transformação de madeiras. 

(Cumbo et al, 2006) comparam o Lead time de empresas no ramo da transformação de madeira 

que implementaram técnicas Lean (como a gestão visual, 5s, VSM, entre outras) com empresas 

que não aplicaram, observa-se que o Lead time médio das primeiras é de 18,9 dias, sendo o das 

segundas de 28 dias, verificando-se uma diferença de 32,5%. No entanto, identificou diversas 

barreiras para uma implementação Lean completa, entre as quais a comunicação entre as tarefas. 

(Fricke et al, 2012) realizaram inquérito às indústrias deste ramo que implementaram técnicas Lean 

e concluíram que 70% destas empresas diminuíram o seu lead time em 31% e 56% reduziram o 

custo por unidade produzida em 23%. No entanto, nesse inquérito concluiu-se que as indústrias do 



24 
 

sector da madeira são relativamente a outro tipo de indústrias, mais lentas na adaptação da 

metodologia Lean. 

3.4 – Plano de Implementação 

Para a implementação destas técnicas é aplicada uma estratégia PDCA (Plan, Do, Check, Act). 

Esta estratégia tem o seguinte plano (Rother, 2010): 

 Plan – Estabelecer onde a empresa quer ir. Neste passo são definidos e quantificados os 

objectivos para assim medir a efectuação dos melhoramentos; 

 Do – Implementação do plano de acção. Aqui todas as mudanças são realizadas e 

recolhidos os dados relativos a estas; 

 Check – Analisar os dados do passo anterior. Nesta análise são descobertas novas 

oportunidades de melhoria, podendo levar a novas estratégias PDCA; 

 Act – Aplicar medidas de correcção para as novas melhorias. Se algo no novo processo 

não está a correr conforme planeado deverá ser ajustado nesta etapa. Caso o problema 

persista deverá ser iniciada uma nova estratégia PDCA. 

No contexto do presente trabalho, o primeiro passo está a ganhar forma na medida que foram 

definidos e quantificados os objectivos das melhorias. 

Para continuar com a estratégia deve-se seguir com a implementação do plano de acção (Do) 

através de (Dombrouski et al, 2014): 

1. Criação de uma equipa de acção; 

2. Definir um objectivo de tempo para a implementação das melhorias; 

3. Categorizar as oportunidades de melhoria - este passo consiste em etiquetar as 

implementações como de curto, médio ou longo prazo; 

4. Priorizar as oportunidades de melhoria - este passo consiste em quantificar o grau de 

dificuldade de implementação, os recursos necessários e a sua disponibilidade; 

5. Informar todos os operadores das melhorias implementadas. 

Terminada a implementação, são obtidos os valores relativos às mudanças efectuadas, 

quantificando-os em termos de poupança e de ganhos. 

Após a revisão de casos de estudo sobre a aplicação da metodologia Lean e de como implementá-

la, prossegue-se no subcapítulo 3.4 às conclusões relativas ao capítulo 3. 
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3.5 – Conclusões do Capítulo 

Neste subcapítulo procedeu-se à caracterização de conceitos Lean Management, Lean Production 

e Planeamento de Produção, sendo o Lean Management a abordagem de gestão que promove e 

sustém os restantes modelos. 

Apresentou-se os conceitos de valor e desperdício, sendo desperdício tudo aquilo que, de acordo 

com o contexto e de acordo com a percepção de valor do cliente, este não paga. Estudou-se 

também os princípios de Lean Management assim como a ferramenta VSM e as origens do 

pensamento Lean. 

As técnicas mais utilizadas pelos casos de estudo analisados são a análise VSM e a 

implementação de 5s. 

Para uma implementação de sucesso de uma metodologia Lean é necessário o alinhamento de 

toda a equipa de funcionários do processo. Com vista à redução de Lead times, defeitos e 

inventários e ao respectivo aumento de produtividade. 
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4 – Recolha e análise de dados da situação actual 

Neste capítulo ir-se-á proceder à caracterização do cenário actual do processo de manufactura da 

empresa, com início na caracterização dos desperdícios e terminando com a apresentação do 

VSM actual de Paletes e de Barrotes. 

Com a caracterização dos desperdícios através da recolha de dados, análise do fluxo de materiais 

e de tempos é possível analisar e apresentar os mapeamentos actuais do fluxo de valor dentro 

deste processo de transformação para a produção de Paletes e de Barrotes.  

4.1 – Caracterização dos desperdícios 

Para facilitar a análise do processo ir-se-á assumir neste estudo que existem materiais no local 

certo, no tempo certo e na qualidade pretendida. Pressupõe-se também a utilização de duas linhas 

de corte, a linha de construção e a linha de paletes, sem a linha de aproveitamento. 

Para a recolha de dados de tempos de valor e tempos de espera no processo de transformação 

em estudo foram recolhidas 20 amostras de cada fase do processo, procedendo depois à sua 

média. Os valores médios respectivos resultantes desta metodologia são os usados nas figuras e 

quadros no presente capítulo e no capítulo 5.  

Os dados recolhidos estão registados nas tabelas 9, 10 e 11 do anexo B. 

4.1.1 – Análise de Movimentações 

A visualização do Layout do processo, a localização das máquinas e o trajecto realizado pelo fluxo 

de materiais estão apresentados na figura 13. 
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Figura 13 – Diagrama de Esparguete 

A distância percorrida no trajecto do fluxo de materiais para a produção de Paletes e Barrotes é 

caracterizada na tabela 3.  

Tabela 3 – Distância percorrida actualmente 

Produto Transporte 

Barrotes 355 m 

Paletes 437 m 

 

Devido ao facto dos equipamentos do processo de manufactura da CP encontrarem-se orientados 

por secções de trabalho (Job-Shop) onde são reunidas numa secção de trabalho as operações 

para uma etapa do processo global de transformação do produto (Blazewicz et al, 1995), verifica-
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se pela tabela 3 que para o fabrico de Barrotes são transportados 355 metros de produto e 437 

metros para o fabrico de Paletes.  

Com a apresentação do fluxo de materiais, prossegue-se à análise da utilização dos 

equipamentos, indicado pela família de produtos na tabela 4. 

Tabela 4 - Família de Produtos 

 

Na tabela 4 são apresentadas as operações que levam ao fabrico de Barrotes e Paletes, 

verificando que as máquinas C1, C2, C4 e os tratamentos em 5 e 6 são operações comuns a estes 

dois produtos. 

No fabrico de Paletes é necessária a utilização das máquinas C1, C2, C4 e as P1, P2, P3 e P4, 

convergindo para o tratamento químico (6). Após o tratamento, os barrotes são transportados para 

a máquina M6 onde são transformados em tacos para a base das paletes, seguindo para M3. 

Nesta também são recebidas as tábuas provenientes de P4 que passaram pelo tratamento 

químico, com vista a serem montadas nos respectivos tacos. Após a operação de montagem da 

base da palete em M3, nas máquinas M1 são montadas as bases que vieram de M3 às tabuas que 

vieram do tratamento químico. Prosseguindo para a marcação em M2 e para o corte dos cantos 

em 8, finalizando todo o processo no tratamento fitossanitário. 

No fabrico de Barrotes é necessária a utilização das máquinas C1, C2 e C4 prosseguindo para o 

tratamento químico (6). De seguida os barrotes são transportados para a máquina 7 para a 

obtenção do corte em comprimento. Após esse corte, os Barrotes são novamente transportados 

para a máquina M5 onde são efectuados os rasgos, sendo posteriormente transportados para a 

sua respectiva marcação em M2 e para o tratamento fitossanitário. 

Após a análise do fluxo de materiais nos respectivos processos, prossegue-se na secção 4.1.2 à 

caracterização dos tempos de espera envolvidos nestes processos de transformação. 

4.1.2 – Tempos de Espera 

Em qualquer processo de manufactura é considerado desperdício o tempo de espera que o fluxo 

de materiais enfrenta quando está em inventário, assim como os tempos de transporte onde não 

há qualquer adição de valor para o produto. 

Na figura 14 é analisado o tempo de espera entre cada tarefa para o fabrico de Paletes e Barrotes. 

C1 C2 C4 P1 P2 P3 P4 M1 M2 M3 M5 M6 5 6 7 8

Paletes X X X X X X X X X X X X X X

Barrotes X X X X X X X
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Figura 14 – Tempos de Espera – Paletes e Barrotes 

Na figura 14 é indicado a vermelho o logaritmo dos tempos de espera no fluxo de materiais para o 

fabrico de Paletes e a azul para Barrotes. Pressupondo-se que uma tarefa termina quando se inicia 

a seguinte. 

O fluxo de materiais enfrenta um tempo de espera mais elevado para o corte de barrotes em tacos 

e no corte de arestas. Sendo a tarefa de corte de barrotes em tacos e o tratamento fitossanitário as 

tarefas onde aguarda-se mais tempo para o seu início.  

Os maiores impedimentos para um fluxo contínuo de materiais para o fabrico de Barrotes são a 

entrada para a tarefa de rasgo e para o tratamento fitossanitário, conforme indica a figura 14. 

Após a análise de tempos de espera no fluxo de materiais, prossegue-se à análise do fluxo de 

valor do processo em estudo. 

Nesta análise é indicado o tempo de valor acrescentado que o processo de manufactura adiciona 

aos seus produtos, Paletes e Barrotes, respectivamente. Sendo considerado valor tudo aquilo que 

o cliente está disposto a pagar para a obtenção do produto final. 

O tempo de valor que cada operação incrementa ao processo de transformação de matéria-prima 

em Paletes e Barrotes está indicado na figura 15. 



30 
 

 

Figura 15 - Tempo de Valor Acrescentado 

A tarefa que aplica maior tempo de valor ao processo é o tratamento fitossanitário, conforme indica 

da figura 15. Isto deve-se aos longos ciclos de tratamento que são aplicados no produto, com vista 

ao seu respectivo tratamento. 

Após a identificação dos tempos de valor acrescentado e de espera no processo, segue-se no 

subcapítulo 4.2 à caracterização dos VSM actuais de Paletes e de Barrotes. 

4.2 – Caracterização dos VSM actuais 

Para a caracterização dos VSM actuais de Paletes e de Barrotes, para além do Takt time e do 

Cycle time é necessário o calculo da eficiência do processo indicado por (Rajenthirakumar et al, 

2011): 

 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 =
𝑇𝑉𝐴

𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒
 (2) 

O parâmetro TVA é o tempo de valor acrescentado do processo. Caso o índice seja igual a 1, o 

processo tem 100% de eficiência e qualquer actividade efectuada no processo de transformação 

adiciona valor para o produto. Caso contrário, se este índice for igual a zero o processo não 

adiciona qualquer valor. 

Os respectivos indicadores são apresentados na tabela 5, pressupondo 8 horas (480 minutos) 

diárias de trabalho disponíveis. 
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Tabela 5 - Indicadores VSM 

 
Takt time 

(min) 
Eficiência do 
Processo (%) 

Procura do 
Consumidor 

(unidades/dia) 

Lead Time 
(min) 

TVA 
(min) 

Paletes 0,56 5,2 849 8249 428 

Barrotes 0,25 11,2 1938 3814 427 

 

A eficiência do processo de produção é de 5,2% e 11,2% para Paletes e Barrotes, 

respectivamente. Por consequência 94,8% e 88,8% do tempo é considerado desperdício, no caso 

de Paletes e Barrotes, respectivamente. 

O Takt time para a produção de Paletes é de 0,56 minutos e de Barrotes 0,25 minutos, conforme 

indicado na tabela 5. Em média a CP deve produzir uma Palete a cada 0,56 minutos e um Barrote 

a cada 0,25 minutos.  

A caracterização do VSM actual para a produção de Paletes está apresentado na figura 16. 

Observa-se que o Lead time de produção (LTP) de uma unidade é em média 137 horas, o TVA de 

aproximadamente 7 horas e que para a sua produção são necessários 18 operadores. Sendo a 

procura diária do consumidor de 849 unidades. 

 

Figura 16 - VSM actual para produção de Paletes 
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O VSM para a produção de Barrotes está caracterizado na figura 17. O LTP de uma unidade é 

cerca de 63 horas e o TVA cerca de 7 horas, sendo necessários 9 operadores. Sendo a procura 

diária do consumidor de 1938 unidades. 

 

Figura 17 - VSM actual de produção de Barrotes 

As comparações dos indicadores de Takt time e Cycle time para Paletes e Barrotes estão 

apresentadas na figura 18 e 19 respectivamente, onde nas colunas estão representados os 

logaritmos dos Cycle time das tarefas e na linha horizontal o Takt time do processo. As tarefas que 

se encontram abaixo da linha de Takt time são as que dificultam o fluxo contínuo de materiais. 

 

Figura 18 - Takt time vs Cycle time - Paletes 
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Figura 19 - Takt time vs Cycle time - Barrotes 

De acordo com a figura 18 e 19 o Cycle time da Descascadeira (C1), Montagem de Paletes, Guia 

de Corte, Tratamento fitossanitário e Químico encontram-se abaixo do Takt time, logo dificultam o 

fluxo contínuo do processo de manufactura de Paletes e Barrotes, respectivamente.  

Após a caracterização dos VSM actuais de Paletes e de Barrotes e os seus indicadores, 

prossegue-se no subcapítulo 4.3 às conclusões do capítulo 4. 

4.3 – Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo são analisados os tempos de espera existentes no processo de manufactura da CP, 

assim como as movimentações de materiais para o fabrico de Paletes e de Barrotes. 

Verifica-se que o fluxo de produto está orientado por secções, levando à existência de 

desperdícios de transporte entre as operações, impedindo assim o seu fluxo contínuo. 

Após essa análise procedeu-se à caracterização dos VSM actuais dos produtos, obtendo os 

indicadores de Takt time e Índice de eficiência dos processos de manufactura. 

A análise dos tempos de espera das tarefas indica que no caso das Paletes, o maior tempo de 

espera é entre o tratamento químico e o corte de barrotes em tacos. No caso dos Barrotes o maior 

tempo de espera é o de entrada para o tratamento fitossanitário. 

No capítulo 5 pretende-se ultrapassar as limitações identificadas por forma a melhorar os Cycle 

time das tarefas, reduzir o seu tempo de espera e o transporte de produto. 
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5 – Resultados e Propostas de Melhoria 

Neste capítulo são apresentadas soluções para ultrapassar as limitações identificadas no capítulo 

4. 

Para a melhoria dos Cycle time das tarefas serão aplicadas técnicas de organização do local de 

trabalho como o 5s e a Gestão visual. Com este conceito será possível o diagnóstico de possíveis 

melhoramentos a realizar nas tarefas assim como a uma criação de ambiente de trabalho mais 

saudável. 

Para reduzir os tempos de espera, transporte de materiais e desperdícios derivados de 

sobrecargas dos equipamentos será aplicada a técnica de etiqueta Kanban com base numa 

orientação do Layout para o produto e um Pacemaker Process. 

No subcapítulo 5.1 é apresentada a proposta para um novo Layout orientado para o produto.  

5.1 – Layout orientado para o produto 

Um Layout orientado para o produto, significa que os processos devem estar dispostos no 

seguimento da ordem das tarefas de manufactura. Evitando assim desperdícios como o transporte 

de inventário intermédio para as diferentes secções. 

A proposta de melhoria para a nova disposição dos equipamentos na secção de montagem, requer 

a criação de uma nova área de trabalho para a tarefa de marcação (M2) e a deslocação da 

máquina de rasgos (M5) ambas para junto da linha de construção. Conforme indicado na figura 20. 
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Figura 20 – Diagrama de Esparguete com Layout orientado para o produto 

Na figura 20 observa-se a modificação do layout actual para o proposto. 

A deslocação da máquina de rasgo (M5) e da criação de uma nova área de trabalho para a tarefa 

de marcação (M2) para junto da linha de construção melhora o fluxo de materiais, que por 

consequência reduz a sua necessidade de transporte. 

Nas Paletes, sem adicionar qualquer investimento e com o menos espaço necessário 

relativamente ao layout actual é possível uma melhoria do fluxo de materiais. Sendo apenas 

necessário transportar o produto que vem do tratamento químico (6) para as respectivas zonas de 

trabalho e do corte de arestas (8) para o tratamento fitossanitário (5). 

Na tabela 6 é apresentada a distância percorrida pelo inventário intermédio entre o layout proposto 

e o actual no processo de manufactura. 
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Tabela 6 – Distância percorrida no layout actual e no proposto 

Produto Actual Proposta 

Barrotes 355 m 240 m 

Paletes 437 m 327 m 

 

A distância percorrida no fluxo de materiais para a obtenção do produto final estão indicados na 

tabela 6. Do layout actual para o proposto obtém-se uma redução de 32,4% e de 25,2% na 

manufactura de Barrotes e Paletes, respectivamente. 

Apresentada a proposta de um novo Layout, no subcapítulo 5.2 prossegue-se com a apresentação 

das técnicas de Gestão Visual e 5s. 

5.2 – Gestão Visual e 5s 

As áreas de foco de melhoramento são a montagem de Paletes, as linhas de corte de madeira e a 

serralharia. Na montagem de Paletes e nas linhas de corte com vista à melhoria do Cycle time das 

suas tarefas, na serralharia com vista a uma melhoria na organização e planeamento da 

manutenção dos equipamentos. 

Actualmente no processo de transformação de madeiras da CP procede-se à organização do local 

de trabalho em período de férias laborais ou quando não existem tarefas em processo nos 

equipamentos. Por consequência as máquinas e espaços mais utilizados são os mais 

desorganizados. 

O antes e depois de uma aplicação 5s na secção de montagem de Paletes é apresentado na figura 

21. 

 

Figura 21 – Aspiração Antes/Depois 
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Após a aplicação do terceiro passo do 5s com a montagem de um sistema de aspiração no 

equipamento obtém-se durante o período de utilização uma área de trabalho livre do excesso de 

sujidade e uma melhoria no aproveitamento de serradura. Conforme indica a figura 21 

Na secção das linhas de corte, com a colocação de um novo armário, indicado na figura 22, para a 

colocação das ferramentas usadas no ajuste dos equipamentos (segundo passo do 5s), reduz-se o 

seu tempo de procura e melhora-se o Setup time. 

 

Figura 22 - Armário linhas Antes/Depois 

Na figura 22 é apresentado o armário antigo e o novo para a colocação das ferramentas utilizadas 

na respectiva secção. 

Na serralharia, com a aplicação da técnica de Gestão Visual através da colocação de um quadro 

de manutenção para a organização dos trabalhos em progresso e que faltam iniciar é possível uma 

maior organização e planeamento dos que devem ser realizados a curto, médio e longo prazo. 

Conforme indica a figura 23. 
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Figura 23 - Quadro de Manutenção 

O quadro de manutenção dos equipamentos indicado na figura 23 apoia os colaboradores na 

medida em que caso haja alguma avaria, o operador do equipamento dirige-se ao quadro aponta 

qual o equipamento que está avariado, qual a avaria, a data e os sintomas (situação) desta. 

Dada a apresentação da Gestão Visual e 5s descrita no subcapítulo 5.2, no subcapítulo 5.3 é 

descrito o Pacemaker Process, onde é recebido e iniciado o fluxo do processo de manufactura 

após a chegada da ordem do cliente. 

5.3 – Pacemaker Process 

O início do processo de fabrico de um produto após a chegada da encomenda do cliente significa 

iniciar um fluxo de materiais puxado pelo cliente, dado que o processo de transformação é iniciado 

quando a procura é confirmada (Gupta et al, 2004). 

A proposta de melhoria para o fabrico de Paletes está em receber a informação da encomenda na 

tarefa de Montagem de Paletes (M1), categorizando esta tarefa como o Pacemaker Process (Chen 

et al, 2010), sendo daqui enviada a informação, através de etiquetas Kanban, dos respectivos 

produtos intermédios para a montagem da respectiva palete e a informação relativa às operações 

a jusante no processo produtivo. 

Para o caso do fabrico de Barrotes o Pacemaker Process é a Descascadeira (C1), onde se recebe 

a encomenda, sendo daqui enviada a informação, através de etiquetas Kanban, do comprimento 

necessário das toras a serem descascadas e as medidas a jusante no processo produtivo. 

O fluxo de informação para o tratamento de uma encomenda de Paletes ou de Barrotes é indicado 

na figura 24, onde a tarefa com o contorno assinalado é a Pacemaker Process. 
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Figura 24 - Pacemaker Process  

Através da categorização das tarefas de Descascadeira e Montagem de Paletes em Pacemaker 

Process indicado na figura 24, melhora-se o fluxo contínuo de materiais e evita-se a sua 

sobreprodução. 

Actualmente no processo de manufactura da CP o operador que está na tarefa de descascamento 

de toras tem limitação em saber a quantidade que deve inserir no processo, ficando por vezes 

toras descascadas em cima dos tapetes transportadores. Limitações destas são transversais a 

todas as tarefas a montante do processo de manufactura. 

Com a descrição das propostas de melhoria, no subcapítulo 5.4 é apresentado o VSM futuro com 

base nos conceitos indicados nos subcapítulos 5.1, 5.2 e 5.3. 

5.4 – Nova proposta de Value Stream Mapping  

Com as propostas de melhoria analisadas, é possível a realização dos VSM propostos para o 

processo de manufactura de Paletes e de Barrotes. 

O VSM proposto para Paletes está indicado na figura 25 onde o Pacemaker Process é a 

Montagem de Paletes (M1).  
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Figura 25 - VSM proposto de Paletes 

A Montagem de Paletes detém um supermercado que com base em etiquetas Kanban é enviada a 

informação de qual a base e quantidades necessárias para a Montagem de Tacos (M3) e quais as 

tábuas necessárias para a Descascadeira (P1).  

Por sua vez a Montagem de Tacos detém um supermercado que com base em etiquetas Kanban é 

enviada a informação sobre a medida dos tacos à Serra para Tacos (M6) e as medidas das tábuas 

para a Descascadeira (P1). 

A Serra para Tacos com um sistema semelhante de supermercado envia a informação para a 

Descascadeira (C1) sobre a medida dos barrotes que necessita para a manufactura dos tacos.  

A jusante de C1, P1 e M1 funciona o sistema FIFO (first-in-first-out) na medida a que não haja 

desperdícios de sobreprodução. Sendo esta política apenas quebrada da operação do Corte de 

Arestas (8) para o Tratamento Fitossanitário (5) devido ao processamento por lotes desta última 

tarefa. 

A tarefa P1 e C1 detêm também um sistema de supermercado puxado pelo cliente, onde existe um 

conjunto de etiquetas que são recolhidas pelo controlo de produção para realizar a encomenda ao 

fornecedor. Sendo o supermercado reabastecido pela matéria-prima em parque. 

O VSM proposto para Barrotes está indicado na figura 26 onde o Pacemaker Process é a 

Descascadeira (C1). 
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Figura 26 - VSM proposto de Barrotes 

No VSM proposto de Barrotes a tarefa C1 é a Pacemaker Process, com um sistema de 

supermercado com etiquetas Kanban e a jusante a abordagem FIFO para o encaminhamento do 

produto para os restantes processos.  

Dado que procura diária do consumidor permanece inalterada e pressupondo a eliminação dos 

tempos de espera relativos aos inventários intermédios substituídos pela política FIFO obtém-se 

para a produção de Paletes e Barrotes os Lead time e TVA indicados nas figuras 25 e 26, 

respectivamente. 

Com as melhorias dos VSM propostos reduz-se o Lead time do processo de manufactura em cerca 

de 71% e 37%, aumentando a eficiência do processo em 12,6% e 6,6% para Paletes e Barrotes, 

respectivamente. Conforme indicado na tabela 7. 

Tabela 7 - Lead Time e Índice de Eficiência propostos 

Produtos 

Lead Time 
(min) 

Eficiência do 
Processo 

(%) 
Actual Proposto Actual Proposto 

Paletes 8220 2338 5,2 18 

Barrotes 3780 2396 11,2 18 
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Estas melhorias permitem também reduzir a diferença actual do Lead time e Índice de eficiência 

entre Paletes e Barrotes, permitindo que estes índices se posicionem em cerca de 40 horas e 18%, 

respectivamente. Conforme indica a tabela 7. 

Apresentados os VSM propostos e a sua estratégia de implementação, prossegue-se no capítulo 

5.5 à conclusão sobre os resultados e propostas de melhoria do processo de manufactura em 

estudo. 

5.5 – Conclusões do Capítulo 

As propostas de melhoria para os VSM actuais de Paletes e Barrotes são baseadas nas técnicas 

de Gestão Visual e 5s, com a categorização de duas tarefas em Pacemaker Process e a 

implementação de um Layout orientado para o produto 

Com a implementação do novo Layout é atingida uma redução em 32% no transporte para a 

produção de Barrotes e uma redução em 25% para a produção de Paletes. 

As técnicas de Gestão Visual e 5s têm em vista uma melhoria dos Cycle time e Setup time das 

tarefas, assim como uma maior organização e planeamento das tarefas de manutenção. 

A categorização de tarefas em Pacemaker Process aliada à utilização de etiquetas Kanban permite 

um melhor fluxo de informação e de materiais, assim como a mitigação de desperdícios de 

sobreprodução.  

Através dos VSM propostos baseados nas melhorias descritas, obtém-se para a manufactura de 

Paletes e Barrotes, respectivamente: 

 Redução do Lead time em 71% e 31%; 

 Aumento do Índice de Eficiência em 12% e 6%; 

 Redução de inventários intermédios em 66% e 50%; 

 Redução do transporte de materiais em 25% e 32%; 

 Redução do tempo de espera em 70% e 30%. 

O plano de implementação dos VSM propostos é definido através de uma estratégia PDCA. 
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6 – Conclusões Finais e Desenvolvimento Futuro 

Este estudo foca-se na implementação da metodologia Lean Management na Covelo e Pinto, Lda. 

uma indústria transformadora de madeiras em Portugal, com o objectivo de melhorar a sua 

eficiência. A metodologia é baseada na análise dos VSM dos processos de manufactura de dois 

produtos, as Paletes e os Barrotes. 

A análise foi iniciada com a recolha de dados no local dos processos, levando à identificação de 

desperdícios e respectivas oportunidades de melhoria. Essas oportunidades foram identificadas 

nos VSM propostos através das técnicas: 

 Gestão Visual e 5s; 

 Layout orientado para o produto; 

 Pacemaker Process. 

Após a análise dos VSM propostos, os resultados para Paletes e Barrotes foram os seguintes 

 Redução dos Lead time em 71% e 31%; 

 Aumento da eficiência do processo em 12% e 6%; 

 Redução de inventários intermédios em 66% e 50%; 

 Redução do transporte de materiais em 25% e 32%; 

 Redução do tempo de espera em 70% e 30%. 

A implementação da metodologia Lean Management no processo de manufactura demonstra bons 

resultados de melhoria em termos de Lead time e redução de desperdícios, indo ao encontro dos 

resultados descritos na revisão bibliográfica. Contribuindo assim positivamente para esta área de 

literatura. Como tal, para a implementação desta metodologia é definida uma estratégia PDCA. 

Com o início de algumas melhorias no processo de manufactura, concretamente na secção de 

montagem e nas linhas de corte, deve-se prosseguir para uma análise mais detalhada em cada 

tarefa. Com o objectivo de identificar mais oportunidades de melhoria e por consequência, reduzir 

o Lead time e aumentar o índice de eficiência do processo global de transformação. 

Finalmente espera-se que a presente dissertação seja uma ferramenta útil para iniciar a 

reformulação na cultura produtiva dos operários e administrativos da CP. Com vista à obtenção de 

resultados mais eficientes no processo de transformação de madeiras. 
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Anexos 

A - Vantagens e Críticas 

As possibilidades de estratégias para vantagens competitivas poderem ser aplicadas - desde os 

recursos, aos processos, aos produtos e às barreiras à imitação. Conforme indica a figura 27. 

 

Figura 27 - Vantagem Competitiva 

Uma vantagem competitiva é ir ao encontro das necessidades do consumidor de um modo mais 

eficaz, com produtos ou serviços que este valoriza ou mais eficientemente, a um menor custo 

(Thompson, Peteraf et al. 2012). Uma empresa que adopte princípios de Lean Management pode 

obter este tipo de vantagem pois: 

 Se uma empresa aumentou a sua efectividade global em converter recursos de inputs em 

outputs, esta diminuição dos custos relativos deve resultar num aumento da performance 

geral da sua actividade (Lewis 2000); 

 Cada empresa seguirá a sua trajectória de abordagem desta metodologia, definindo as 

suas condições iniciais e a sua consequente implementação para atingir os resultados 

esperados na alínea anterior (Lewis 2000). Podendo diferenciar-se das suas concorrentes, 

aumentando os seus pontos fortes e eliminando ou reduzindo os seus pontos fracos. 

Já uma vantagem competitiva sustentável define-se como uma empresa ter a capacidade de dar 

aos seus clientes o mínimo de razões possíveis para estes preferirem os produtos ou serviços dos 

seus concorrentes (Thompson, Peteraf et al. 2012). O sucesso do Lean Management em 

implementar esta vantagem depende (Lewis 2000): 
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 Do contexto exterior da empresa podendo ser obtida através do pensamento em estudo 

devido ao tipo de mercado onde a empresa está inserida, tecnologia dominante no sector, 

estrutura da cadeia de abastecimento, entre outras; 

 De quanto mais aplicações de sucesso destes princípios. Pois menos recursos são 

necessários implementar para encontrar actividades de inovação, focando num 

melhoramento contínuo do processo e adoptando mudanças que aumentem a sua 

eficiência. 

Críticas apontadas à filosofia Lean Management: 

 Falta de contingência – esta crítica baseia-se que as metodologias Lean detêm uma 

limitada apreciação sobre como focar e lidar com a variabilidade da procura do 

consumidor. Tanto é que o “sector mãe” deste pensamento (sector automóvel) é dos que 

mais contribui para o inventário de produto final. Só no mercado japonês, a Toyota 

produziu mais de dois terços dos carros necessários. Faltando assim um alinhamento 

desta indústria entre fornecedores das fábricas de automóveis e estas respectivas fábricas, 

de modo a promover valor estratégico para os clientes, fabricando carros de acordo com 

os pedidos dos consumidores (Holweg and Pil 2001); 

 Aspectos Humanos e Perspectivas Estratégicas – esta crítica refere que um sistema de 

produção Lean é explorativo aplicando excessiva pressão nos trabalhadores do chão-de-

fabrica (Gemba) e que os programas de transformação detêm pouca sustentabilidade 

(Peter Hines 2004). Este impacto é sentido tanto ao nível social como ao nível da 

perspectiva futura das empresas. A nível social, pois o emagrecimento do processo pode 

levar à dispensa de alguns funcionários, e ao consequente despedimento, levando estes a 

rejeitarem a implementação destas transformações. Ao nível da perspectiva futura das 

empresas pois, caso o processo emagreça de tal forma que se torne anoréctico, este fica 

em dificuldades para poder conseguir fazer face a possíveis aumentos futuros da procura, 

devido à falta de recursos disponíveis. 

Uma das soluções para este dilema é a criação de bolsas de emprego Kaizen dentro da 

própria empresa. Onde, caso após algumas transformações Lean no processo, seja 

necessária a dispensa de funcionários, estes são transferidos para esta bolsa, onde se 

dedicam a tempo inteiro a procurar formas de melhorar o processo e eliminar desperdícios. 

Sendo que, caso a procura aumente e seja necessário mais funcionários no processo, 

estes voltam a entrar neste; 

 Variabilidade – de acordo com a primeira crítica apontada (Falta de Contingência) - o 

pensamento Lean tem dificuldade em abordar as variações da procura. Apesar de ter 

encontrado formas de apaziguar tal falha através de métodos como o mixed model 

scheduling (processo de desenvolver um planeamento de produção que permita a 
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fabricação de produtos de acordo com a procura diária antecipada) e o level scheduling 

(técnica de fabrico que foca a criação de um fluxo de produção mais suave durante um 

período, minimizando as alterações no processo consequentes da instabilidade da 

procura) para uma variabilidade mais intensa tais ferramentas tornam-se incapazes. Por 

consequência, existem actualmente várias contribuições para soluções de Agilidade.  

 

No conceito de Ágil é introduzida maior enfase na lidação com a procura variável do 

consumidor, sistemas assemble-to-order mais flexíveis, criação de cadeias de 

abastecimento virtuais e grande uso de ferramentas de informação tecnológica (Peter 

Hines 2004).  

Tabela 8 - Comparação entre Lean e Ágil. Adaptado de:(Christopher, Harrison et al. 1999) 

 

A tabela 8 indica algumas diferenças entre o conceito de Lean e Ágil, sendo que o primeiro satisfaz 

o consumidor pela adição de valor e eliminação de desperdícios, mede os critérios do produto final, 

fluxos de trabalho suave e planeamento futuro, já o segundo satisfaz o consumidor por uma 

configuração por encomenda, mede a satisfação do consumidor, permite a imprevisibilidade e 

enfrenta o imprevisível. 
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B – Tempos Recolhidos 

Tabela 9 - Tempos de espera antes das operações de valor 

 

Tabela 10 - Tempos de espera após as operações de valor 
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Tabela 11 - Tempos de duração das operações de valor 

 

 

 


