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Resumo 

Em plena Era da globalização e do consumismo descartável, as exigências dos mercados globais 

pressionam as empresas, em particular do setor industrial, a procurar sistemas de produção que 

garantam de forma rápida e eficiente adaptar-se a esta nova realidade. Em resposta a esta necessidade 

surgiu o Lean Manufacturing, munido de metodologias e ferramentas que visam a eliminação de 

desperdícios e aumento da eficiência produtiva de forma a acrescentar valor às organizações. 

Esta tese, realizada numa empresa do setor da injeção de plástico, tem como objetivo, a aplicação de 

ferramentas Lean Manufacturing visando a melhoria continua. 

Na realização do diagnóstico à unidade de injeção da empresa, utilizou-se a ferramenta VSM para 

mapear a cadeia de valor de três sistemas produtivos distintos, identificando-se vários aspetos críticos 

relacionados não apenas com desperdícios materiais, mas fundamentalmente com tempos sem valor 

acrescentado. Esta análise encaminhou o trabalho para diagnósticos focados nas áreas mais sensíveis, 

como o armazém de matéria prima, as operações de setup e, o layout da unidade de injeção. 

Posteriormente, desenvolveram-se soluções visando a resolução dos aspetos críticos detetados, tendo 

sido desenvolvido um novo sistema de identificação de matérias primas no armazém, com recurso ao 

Visual Management e 5S. Desenvolveram-se soluções para a melhoria das operações de setup 

aplicando a metodologia SMED criando-se um procedimento padrão. Desenvolveram-se ainda 

alternativas ao layout atual, privilegiando os fluxos de material, visando a eliminação do WIP, a redução 

dos tempos de transporte e pesagem de produtos finais. 

Parte destas soluções foram implementadas permitindo constatar a eficácia das ferramentas Lean 

utilizadas. 

Palavras-chave: Lean Manufacturing, Indústria de injeção de plástico, VSM, SMED, Visual 

Management e 5S.  
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Abstract 

In the age of globalization and disposable consumerism, the demands of global markets are pressing 

companies, particularly in the industrial sector, to look for production systems that can quickly and 

efficiently adapt to this new reality. It was in response to this need that Lean Manufacturing emerged, 

with methodologies and tools that aim to eliminate waste and increase productive efficiency and 

therefore add value to organizations. 

This thesis, carried out in a company of the injection moulding industry, has precisely as objective, the 

application of Lean Manufacturing tools aiming at the continuous improvement. 

In performing the diagnosis done to the company's injection unit, the Lean tool VSM was used in order 

to map the value stream of three distinct production systems, identifying several critical aspects related 

not only to material waste, but mainly due to times without increased value. The following step of this 

work was the execution of a diagnose, now focused on the most sensitive areas, such as the raw 

material warehouse, the setup operations and the layout of the injection unit. Solutions were developed 

in order to solve the critical aspects detected, and a new system of identification and storage of raw 

materials was developed in the warehouse, using Visual Management and 5S. Focused on the 

improvement of mould change operations, solutions were developed, by applying SMED methodology 

creating a standard procedure. For the alternatives to the current layout, the solutions aim to improve 

material flows, aiming at the elimination of WIP, as well as reducing transport and weighing times of final 

products.  

Some solutions were implemented allowing to verify the effectiveness of the Lean tools used. 

 

Keywords: Lean Manufacturing, Injection moulding industry, VSM, SMED, Visual Management, 5S. 
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1. Introdução 

Em plena era tecnológica, onde a tecnologia cada vez está mais presente no dia a dia dos seres 

humanos, através dos mais variados dispositivos eletrónicos, consumindo praticamente todo o tempo 

pós-laboral das pessoas, imperam as leis do consumismo. 

A atualidade demonstra um elevado ritmo no lançamento de novos produtos com ciclos de vida cada 

vez mais curtos, tornando-se descartáveis após lançamentos de novos modelos, criando uma 

competitividade de mercado, onde impera a concorrência e uma pressão constante para desenvolver 

produtos diferenciados e apelativos ao consumidor, exigindo novos formatos e designs elegantes que 

correspondam à performance dos produtos adquiridos.  

Neste contexto da sociedade atual, as indústrias procuram inovar constantemente e de forma a 

manterem-se competitivas, procuram reduzir os seus desperdícios, e consequentes custos associados 

dos seus processos produtivos, procurando cada vez mais a implementação da filosofia Lean, nas suas 

organizações. No entanto, em algumas empresas, esta tem sido implementada de forma superficial, 

uma vez que estas se focam na aplicação massiva das ferramentas, sem entender que o Lean é um 

sistema que deve ser transversal a toda a cultura da organização. 

Assim tendo surgido a oportunidade de realizar a tese de mestrado, integrando uma realidade industrial, 

a decisão de aceitar este desafio foi imediata, pela oportunidade de desenvolvimento de competências 

nesta área fascinante que é o Lean. 

A empresa onde foi realizado este trabalho, pretendia precisamente iniciar este caminho de resposta a 

esta necessidade de produzir o que o cliente pretende, com o mínimo desperdício associado, visando 

a competitividade e o aumento da eficiência produtiva. 

Tratando-se de uma empresa de injeção de componentes plásticos, responsável por grandes volumes 

de produção, foi o cenário ideal para o desenvolvimento desta tese, que com recurso às ferramentas 

Lean adequadas, visa não só identificar os desperdícios existentes nos processos produtivos, como 

eliminá-los aumentado a cadeia de valor dos seus produtos.  

No capitulo 2 (revisão bibliográfica), é brevemente descrita a perspetiva histórica que deu origem ao 

Lean, são apresentados os seus princípios, bem como as ferramentas aplicadas no desenvolvimento 

deste trabalho. A descrição da empresa, bem como a metodologia aplicada na concretização deste 

trabalho constituem o capitulo 3. 

Tanto a abordagem de análise como os resultados obtidos no diagnóstico efetuado às linhas produtivas 

selecionada, encontram-se no capítulo 4, onde com a utilização da ferramenta de mapeamento da 

cadeia de valor (VSM), se identificaram vários aspetos críticos existentes. Também neste capitulo são 

apresentados os diagnósticos focalizados nas duas áreas que se identificaram como sensíveis: 

 



2 
 

i. o armazém de matéria prima devido às várias ocorrências de desperdícios de material,  

ii. os setups nas máquinas de injeção que embora imprescindíveis numa unidade de produção, 

não acrescentam valor ao produto final.  

Tendo ainda sido realizado um estudo para alteração do layout atual devido ao facto de alterações 

logísticas previstas para um futuro breve. 

No quinto capitulo são apresentadas as soluções desenvolvidas nos vários casos de estudo, tendo-se 

aplicado a metodologia SMED, para a resolução dos aspetos críticos identificados nos setups, 

desenvolvendo metodologias de trabalho e monitorização desta operação com recurso a ferramentas 

como os 5S e Visual Management, também aplicadas nas soluções desenvolvidas para o armazém de 

matéria prima. Relativamente às propostas de layout foram caracterizadas as máquinas existentes a 

nível de recursos necessários e de cadências de produção, de forma a que as soluções visassem 

privilegiar os fluxos produtivos, eliminando o WIP presente atualmente pela fábrica e a redução de 

tempos de pesagem e transportes de embalagens de produto final. 

Com a implementação das soluções desenvolvidas em alguns dos cenários estudados, foram retiradas 

conclusões relativamente às melhorias efetivamente alcançadas e, que se apresentam no capitulo 6. 
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2. Revisão bibliográfica 

Este capítulo aborda os princípios pelos quais se rege o Lean Manufacturing, bem como as suas 

origens históricas e os seus objetivos. São descritas parte das inúmeras ferramentas utilizadas na sua 

aplicação, e que foram utilizadas na concretização deste trabalho. 

 

2.1. Resumo histórico 

Com a revolução industrial iniciada no século XVIII em Inglaterra, impulsionada pela a invenção da 

máquina a vapor por James Watt, todo o panorama produtivo mundial de alterou. Anteriormente a 

indústria produtiva consistia em pequenas oficinas, onde operários extremamente qualificados se 

asseguravam de todo o processo produtivo tendo um conhecimento geral sobre todas as etapas 

constituintes do processo de fabrico, criando produtos característicos para um curto leque de clientes 

[1]. 

 A revolução industrial expandiu-se globalmente em meados do século XIX. No entanto a fraca 

capacidade produtiva das empresas não conseguia acompanhar a crescente procura por novos 

produtos. 

No início do século XX, Henry Ford formula um novo conceito de produção baseado em novas técnicas 

de gestão e produção, e auxiliado por máquinas elétricas, consegue atingir volumes produtivos bastante 

significativos, surgindo assim um novo conceito: produção em massa, cujo elemento de destaque era 

o mundialmente conhecido Ford modelo T. Desde o seu estado puro, matéria prima, até se apresentar 

como um carro pronto a entrar em circulação decorriam apenas quatro dias de construção [2][3]. 

Este novo sistema de produção então denominado por sistema de produção em massa, rapidamente 

ganhou eco noutros países, que aderiram a este conceito contribuindo dessa forma quer para a 

revolução na industria, quer para o avanço de mentalidade da época, que se mantém nos dias de hoje 

[5]. 

Apesar de garantir elevados fluxos de produção este sistema apresentava falhas relativamente a 

variedade do produto, sendo que desde que foi criado até que cessou a produção o modelo T apenas 

teve cinco modelos de chassis diferentes [4]. 

No entanto, surgiu a necessidade de arranjar uma alternativa ao modelo produtivo de Ford, com o 

intuito de obter sistemas mais eficientes sem tantos desperdícios e que garantissem a variabilidade de 

produtos. Nasce então o Toyota Production System, baseado no desejo de produzir um fluxo contínuo 

que não dependesse de longos ciclos produtivos, nem de elevados stocks para ser eficiente, o oposto 

do conceito de produção em massa [6].  
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Contrastando com a falta de diversidade apresentada pelo Fordismo, o TPS tornou possível a produção 

de pequenos volumes de variedades consideráveis de automóveis que aliada a um custo competitivo, 

veio alterar a lógica convencional da produção em massa [7]. 

No entanto, o interesse ocidental no novo tipo de produção japonês apenas se deu após a grande crise 

petrolífera em 1973, devido à recuperação francamente rápida da Toyota Motors Company, que passou 

a produzir carros mais inovadores e mais baratos que os produzidos pela Ford. Levando estes a visitar 

a unidade de produção japonesa com a finalidade de perceberem como tinham sido superados e 

aprenderem os conceitos do novo Sistema [2][9]. 

O conceito Lean surge em 1990 no livro” The Machine That Changed The World” de Womack, Jones e 

Roos, onde são descritos os conceitos e métodos laborais aplicados pelo Toyota Production System, 

que inspiraram este novo Sistema produtivo, Lean Manufacturing [10]. 

  

2.2. Lean Manufacturing: a filosofia, os príncipios e os desafios 

2.2.1.  A Filosofia 

O Lean Manufacturing foi desenvolvido com o intuito de criar valor maximizando a utilização dos 

recursos e reduzindo desperdícios [11]. 

Segundo a filosofia Lean Manufacturing, existem sete categorias de desperdício (MUDA em japonês), 

e tiveram origem na publicação de Taiichi Ohno de 1988 intitulada “Toyota Production System: Beyond 

Large-Scale Production” que os caracterizou da seguinte forma: 

Sobreprodução: consiste na produção excessiva ou em produzir demasiado cedo. De todos os 

defeitos existentes, os relacionados com sobreprodução são os mais críticos visto que causam à 

empresa capital parado na forma de stocks, matérias primas, WIP e produtos finalizados. 

Inventário: consequência do desperdício anterior, o inventário ocupa espaço, precisa de ser 

transportado e pode ser danificado enquanto está armazenado. 

Esperas: tempos não produtivos de máquinas ou operadores enquanto aguardam uma resposta de 

departamento para departamento ou da transição do produto entre secções distintas. 

Movimentações: reflete o tempo perdido em movimentos desnecessários realizados pelo operador, 

por consequência dos layouts mal delineados.  

Transportes: Este desperdício engloba todos os transportes de matéria prima, produto em 

processamento ou final. 

Defeitos: Produtos finais que não estão com as especificações pretendidas pelo cliente, originando 

retrabalho e consequentes custos associados; 
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Retrabalho ou sobre processamento: Operações extra de reprocessamento devido a defeitos, 

excesso de produção ou excesso de inventário. 

Sendo o inventário um fator de camuflagem dos outros desperdícios existentes, deve ser garantida a 

inexistência de stocks ou em menor quantidade possível de forma a garantir o aumento da perceção 

do fluxo produtivo e aproveitar da melhor forma a capacidade logística das instalações [12]. 

Tem sido considerado um novo tipo de desperdício relacionado com o potencial humano, este oitavo 

desperdício foi identificado como o não aproveitamento da criatividade dos operadores. Esta por isso 

relacionado com a perda de oportunidade de potencial acrescentado devido ao faco dos operadores 

não serem totalmente integrados no processo de melhoria continua originando perdas de tempos, 

capacidades qualidades dos operadores, bem como oportunidades de aprendizagem partilhadas entre 

os vários intervenientes de uma organização [13]. 

 

2.2.2. Os princípios 

Em 1990 surgiu um boom, de empresas que pretendiam implementar as práticas da produção Lean, 

no entanto com a leitura do livro “The Machine That Changed The World” no qual se inspiravam, não 

alcançavam os resultados pretendidos, pois este não apresentava uma metodologia que pudesse ser 

seguida. Deste modo os autores Womack e Jones publicaram em 1996 o livro “Lean Thinking”, que 

pretendia preencher essa lacuna no qual introduziram os conceitos fundamentais para a aplicação da 

filosofia Lean. 

1. Especificar valor - A especificação do valor do produto é o primeiro passo a dar para esta 

Implementação. Cabendo ao cliente a definição das características exatas que procura e quanto, por 

elas, está disposto a pagar; 

 
2. Definir a cadeia de valor no processo – A identificação do fluxo de valor, é fundamental para 

mapear todas as operações que são necessárias e os desperdícios associados, à transformação de 

matéria prima num produto acabado e pronto para entrega ao respetivo cliente. 

3. Criar fluxo no processo – Iniciando-se com a identificação dos desperdícios na cadeia de valor de 

um determinado processo, este passo visa a sua eliminação, permitindo deste modo um processo fluido 

sem interrupções. 

 

4. Produção “puxada” pelos clientes – É fundamental compreender as exigências do cliente, 

respetivas ao produto ou serviço que quer adquirir, antes de se criar o processo para a sua conceção. 

Ou seja, apenas deve ser produzido o que o cliente pretende e quando o pretende. 

 

5. Busca pela perfeição – Garantido a correta aplicação dos quatro princípios antecessores, estes 

interagem entre si valorizando-se reciprocamente permitindo que o valor seja alcançado e flua mais 

rapidamente. Desta forma os desperdícios do processo são mais facilmente expostos podendo ser 
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eliminados mais rapidamente, tornando assim o processo cada vez mais eficaz, mais próximo da 

perfeição. 

2.2.3. Desafios 

Com a franca expansão da filosofia Lean pelo mundo, a sua aplicação deixa de ser totalmente focada 

na produção e, as suas ferramentas e princípios têm sido adaptadas a áreas tão distintas como logística 

e distribuição, serviços, saúde, construção civil, entre outros. De facto, atualmente, a 

consciencialização do Lean apenas está a numa fase embrionária nas mentes dos lideres dos mais 

variados setores [4]. 

A melhoria contínua, ideal pelo qual se rege o Lean, é erroneamente tida como um conceito adquirido 

pois apesar de existirem várias hipóteses explicativas da mesma, não pode ser vista como um conceito 

linearmente aplicável, como uma ciência exata. De acordo com Mike Kaye ainda existe uma grande 

dificuldade de as organizações conseguirem, com sucesso, implementar no seu seio a mentalidade de 

melhoria continua [14]. A grande variedade de filosofias e métodos existentes como ferramentas de 

implementação inviabilizam uma utilização simples e uniformizada desta filosofia [15]. 

2.3. Ferramentas Lean 

O Lean Manufacturing é um sistema direcionado para os processos, sustentado na implementação de 

ferramentas que possibilitem identificar e reduzir desperdícios num sistema produtivo. A sua abordagem 

pode ser aplicada nos princípios e na cultura organizacional de uma empresa, a um nível estratégico 

tendo em vista os resultados a longo prazo, ou com efeitos imediatos no caso da sua aplicação a nível 

operacional mais direcionado nas ferramentas e técnicas [16]. 

As técnicas e ferramentas associadas à filosofia Lean podem ser definidas comos os métodos práticos 

aplicados a atividades específicas com o intuito de promover melhorias [17]. 

As ferramentas e técnicas Lean devido à sua facilidade de compreensão podem ser utilizadas por 

diversos elementos de uma empresa. Sendo fulcral a sua correta seleção para uma determinada equipa 

bem como a sua correta aplicação no processo alvo de estudo. Para uma aplicação eficaz destas 

ferramentas e técnicas é imprescindível que todos os elementos envolvidos sejam devidamente 

elucidados [17]. 

Entre as inúmeras técnicas e ferramentas Lean existentes foram selecionadas as que se consideraram 

fundamentais para a realização do trabalho desenvolvido na empresa alvo deste estudo, e que serão 

apresentadas nos próximos subcapítulos. 

2.3.1.  VSM - Value Stream Mapping 

Um fluxo de valor consiste em todas as operações necessárias para criar um produto, sejam elas 

consideradas de valor acrescentado ou sem valor acrescentado. Estão intrínsecas todas as etapas do 

fluxo de produção, desde o estado inicial, matéria prima, até ao produto final entregue ao cliente [18].  
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O Value Stream Maping, ou mapeamento da cadeia de valor, é uma ferramenta Lean utilizada para 

visualizar o fluxo de um produto ou serviço. Esta ferramenta consiste em representar num diagrama de 

fluxo um determinado processo de modo a que sejam identificadas as operações críticas, onde existam 

desperdícios. 

Além de ajudar a encontrar os desperdícios e as suas causas, cria uma ligação entre os fluxos de 

informação e material [18]. 

 

O VSM permite contabilizar tanto os tempos produtivos como os não produtivos, consumidos por um 

produto ou serviço. É uma ferramenta que torna capaz de identificar um processo ineficiente, passível 

de melhoramento no sentido de acrescentar valor ao produto final entregue ao cliente [19].  

Segundo James P. Womack, “Todo o valor produzido por uma organização é o resultado final de um 

processo complexo, um conjunto de ações que os pensadores Lean chamam de fluxo de valor”. Para 

o cliente não importa o esforço empreendido pela organização para agradar a outros clientes, apenas 

o valor acrescentado ao produto por ele adquirido importa. Torna-se assim um desafio para os gestores 

da produção focarem-se no fluxo de valor de cada produto, para cada cliente, e melhorá-lo em beneficio 

quer dos seus clientes, quer do valor acrescentado à própria empresa [20]. 

A aplicação desta ferramenta começa com a seleção de uma família de produtos que será alvo do 

estudo. Sendo que família de produtos definida como um conjunto de produtos que percorre um 

conjunto de operações semelhantes durante o seu processo de fabrico [21]. 

O passo seguinte consiste no mapeamento do fluxo de valor do estado atual. Esta etapa baseia-se na 

familiarização pormenorizada com todas as etapas do processo produtivo, através de um gemba walk, 

iniciando o percurso no final da linha produtiva até ao seu início. Para que o conhecimento adquirido 

seja rigoroso, os trabalhadores devem ser questionados, e observadas e aferidas as operações 

constituintes, de modo a registar os dados que garantem a veracidade do diagnostico da linha produtiva 

[22] [23]. 

Por fim, as informações obtidas são filtradas e aplicadas na construção do VSM permitindo identificar 

os desperdícios existentes na linha produtiva de modo a idealizar um estado futuro bem como delinear 

um plano com o objetivo de o atingir [18]. 

De forma a garantir a homogeneidade na aplicação dos mapas de cadeia de valor, deve ser aplicada 

uma simbologia normalizada e, desta forma fornecer uma linguagem comum para todos os 

intervenientes da organização, das diversas hierarquias responsáveis pela identificação de 

desperdícios existentes em determinado processo ou produto e respetivas estratégias para os eliminar, 

contribuindo desta forma para o progresso da linha produtiva de forma sustentada [22].  



8 
 

A figura 1 ilustra a simbologia utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A perceção visual clara do desempenho de uma linha produtiva ou de qualquer outro sistema 

apresenta-se como um dos maiores benefícios associados ao VSM [25]. 

Esta última constatação serviu de impulso no relevo que esta ferramenta tomou para o desenvolver 

deste trabalho. 

 

2.3.2. SMED – Single Minute Exchange of Die 

Com a imensa pressão existente no sector industrial para satisfazer as necessidades dos clientes, as 

empresas tem que se desdobrar no fabrico de inúmeros produtos distintos, focando-se na flexibilidade 

das suas linhas produtivas, desta forma será obrigatoriamente necessário trabalhar com pequenos 

lotes, cenário que para ser viável exigiu a criação de um método que permitisse que o tempo de 

mudança de ferramentas seja o mais reduzido possível, visto que este tipo de produção induz a 

elevadas frequências de trocas de lote, e consequente diminuição de tempo disponível para produção 

por lote [26]. 

Este método foi idealizado por Shingeo Shingo, nos meados do seculo XX aquando da sua passagem 

pela Mazda, onde vivenciou grandes tempos de paragem das prensas existentes na fabrica. De modo 

a contornar esse aspeto, Shiengeo formulou a distinção entre as operações que tinham de ser 

forçosamente realizadas com a maquina parada das operações que poderiam ser realizadas com a 

máquina em funcionamento, operações internas e externas respetivamente [27].  

Em 1985, Shingeo Shingo apresentou a sua metodologia ao mundo, denominando-a de “Single Minute 

Exchange of Dies – SMED”. O método SMED consiste num conjunto de técnicas que melhoram o 

processo de mudança de ferramenta permitindo uma redução bastante significativa do tempo em que 

a máquina se encontra parada, sendo o objetivo alcançar um tempo inferior a 10 minutos, daí o termo 

“Single Minute”, único digito [28]. 

Figura 1 - Simbologia aplicada ao VSM [Adaptado 24]. 
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Para que os tempos propostos para a realização desta tarefa sejam alcançáveis, este processo tem 

como base a preparação atempada da mudança de ferramenta, de forma a que a máquina pare a sua 

produção durante o menor intervalo de tempo possível, aumentando, consequentemente, do tempo 

produtivo da mesma.  Eliminando todas as atividades desnecessárias contribui-se para a melhoria geral 

das linhas produtivas [29]. 

De acordo com Shingeo o método deve ser implementado em quatro fases [27]:  

 

• Fase 0 –  ou fase preliminar, consiste em observar o procedimento utilizado atualmente;  

• Fase 1 – Separação das operações internas e externas – identificar e classificar as operações. 

Habitualmente, esta alteração reduz entre 30% a 50%, o tempo de mudança de ferramenta, e não 

apresenta custos associados;  

• Fase 2 – Converter as operações internas em externas – desenvolvimento de preparações 

avançadas das operações de modo a melhorar o tempo de mudança da ferramenta. Podemos 

recorrer a uma implementação de tecnologia como equipamentos de auxilio para a mudança de 

molde; 

• Fase 3 – Melhoria de todas as operações de setup – esta fase procura diminuir o tempo de cada 

uma das operações, quer externa como interna, através da implementação de soluções que tornem 

o processo mais fácil, rápido e seguro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. 5S 

A metodologia 5S é baseada na lógica de organização do posto de trabalho. Tem como objetivo reduzir 

desperdícios e melhorar o desempenho de pessoas e processos utilizando técnicas de organização 

que visam melhorar o controlo visual do posto de trabalho ao mesmo tempo que se visam atingir boas 

práticas de segurança [31]. 

Figura 2 - Metodologia SMED [Adaptado 30] 
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As cinco atividades integrantes desta metodologia são nomeadas por cinco palavras japonesas que 

dizem respeito à organização e manutenção do local de trabalho [15]. 

• Seiri – senso de organização - eliminação de todas as ferramentas e materiais desnecessários à 

realização da atividade produtiva  

• Seiton – senso de ordenação - arrumação dos materiais e ferramentas considerados como 

indispensáveis à realização da atividade produtiva 

• Seiso – senso de limpeza - limpeza do posto de trabalho 

• Seiketsu – senso de padronização - formação aos colaboradores para que normalizem as regras 

e tarefas operativas. Assim, os operadores são capazes de identificar situações anómalas 

• Shitsuke – senso de autodisciplina - autodisciplina, nesta atividade garante-se que as regras e as 

normas implementadas estão a ser cumpridas por todos. 

 

Apesar de simples esta ferramenta é extremamente eficaz na eliminação de distrações no local de 

trabalho facilitando a visualização de processos, aumentando a segurança e o desempenho dos 

operadores. As ocorrências de defeitos relacionadas com limpeza devem reduzir-se drasticamente e 

aumentar o rendimento dos operadores devido ao menor tempo despendido à procura de ferramentas 

[32]. 

Quando aplicados eficazmente os 5S resultam num acréscimo de qualidade capaz de elevar a 

organização a novos padrões de excelência. Sendo tradicionalmente aplicada em empresas ligadas à 

produção industrial, esta metodologia está também a ser aplicada em áreas tao distintas como hotéis 

ou mesmo a banca [31]. 

 

2.3.4. Visual Management 

Não sendo propriamente uma ferramenta, podemos definir Visual Management como um conjunto de 

técnicas que visam criar um local de trabalho que dotado de comunicação visual permita controlar todo 

o ambiente laboral envolvente. A filosofia VM é sustentada pela seguinte visão “o que é medido e 

exibido é realizado”. Através da utilização de ferramentas simples é possível identificar o estado alvo, 

e qualquer desvio encontrado é trabalhado com ações corretivas. A sua utilização facilita a 

compreensão dos processos que foram postos em prática [33]. 

A implantação de um sistema de comunicação resulta num acréscimo de eficácia nas atividades 

consideradas de adição de valor em todos os degraus de uma organização. Existindo diversas técnicas 

de aplicação de gestão visual, todas elas estão vocacionadas para a redução dos desperdícios. (Muda). 
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2.4. Outras ferramentas 

2.4.1. Estudo dos tempos e métodos 

Na caraterização de um determinado sistema produtivo alvo de uma análise de diagnóstico, é 

fundamental a aplicação de uma metodologia baseada no estudo dos métodos e dos tempos 

desenvolvido por Taylor em 1903 e apresentado no seu livro “Shop Management”, de forma a 

desenvolver uma análise critica dos processos constituintes da linha de produção e dos procedimentos 

adotados pelos operadores. 

Trata-se de uma ferramenta fundamental para a compreensão de toda a envolvente das linhas de 

produção de uma empresa, garantindo uma perceção qualitativa e quantitativa das mesmas. 

As técnicas que compõem o estudo dos métodos são fundamentalmente de interação interpessoal, e 

permitem uma análise qualitativa da empresa, onde após uma análise visual, que contribui para o 

conhecimento da realidade da linha produtiva, se seque para a realização de entrevistas informais aos 

elementos integrantes da mesma, de forma a que o autor do estudo se inteire dos pormenores 

importantes para a compreensão do modo de funcionamento de cada sector. 

 

No caso do estudo dos tempos, estes podem ser calculados através de três princípios: 

• Estimativas; 

• Histórico de tempos; 

• Medições de tempos in situ. 

A medição de tempos in situ consiste na aplicação de duas técnicas distintas, as observações 

instantâneas, que consistem na separação dos diferentes estados da máquina ou do operador, 

contabilizando-se intervalos de tempo específicos, e as cronometragens onde são realizadas medições 

continuas do tempo de determinadas operações distintas. 

Estas duas técnicas contribuem para quantificar quer os tempos de produção de cada sector, quer os 

tempos de realização de tarefas de cada operador, informando sobre o estado produtivo atual [34]. 

 

2.4.2.  Kaizen Events  

A palavra Kaizen tem origem em duas palavras japonesas, “kai” que significa mudança e “zen” que 

significa para melhor [35]. 

A função do Kaizen consiste em incrementar mudanças, de maneira a que as atividades 

desempenhadas pelos operadores possam ser gradualmente adaptadas a essas mudanças e por fim 

adotadas como parte da sua rotina diária no desempenhar das suas funções [36]. 
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Um Kaizen Event é uma ação focada na melhoria a curto prazo de um processo já existente. Consiste 

na realização de uma reunião de breve duração onde, tanto os responsáveis de produção como 

operadores de determinado processo devem unir esforços e trabalhar em conjunto com o intuito de 

determinar formas de melhoria desse processo. 

As principais características de um Kaizen Event são, ter um foco especifico num determinado 

problema, que dever estar bem definido quer no seu âmbito quer o objetivo que se pretende alcançar, 

tem de ser um trabalho de equipa, com uma duração breve, e que inclua o arranque a implementação 

e a standartização da melhoria pretendida.  

Pelo facto destes eventos serem realizados por um líder e respetiva equipa de operadores, constitui 

uma excelente oportunidade para que os operadores aprendam e se familiarizem com os princípios de 

Lean [37]. 
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3. Caso de Estudo e Metodologia de Análise 

Neste capítulo será explicado primeiramente o contexto da empresa em estudo. Será feita uma 

descrição geral da empresa bem como a explanação das suas necessidades e objetivos para a 

realização deste trabalho. Por fim será descrita a metodologia aplicada no desenvolvimento deste 

trabalho procurando responder às necessidades encontradas com recurso a ferramentas e 

procedimentos adequados na ótica do Lean Manufacturing. 

 

3.1. Enquadramento no sector industrial  

Em Portugal tanto a indústria dos moldes como a de injeção de plásticos, são internacionalmente 

reconhecidas como um sector de elevada qualidade.  

Sendo a indústria dos moldes uma indústria com história e expressão no nosso país, nomeadamente 

na zona centro, também esta empresa não fugiu à regra. Passou por um período menos pujante com 

o impacto do crescimento económico de países emergentes como a China, com níveis de 

competitividade elevadíssimos em todos os setores industriais incluindo o dos moldes. No entanto nos 

últimos anos têm sido feitas parcerias internacionais para a cooperação e crescimento do sector, sendo 

a grande bandeira desta indústria o excelente nível de qualidade e know how adquiridos pela 

experiencia ao longo de várias décadas, bem como a capacidade de acompanhamento das novas 

tecnologias emergentes e constante evolução com surgimento de novas necessidades nesta Era em 

que vivemos de crescimento e consumismo exponencial. 

A empresa onde foi desenvolvido este trabalho situa-se na região de Leiria, zona com forte incidência 

da indústria dos moldes. Apesar da grande concorrência na área geográfica em que se encontra, a 

empresa estudada é uma das mais prestigiadas do sector, com grande investimento no rigor, precisão 

e qualidade dos seus produtos. 

 

3.2. Descrição da Empresa, objetivos e necessidades 

A empresa é composta por três unidades distintas, duas dedicadas a produção e fabrico de produtos 

distintos que, no entanto, se complementam, e uma terceira que se dedica a promover a criatividade 

orientada para a inovação e que não entrará na análise realizada neste trabalho. 

Das áreas estudadas uma é dedicada ao projeto e fabrico de moldes de grande precisão, e a outra na 

injeção de plásticos para o fabrico de diversos componentes para variadas indústrias.  

Sendo estas as que foram as unidades escolhidas no âmbito deste trabalho, de aplicação da filosofia 

Lean às suas linhas produtivas, podemos detetar facilmente as características que as diferenciam e 

qualificam, aspetos esses que serão abordados nos subcapítulos seguintes. 
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3.2.1. Unidade de fabrico de Moldes 

Sendo esta a unidade com a qual nasceu a empresa, é uma secção de grande relevância e dedicação 

dentro da mesma, existindo uma procura constante de aperfeiçoar e melhorar os processos existentes 

e produtos desenvolvidos. 

Nesta unidade de fabrico de moldes, estamos perante o fabrico de um produto singular, único, sem 

repetição que pode ter um período de fabrico superior a quatro meses, requerendo diversas operações 

como Modelação/Programação CNC, Maquinação convencional, Maquinação CNC, Electro erosão 

(erosão por penetração, erosão por fio), Retificação, Metrologia, Acabamento, Bancada/Montagem, 

podendo passar por operações de tratamento térmico, e quando se encontra finalizado após ter 

passado por todos estes processos é submetido a diversos testes de qualidade, onde consoante os 

desempenhos alcançados pode voltar à fabrica para ajustes de maquinação. Estamos, portanto, 

perante um processo que compreende um grande espaço temporal entre a adjudicação do trabalho por 

parte da empresa, e a expedição do produto final para o respetivo cliente. 

Numa fase inicial, o trabalho desenvolvido na empresa foi realizado em conjunto com um colega e, 

iniciou-se precisamente com a aplicação da ferramenta VSM, ao processo de fabrico de molde um 

molde genérico. Desta forma desenvolveram-se as capacidades de utilização desta ferramenta, que 

foram depois aplicadas na unidade de injeção de plástico onde incidiu o trabalho realizado. 

 

3.2.2. Unidade de Injeção de Plásticos 

A injeção de plásticos, permite a produção em cadências elevadas de componentes de elevada 

qualidade superficial e rigor geométrico. Devido às suas características extraordinariamente 

vantajosas, a injeção é de longe o processo mais comum na indústria dos plásticos. 

Esta unidade de produção da empresa surgiu como complemento à unidade inicial de fabrico de 

moldes, tendo-se apostado na rentabilização dos moldes fabricados através da sua utilização na 

injeção de componentes plásticos. 

No entanto ao longo dos anos, a carteira de clientes da empresa referentes à produção de componentes 

injetados foi crescendo, aumentado o número e diferenciação de encomendas anuais e por conseguinte 

a necessidade de matérias primas variadas, máquinas disponíveis, e toda uma logística necessária que 

um crescimento destes envolve. 

Contudo as instalações mantiveram-se, e o espaço físico dedicado a esta unidade foi ficando limitado, 

e foram surgindo dificuldades inerentes a estas limitações.  

Contrariamente ao fabrico de moldes, o fabrico de componentes com recurso à injeção de plásticos, é 

um processo cíclico e repetitivo, no qual plástico fundido é injetado na cavidade ou cavidades dos 

moldes, onde é mantido sob pressão enquanto arrefece, sendo de seguida extraído no estado sólido 

final. Estas fases descritas são realizadas em poucos segundos permitindo o fabrico de dezenas ou 
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centenas de peças iguais em poucos minutos. Multiplicando este processo para diferentes tipos de 

componentes de diversos clientes cada qual com as suas características, rapidamente esta unidade de 

produção têm de ter uma rápida capacidade de resposta garantido simultaneamente a qualidade de 

todos os seus produtos. No caso específico desta empresa existe ainda a diferenciação entre produção 

contínua para certas linhas produtivas, às quais estão dedicadas durante todo o ano sempre as 

mesmas máquinas de injeção, e produção por lotes adaptando as ordens de produção ao conjunto de 

equipamentos disponíveis para este tipo de produção, onde a operação de setup toma particular relevo, 

podendo ser efetuada várias vezes no mesmo dia de trabalho. 

Sendo estas as características que definem a empresa, surgem uma panóplia de oportunidades e 

desafios tornando-a num aliciante caso de estudo na óptica do propósito deste trabalho. 

A utilização de metodologias e ferramentas adequadas, permitem não só um diagnóstico preciso, como 

o desenvolvimento de soluções adequadas à realidade deste caso de estudo, caminhando para a 

eliminação de desperdícios e a constante procura da melhoria contínua, filosofias constituintes do Lean 

Manufacturing e partilhadas pela cultura da empresa na sua busca pela excelência. 

3.3. Metodologia  

Sendo o principal objetivo deste trabalho, contribuir para tornar o sistema produtivo da empresa mais 

flexível, eficiente e competitivo, houve a necessidade de estudá-lo detalhadamente. Para a realização 

deste estudo foi necessária a permanência na empresa durante aproximadamente três meses e meio, 

com o objetivo de obter um conhecimento aprofundado da realidade da fábrica, bem como uma boa 

familiarização com o sistema produtivo e com os vários colaboradores da empresa de forma a identificar 

eventuais aspetos críticos e desenvolver soluções para os eliminar. 

No início da minha estadia, fui encaminhado numa visita a todos os setores constituintes da fábrica, 

para me inteirar da realidade existente, e ser apresentado às pessoas envolvidas explicando o propósito 

da minha presença, e que iria ser mais um elemento integrante do dia a dia da fábrica, com imensa 

vontade de aprender com cada um deles, para que em conjunto desenvolvêssemos um trabalho que 

atingisse as pretensões da empresa na melhoria dos seus processos, e eventualmente melhorasse a 

dinâmica de trabalho dos operadores. Para que a minha missão alcançasse o objetivo pretendido pedi-

lhes colaboração para que com a sua vasta experiencia, mais rapidamente fosse possível para mim 

inteira-me das dinâmicas e processos das suas atividades, e que do meu lado teriam toda a 

disponibilidade de colaboração e exposição sobre as ferramentas e técnicas que iria utilizar, que apesar 

de não serem conceitos totalmente novos para alguns colaboradores, eram-no para a maioria das 

pessoas envolvidas, e desta forma criou-se uma empatia e simbiose que permitiu que todo este 

processo decorresse de forma célere, focada, e motivante para ambas as partes. Esta familiarização 

com as pessoas e exposição dos objetivos considerou-se importante nesta etapa do trabalho iniciando-

se desta forma desde a primeira abordagem a lógica Kaizen. 

O trabalho desenvolvido pode ser dividido em duas etapas chave, a primeira relativa ao diagnóstico 

das linhas produtivas selecionadas e consequentes desafios que foram surgindo e, a segunda parte ao 
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desenvolvimento de soluções sugeridas para resolver os aspetos críticos detetados na primeira. As 

soluções propostas foram trabalhadas com diversas ferramentas Lean adequadas para cada cenário 

previamente identificado, tendo sido ainda analisados os impactos nos casos em que foi possível a sua 

implementação. A metodologia aplicada neste caso de estudo e ilustrada na figura 3, será detalhada 

nos próximos subcapítulos deste trabalho. 

 

 

 

 

3.3.1. Metodologia aplicada no diagnóstico 

Este subcapítulo trata da metodologia aplicada à fase de diagnostico das linhas produtivas 

selecionadas para o estudo e mapeamento do fluxo de valor das mesmas. 

Tratando-se de uma unidade de injeção de plásticos, uma área com elevados ritmos de trabalho nas 

mais diversas áreas constituintes, e elevadas quantidades de matérias primas e produtos finais, em 

constante movimento, estamos perante um cenário desafiante e ideal para a realização de um estudo 

deste tipo. Não apenas pela sua alta cadência produtiva, devido ao facto da reduzida variedade de 

produtos, mas também pela quantidade de desafios e oportunidades num ambiente produtivo desta 

Etapas do trabalho desenvolvido 

           

 

Etapas do trabalho desenvolvido 

           

Ferramentas Lean aplicadas 

 

 

Ferramentas Lean aplicadas 

 

Figura 3 Metodologia Aplicada 
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dimensão resultantes dos elevados volumes de produtos gerados, onde tudo deve fluir continuamente 

desde o seu estado bruto, matéria prima, até ao seu estado final, produto acabado.  

A primeira ação de trabalho foi a seleção das linhas de produção que iriam ser alvo de estudo. Assim 

em conjunto com a direção da empresa selecionaram-se linhas que tinham maiores cadências 

produtivas e, desta forma, um maior peso nas várias áreas do fluxo produtivo, tendo sido definidas três 

linhas, duas delas pertencentes ao mesmo cliente, divergindo, no entanto, em algumas etapas do 

processo de fabrico, e uma outra linha dedicada a produzir um componente distinto. 

Iniciou-se então o trabalho com a recolha de dados realizando umas das tarefas mais fundamentais de 

um trabalho na óptica Lean, a ida para o chão de fábrica (go to gemba), numa primeira abordagem 

qualitativa através da utilização das técnicas de análise visual a todas etapas integrantes das linhas 

produtivas bem como entrevistas informais aos intervenientes do processo. Desta forma obteve-se uma 

ideia geral das dinâmicas e processos que seriam alvo de uma análise quantitativa.  

A segunda etapa iniciou-se no armazém de matéria prima, a linha de partida de todos os processos, 

onde através de cronometragens se começou por registar os tempos de descarga de matéria prima, e 

arrumação na respetiva célula de armazenamento. De seguida registaram-se os valores genéricos para 

a estufagem do material utilizado, capacidade da estufa e tempo de estufagem, seguindo-se então para 

a análise ao processo de injeção, e tarefas seguintes, controlo de qualidade, pesagem, embalamento 

e arrumação no armazém de matéria prima contabilizando-se como unidade de medida uma caixa de 

produto final. Foram registados os diversos tempos de ciclo de injeção, transportes entre postos, e 

ainda cronometrados todos os tempos das tarefas realizadas pelos operadores que a elas estavam 

dedicados. Todos estes valores e registos obtidos serviram de material para a construção da “fotografia” 

de todo o processo produtivo, ou seja, o Value Stream Mapping, que expõe graficamente, todas as 

informações essenciais, tornando intuitiva a sua compreensão e transmitindo a cadeia de valor do 

produto final pretendido pelo cliente. 

Com a análise aos resultados obtidos pela interpretação do VSM, constatou-se que existiam duas áreas 

de elevado interesse para a realização de um diagnóstico focalizado, visto contribuírem para os aspetos 

críticos detetados no fluxo de valor das linhas produtivas. 

Foi então iniciado um estudo aos setups das máquinas de injeção, dedicadas a produção por lotes, 

visto que esta tarefa, embora de caracter necessário, compreende o tempo em que as máquinas se 

encontram paradas, ou seja, tempo sem valor acrescentado e que dever ser reduzido tanto quanto seja 

possível. 

Assim procedeu-se à recolha de todos os dados relevantes para a caraterização desta tarefa, tendo-se 

recorrido aos métodos que se utilizaram na construção do VSM, entrevistas informais para 

uniformização de conceitos, e perceção dos tipos de tarefas gerais necessárias para a mudança de 

moldes, bem como as características diferenciadoras de vários tipos de molde existentes na fábrica. 

Finda esta fase realizaram-se cronometragens e registos de todas as tarefas constituintes de vários 

setups medidos, que posteriormente foram tratadas com a ferramenta SID (Sistema de Indicadores de 
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Desempenho) [38], adaptando a sua metodologia à realidade encontrada, que basicamente simplifica 

a análise englobando em categorias específicas as dezenas de operações realizadas num setup. 

A outra área onde se realizou um estudo aprofundado dos processos existentes e ocorrências 

indesejadas foi o armazém de matéria prima, onde, através de diálogo com os vários intervenientes do 

armazém, fossem da área logística, ou os responsáveis pelos setups (que tem de efetuar a operação 

de troca de material), registando desta forma as necessidades de cada equipa. Posteriormente, foi 

elaborada uma “fotografia” do estado atual do armazém, construindo uma planta do layout existente, 

onde se retratou a localização de todas as matérias primas e outros materiais existentes, sendo ainda 

registadas as nomenclaturas para cada matéria prima, e feito um levantamento do estado das 

respetivas placas identificativas. 

Numa fase mais avançada da realização deste trabalho, surgiu a oportunidade de realizar um estudo 

para alteração do layout da zona de injeção, devido à aquisição por parte da empresa de novas 

instalações que acolheriam as linhas produtivas do cliente analisado anteriormente. 

Desta forma identificaram-se as várias produções existentes, caraterizaram-se por relevância 

atribuindo especial interesse a clientes mais significativos, com maiores encomendas,  e 

caracterizaram-se os diversos processos de injeção identificando os recursos necessários para cada 

ordem de fabrico, o número de operadores dedicados, bem como as cadências diárias, obtendo desta 

forma elementos de análise que permitissem quantificar os processos e desta forma sustentar a análise 

e futuras propostas de layout desenvolvidas. 

Todo este processo de caracterização das áreas estudas, foi acompanhado pela direção da área de 

produção da empresa, onde através de reuniões se expuseram e validaram os resultados obtidos e se 

trocaram opiniões sobre os passos seguintes a adotar. 

 

3.3.2. Metodologia aplicada no desenvolvimento de soluções  

Após a identificação dos aspetos críticos e seleção das áreas onde se ira atuar, iniciou-se a etapa de 

aplicação das técnicas e ferramentas Lean, com o intuito de atingir o objetivo proposto neste trabalho 

de desenvolvimento de soluções que acrescentassem valor nas áreas identificadas. 

A primeira área abordada no desenvolvimento de soluções foram os setups das máquinas de injeção, 

onde o primeiro passo consistiu no tratamento de dados recolhidos aplicando as fases 0 e 1 do SMED, 

para serem expostos num Kaizen Event dedicado a sensibilizar a equipa responsável pelos setups das 

melhorias que poderiam ser alcançadas a nível de redução de tempos de setup. 

Com os contributos recolhidos neste evento, procedeu-se então à implementação da fase 3, com 

recurso às ferramentas 5S e Visual Management, que permitiram a criação de sistemas de identificação 

de prioridades dos moldes a entrar em produção, bem como a construção de novos procedimentos que 

permitissem atingir os tempos previstos nas fases anteriores, e por fim um sistema de monotorização 

de desempenho desta tarefa tão importante no dia a dia da empresa. 
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Relativamente à fase 2 do SMED respeitante às operações internas do setup foram debatidas ideias 

sobre as várias soluções existentes no mercado, e simulados tempos ganhos com a utilização de 

sistemas de apertos rápidos quer para a fixação do molde à máquina, quer nas ligações de águas. 

Relativamente ao armazém de matéria prima, a utilização dos 5S mostrou-se fundamental na obtenção 

dos resultados pretendidos para as melhorias neste sector. Assim desenvolveu-se um novo sistema de 

identificação das células do armazém, criando-se uma nova nomenclatura através de novas placas 

identificativas coincidentes com a nova marcação de chão de cada célula, procedeu-se à arrumação 

de todas as matérias primas e outros recursos em locais especificados. Desenvolveu-se ainda um Dash 

Board com informações essenciais na organização e escalonamento de tarefas do armazém. 

Relativamente ao desenvolvimento do novo layout aplicou-se a metodologia 5S na criação do posto de 

trabalho ideal, bem como na reorganização das máquinas por tipos de produção de forma a criar uma 

rota de abastecimento de recursos e recolha de produto acabado (Mizusumashi), fundamentada pela 

analise de cadências produtivas previamente realizada.  

 

4. Diagnóstico 

Este capítulo trata do diagnóstico realizado na empresa em estudo, descrevendo e mapeando o estado 

atual da sua área de produção, mais concretamente a zona de injeção de plástico. Tem como objetivo, 

a identificação de aspetos críticos, contabilização de tempos produtivos e não produtivos das diversas 

etapas constituintes dos processos de injeção estudados. Resultando na apresentação VSM atual das 

três linhas produtivas mais significativas, bem como a caracterização do estado atual do armazém de 

matéria prima e das operações de setup. 

 

4.1. Descrição do Sistema Produtivo 

Tal como qualquer empresa no ramo da injeção de plásticos, a empresa em estudo, dedica a sua 

unidade de injeção à produção de diversos componentes em plástico injetado, tornando-se versátil com 

o propósito de atrair variados clientes das mais diversas áreas de mercado como o sector automóvel, 

alimentar, farmacêutico, entre outros.  

É constituída por diversas unidades de produção, que variam em cadência produtiva, existindo as que 

funcionam por lotes de encomendas do cliente, e as de produção continua, consideradas as mais 

significativas. Tendo sido estas as unidades de injeção escolhidas para serem avaliadas através do 

mapeamento de fluxo de valor, e serão designadas doravante como linhas produtivas 1, 2 e 3. 

As unidades de produção contínua trabalham continuamente durante todo o ano, sendo apenas 

interrompidas para realizar manutenção de moldes ou reparações no caso de serem detetados defeitos 
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de qualidade nas peças injetadas, sendo que para estes cenários é usual existirem máquinas de 

prevenção para colmatar as necessidades de produção. 

A empresa trabalha 24 horas diárias, em três turnos nos quais cada equipa é constituída por um chefe 

de produção, equipa de manutenção/mudança de moldes, e operadores base. 

4.1.1. Layout 

Para uma melhor compreensão das linhas produtivas estudadas, apresenta-se o layout da fabrica. 

Desta maneira temos uma perceção visual das movimentações da matéria prima até à sua 

transformação em produto final pronto a expedir, e que nos permite uma familiarização com o fluxo das 

linhas produtivas, e uma preparação para a compreensão do VSM que foi realizado. Para uma primeira 

perceção do caminho que uma peça injetada percorre desde a sua forma inicial, granulado plástico, até 

estar pronta a expedir, peça injetada, ela passa maioritariamente por quatro áreas principais, armazém 

de matéria prima, zona de estufagem, máquinas de injeção e, armazém de produto acabado. 

As diversas áreas constituintes do processo de injeção de qualquer componente, estão identificadas 

com o respetivo código de cores e são ilustradas nas figuras 4 e 5. 

 

 

Legenda: 

- Armazém de moldes; 

- Máquinas de injeção; 

- Gabinetes de apoio à produção; 

- Estufagem de matéria prima (desumidificação); 

- Armazém de produto final; 

- Armazém de matéria prima. 

Figura 4 - Piso -1 Figura 5 - Pisos 0 e 1 
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4.1.2. Etapas das linhas produtivas e fluxo de produção  

Tendo sido apresentadas no subcapítulo anterior, as principais áreas dedicadas à produção de 

componentes injetados, neste serão detalhadas as etapas que caracterizam as linhas produtivas 

estudadas. 

As três linhas diagnosticadas, embora distintas têm etapas semelhantes ao longo do seu processo 

produtivo. A tabela 1 e a figura 6 apresentam as diversas etapas produtivas. 

 

Tabela 1 – Etapas/Secções constituintes das linhas produtivas estudadas. 

Linha Etapa/secção Descrição 

1,2,3 Armazém de Matéria 
Prima 

Inicio da cadeia de fluxo das linhas de produção. Local de armazenamento das matérias primas. 

1,2,3 Aspiração Fase de transporte através de tubagens, que levam o material desde o armazém até às maquinas de 
injeção respetivas, passando quando necessário pelas estufas. 

1,2,3 Estufa De modo a garantirem certas características algumas matérias primas têm de passar um determinado 
tempo na estufa sujeitas a uma determinada temperatura. 

1,2,3 Injeção Máquinas de injeção onde a matéria prima é transformada, com recurso a um molde específico, na peça 
pretendida. 

1,2 Controlo easy-open 
Controlo para um determinado componente destas linhas consiste num teste que garante o correto 

funcionamento aquando da utilização pelo consumidor final. 

1 Controlo automático 
Secção de controlo através da utilização de leitores óticos a laser que consoante os padrões de qualidade 

permitem ou rejeitam a continuação dos componentes na linha de embalamento. 

1,2 Controlo dimensional 
Tarefa manual periódica, realizada por operadores, onde o produto é verificado, com recurso a calibres 

próprios, para assegurar as cotas dimensionais. 

3 Controlo visual Inspeção visual periódica por parte de um operador, a uma amostra de peças durante o seu percurso na 
linha de produção após a injeção e antes do embalamento. 

3 Controlo de amostra 
Separação de uma amostragem de peças produzidas a cada embalagem concluída, para controlo de 

qualidade do lote 

1,2,3 Embalamento Processo de armazenagem dos componentes em caixas, com capacidade estipulada consoante a linha 
proveniente, e paletização. 

1,2,3 Película Acondicionamento das caixas paletizadas com recurso a máquina, utilizando filme plástico transparente. 

1,2,3 Armazém de Produto 
final 

Local de armazenamento do produto final, onde aguarda chegada do cliente para expedição. 
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A produção de componentes através da injeção de plástico é um processo composto por diversas 

etapas, desde a chegada da matéria-prima, até à sua transformação em produto final. Apesar de ser 

um processo contínuo e existir planeamento e controlo de qualidade de forma a garantir um fluxo 

contínuo de produção, existem sempre pontos sensíveis, passiveis de melhoramento, por vezes em 

mais do que uma etapa do processo produtivo. 

 

4.2. VSM atual – diagnóstico geral à unidade de injeção 

Após ter sido feito o reconhecimento das linhas escolhidas para diagnosticar, através de observação 

de cada posto e diálogo com os operadores dedicados a determinada linha, aplicou-se a metodologia 

anteriormente descrita no capítulo 3.  

Garantiu-se informação válida e mensurável que permitiu a construção da ferramenta que serviu de 

base a este capítulo e que garante a credibilidade das conclusões alcançadas. 

Construíram-se os mapas de fluxo de valor (VSM), das cadeias produtivas estudadas, que podem ser 

consultados no anexo A.  

No próximo subcapítulo será explicado genericamente o método de construção do VSM, de modo a 

sustentar as ilações retiradas nesta fase inicial do trabalho, e, que resultarão nos pilares para o capítulo 

seguinte, onde mediante os aspetos críticos detetados através da análise desta ferramenta, se propõem 

soluções de melhoria.  

A explicação genérica do método de construção de um VSM é aplicável a todas as linhas produtivas 

estudadas, sendo que a linha 1 comparativamente à linha 2 apenas difere o material utilizado, tratando-

se do mesmo tipo de peça injetada, e, em relação à linha três podemos admitir que embora existam 

Figura 6 - Fluxograma das linhas produtivas estudadas 
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pequenas variações de processo, as dimensões dos componentes são da mesma ordem de grandeza, 

tornando assim as três linhas equiparáveis numa análise que recorra a esta ferramenta Lean. 

 

4.2.1. Construção do VSM linha produtiva 1 

A título de exemplo este subcapítulo apresenta a construção do VSM da linha produtiva 1. Este é 

constituído por quarto secções distintas, sendo a mais relevante para análise de diagnóstico a que diz 

respeito ao processo produtivo, e que será primeiramente explicada.  

O processo produtivo, é definido por uma sequência de operações, que tem inicio na arrumação da 

matéria prima no respetivo armazém seguindo sucessivas etapas até à chegada ao armazém de 

produto final como componentes injetados. De forma a caraterizá-las foram criadas caixas 

representativas para cada uma, sendo que a título de exemplo se ilustra na figura 7 a injeção. 

 

 

 

 

 

 

A nomenclatura adotada na caraterização de cada etapa foi a seguinte: 

• C/T – Tempo de ciclo entre as moldações necessárias para completar uma caixa de tampas, 

ou de cápsulas. 

• Setup – Tempo necessário para mudança de molde, e que foi obtido em registos da empresa, 

• AvT – (Avaliable Time) disponibilidade da máquina, ou seja, percentagem tempo em que 

deveria estar a produzir visto estar apta para tal, excluindo tempos de manutenção e setups, 

• Nº Maq – número de maquinas dedicadas à produção de cada componente. 

Para todas etapas do processo produtivo foram criadas caixas correspondentes, cujos respetivos 

tempos de ciclo, bem como de tempo de valor acrescentado e sem valor acrescentado são 

quantificados nas tabelas presentes no anexo B. 

Depois de contabilizados os tempos de ciclo de cada tarefa, caraterizaram-se os tempos de transportes, 

utilizando a simbologia da figura 8 para os introduzir no VSM. 

Figura 7 - Caraterização de uma operação 
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Para que a empresa consiga satisfazer as encomendas de clientes, tem de recorrer a fornecedores 

para a aquisição da matéria prima que depois utiliza na produção dos componentes encomendados.  

Estas ações são geridas pela área de planeamento, que garante a realização de todas as tomadas de 

decisão internas e externas da empresa, sendo daqui que ocorrem quatro interações fundamentais no 

ciclo do produto: 

• Receber a encomenda do cliente, informação das quantidades requeridas, o que acontece 

semanalmente; 

• Receber informação do armazém de matéria prima, representa a comunicação entre sectores 

e, transmite informação de escassez de matéria prima; 

• Receber informação do armazém de produto final, sobre o stock de produto já finalizado e 

pronto a enviar para o cliente; 

• Encomendar matéria prima à empresa fornecedora.  

Estas interações são ilustradas com as respetivas relações na figura 9. 

 

 

 

Figura 8 - Representação de transportes 

Figura 9 - Interações do centro de controlo com agentes externos e internos 
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A recolha de dados relativa a estas interações bem como os dados relativos ao processo produtivo, 

permitiram desenvolver os critérios de análise utilizados para caraterizar todo sistema produtivo, tendo-

se definido os seguintes rácios devido às analises que permitem: 

1) Análise à existência de material na empresa, sensibilidade ao tempo de espera em armazém; 

2) Análise às esperas entre produções, possíveis problemas do foro logístico; 

3) Permite a contabilização do tempo produtivo no Leadtime de produção sem as esperas, e desta 

forma perceber o peso das mesmas no processo produtivo; 

4) Análogo ao anterior, este contabiliza efectivamente o tempo de esperas e transportes. 

Onde: 

• Tempo de produção:  Somatório dos tempos de ciclo de todas as atividades integrantes do processo 

produtivo desde a aspiração até à colocação de película.  

• TVA: Tempo de valor acrescentado. Parte do tempo de processo que corresponde à criação de valor 

visto pelos olhos do cliente; 

• Lead time de produção: intervalo de tempo compreendido entre a aspiração da matéria prima até 

à quantidade necessária de produto final para encher um camião, incluindo esperas e transportes; 

o 𝐿𝑒𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 =  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 +  𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠 +  𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 

• Lead time real: é definido pelo intervalo de tempo compreendido entre a encomenda da matéria 

prima, até à produção de quantidade necessária de produto final para encher um camião destinado 

ao cliente. 

No próximo subcapítulo serão apresentadas as contabilizações e conclusões obtidas resultantes deste 

processo de construção do VSM, abrangendo também os VSM das outras linhas produtivas estudadas. 

 

4.2.2. Resultados obtidos dos VSM 

Após construção e análise dos VSM, e de forma a resumir o seu conteúdo de forma intuitiva, organizou-

se a informação neles contidos em tabelas resumo, onde através da sua leitura, se conseguem 

identificar possíveis aspetos críticos nas linhas estudadas e, desta forma, partir para um diagnóstico 

mais focalizado nas áreas identificadas como críticas. 

Na tabela 2 estão contabilizados os tempos de ciclo, TVA (tempo de valor acrescentado) e TSVA (tempo 

sem valor acrescentado), para cada etapa constituinte do processo da linha 1, identificando desta forma 

𝑻𝑽𝑨

𝑳𝒆𝒂𝒅𝑻𝒊𝒎𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒍
 

(1) 
𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖çã𝒐

𝑳𝒆𝒂𝒅𝑻𝒊𝒎𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒍
 

(2) 
𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖çã𝒐

𝑳𝒆𝒂𝒅𝑻𝒊𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖çã𝒐
 

(3) 
𝑬𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔 + 𝑻𝒓𝒂𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔

𝑳𝒆𝒂𝒅𝑻𝒊𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖çã𝒐
 

(4) 
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as operações que apresentam tempos que não acrescentam valor à cadeia produtivo como aspetos 

ocorridos no controlo automático e na operação de colocação da película. 

As tabelas referentes às outras linhas produtivas estudadas estão presentes no Anexo B. 

Tabela 2- Tempos de ciclo de VA e SVA da linha produtiva 1 

 T/C [s] TVA [s] TSVA [s] 

Aspiração 324 324 0 

Estufa 300 300 0 

Injeção 1352 1352 0 

Controlo Automático 2160 1140 1020 

Embalamento 95 95 0 

Película 10880 80 10800 

 

A tabela 3, contabiliza as esperas e transportes de cada linha produtiva, bem como o respetivo lead 

time de produção e lead time real. Através da sua análise verificou-se que em todos os casos analisados 

os tempos de esperas e transportes superam o tempo produtivo. Sendo que os tempos de transporte 

entre máquinas de injeção e zona de embalamento são superiores aos desejáveis devido a distância 

entre secções. 

 

 

Tabela 3 - Contabilização dos tempos das diversas linhas produtivas e respetivos lead times de produção 
e real 

 Tempo de 

Produção 

[h] 

Esperas e 

Transportes 

[h] 

LeadTime de 

produção 

[h] 

LeadTime 

real 

[h] 

LP 1 1,2 3,0 4,2 61,0 

LP 2 0,3 3,6 3,9 72,0 

LP 3 2,1 2,6 4,7 112,3 
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Assim a tabela 4, apresenta o peso percentual obtido quer do tempo de produção quer das esperas e 

transportes associados a cada caso relativamente ao Lead time de produção, onde podemos constatar 

que as esperas e transportes atingem valores bastante elevados sempre superiores a 50%, 

nomeadamente para a LP2 onde totalizam 92%. Nesta categoria foram detetadas esperas por parte 

dos operadores nas zonas de pesagem de embalagens, quer na linha 2 quer na linha 3. 

 

Tabela 4 - Pesos do tempo de produção e do tempo não produtivo no LeadTime de produção 

 Tempo de Produção / LeadTime de 

Produção 

(Esperas + Transportes) / LeadTime de 

Produção 

LP 1 28,5% 71,5% 

LP 2 7,6% 92,4% 

LP 3 44,7% 55,3% 

 

A tabela 5 apresenta para cada uma das linhas diagnosticadas os tempos totais de VA e SVA, e os 

rácios indicadores de aspetos críticos relacionados com existências de matéria prima, ou mesmo WIP 

no chão de fábrica. 

 

Tabela 5 – Obtenção dos rácios TVA/LTreal e TProdução/LTreal 

 

 

4.2.3. Interpretação do VSM atual  

Pela análise das tabelas resultantes do VSM atual, podemos constatar que são transversais a todas as 

linhas estudadas os elevados valores dos tempos de esperas e transportes, contribuindo desta forma 

para um lead time de produção elevado, relativamente a este tipo de processos. 

 
TProdução 

[h] 

TVA total 

[h] 

TSVA total 

[h] 

LTreal 

[h] 

TVA/LTreal TProdução/LTreal 

LP 1 1.2 0.9 3.3 61.0 1.47% 6.73% 

LP 2 0.3 0.3 2 72.0 0.42% 0.4% 

LP 3 2.1 1.9 2.5 112.3 1.69% 1.87% 
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Outro valor que se destaca nesta análise por ser de igual forma considerado elevado, é o do lead time 

real. 

Da análise dos TVA relativamente aos LeadTime reais (equação 1), conclui-se que existem fatores 

críticos ao longo do processo, problemas inerentes a presença do material na empresa (em armazém) 

sem entrar na produção. Desta forma sentiu-se a necessidade de realizar um diagnóstico focado no 

armazém de matéria prima. 

Por outro lado, a avaliação do tempo de produção em relação ao Lead Time real (equação 2) e tendo 

obtido valores também muito reduzidos, permite concluir que existem esperas entre produções e 

armazéns, originando problemas de foro logístico. Sendo comum a todas as linhas estudadas, verificou-

se a acumulação de produto final em diversos sectores da fábrica, originando obstrução de passagens 

afetando o fluxo de outras linhas de produção, e dificultando o transporte de moldes dentro da fábrica, 

podendo originar problemas quer a nível de segurança, quer de acessibilidade.  

Outro aspeto relevante identificado na análise ao VSM, foi o tempo de setup elevado, ilustrado na figura 

10 que representa a operação de injeção para a LP1, onde podemos verificar que o mesmo tem uma 

duração de duas horas.  

• C/T -  tempo de ciclo; 

• Setup – duração da operação de setup; 

• AvT – tempo de disponibilidade da máquina; 

• Nº Maq – número de máquinas a produzir  

tampas e capsulas respetivamente. 

 

 

 

O valor do UpTime apresentado foi determinado para 365 dias, fazendo uma estimativa considerando 

que as máquinas de injeção têm capacidade para produzir 24 horas por dia. 

Este tempo de setup representa cerca de 8% do tempo disponível da máquina se consideramos esse 

intervalo temporal (24 horas), que se torna bastante relevante numa atividade onde em apenas alguns 

minutos de produzem dezenas de peças. Assim sentiu-se necessidade de efetuar um estudo 

aprofundado às operações de setup, que será apresentado no subcapítulo 4.4. 

4.3. Diagnóstico focalizado - Armazém de matéria prima 

Da análise aos dados obtidos dos VSM das linhas produtivas estudadas, detetou-se através da 

aplicação da equação 1, que existiam problemas inerentes à presença de material na empresa, 

considerando-se assim essencial na evolução do trabalho desenvolvido a realização de um diagnóstico 

focado no armazém de matéria prima. 

Figura 10 - Tempos caracteristicos da injeção para a LP1 
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O primeiro passo tomado nesta etapa foi a apresentação ao responsável pelo armazém, onde transmiti 

o propósito da minha presença na empresa bem como os objetivos do meu trabalho e, as conclusões 

obtidas até esta fase, seguiu-se uma visita de reconhecimento do local para melhor compreensão de 

componentes e processos existentes no armazém. Posteriormente foram realizadas observações à 

dinâmica de trabalho e fluxos de matéria prima, bem como a realização de inspeções aos locais de 

armazenamento dos materiais, o que permitiu diagnosticar o estado atual do armazém. 

 

4.3.1. Estado actual 

De seguida apresentam-se os dados recolhidos ao longo do processo, tendo sido feita uma planta do 

estado atual do armazém, para referência futura, e melhor ilustração do layout e utilização do espaço, 

este último recorrentemente adjetivado de limitado por diversos elementos da empresa. 

A figura 11 ilustra um corredor do armazém de matéria, permitindo identificar materiais que se 

encontram devidamente identificados e armazenados (verde), e quais as situações de não 

conformidade existentes como a existência de matéria prima bem identificada, mas que se encontra 

em corredor sem identificação ou com identificação incorreta (cinzento) e ainda outros componentes 

do armazém como as paletes que não se encontram no local adequado, (vermelho).  

Para melhor 

compreensão do estado atual do armazém consultar o anexo C onde é apresentada a planta completa 

de diagnóstico, com legenda dos respetivos códigos de cor e símbolos utilizados.  

O acondicionamento de matérias primas distintas na mesma célula de aprovisionamento, ou ainda a 

coexistência de matérias primas com outros materiais como paletes, produtos finais rejeitados, moldes 

a aguardar entrada em testes de produção, e materiais diversos como cartão, película aderente, são 

outras das situações diagnosticadas, e que originam acumulação de objetos excedentes que são 

deixados neste armazém dificultando o seu normal funcionamento.  

No cálculo do LeadTime real, retirado do VSM, estão contabilizados os consumos de um determinado 

lote de matéria prima, dedicado à produção dos componentes pertencentes à respetiva encomenda do 

cliente. No entanto, essa contabilização assume que determinado lote registado como tendo dado 

entrada em armazém, é prontamente consumido, o que muitas vezes não se verifica devido à 

Figura 11 - Estado actual Armazém Matéria Prima (representação de um corredor) 
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arrumação aleatória de matérias primas resultando num lead time real mais elevado do que estimado 

no VSM. 

Relativamente a aspetos relacionados com a identificação das matérias primas verificou-se a 

degradação das placas identificativas existentes, não permitindo assegurar fidedignamente a sua 

correta seleção para colocação nos silos de alimentação das máquinas de injeção.  

Como forma de quantificar estes aspetos de uma forma que permitisse que, com implementação de 

soluções, facilmente se contabilizassem as melhorias alcançadas, classificaram-se as células que 

compõem o armazém relativamente ao seu nível fiabilidade de identificação. A tabela 6 apresenta esta 

classificação e o respetivo peso percentual de cada situação comparativamente ao cenário ideal de 

identificação correta de todas as células existentes no armazém. 

Tabela 6 - Aspetos críticos associados à identificação de matérias primas 

 

 

 

 

A maior consequência das falhas de identificação apresentadas são as quantidades de matéria prima 

que são desperdiçadas, originando custos consideráveis para a empresa, visto que, algumas matérias 

primas existentes rondam valores de 40€/Kg.  

Além das falhas de identificação, detetaram-se três causas complementares para o desperdício de 

matéria prima, contabilizado em cerca de 700Kg/mês. A inexperiência, motivada pela falta de formação 

adequada, de alguns operadores do turno da noite, período onde era mais recorrente o rompimento de 

sacos de matéria prima, que ocorre com o mau manuseamento da empilhadora, devido 

maioritariamente à segunda causa que é, a sobreposição de paletes de material sendo assim suscetível 

o contacto entre os sacos de matéria prima e os garfos da empilhadora. Por último, algum do material 

desperdiçado, provinha das máquinas de injeção aquando da troca de moldes para novas ordens de 

produção, essa situação ocorre devido à incorreta colocação de matéria prima nos silos, ou canais de 

aspiração causando tempos sem valor acrescentado, tanto maiores no caso desses materiais terem já 

entrado na estufa, resultando por sua vez em grandes dificuldades nas operações de setup nas 

máquinas de injeção. Esta última constatação resultante do diagnóstico ao armazém de matéria prima, 

reforçou a intenção de realizar um estudo aprofundado aos setups das máquinas de injeção de plásticos 

existentes na fábrica, tema que será aprofundado no próximo subcapítulo. 

 

 

 

 

Aspetos críticos detetados Situação Diagnosticada [%] 

Placas identificação danificadas 18 em 37 [un] 48,6 % 

Placas identificativas sem correspondência 15 em 37 [un] 40,5 % 

Veredito: No diagnóstico realizado ao armazém de matéria prima, constatou-

se que os aspetos críticos detetados no panorama logístico e as ocorrências 

indesejáveis ao seu correto funcionamento, se devem maioritariamente a 

aspetos de índole organizacional. 
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4.4. Diagnóstico focalizado - Estudo dos Setups 

Na construção do VSM, relativamente à etapa de injeção, contabilizaram-se tempos de setup de duas 

horas sendo este um valor extremamente elevado para este tipo de operações [39]. 

Para a análise efetuada considerou-se que uma operação de setup pode ser definida como, o conjunto 

de tarefas compreendidas no espaço temporal entre a última peça produzida pelo molde em atividade 

numa determinada máquina de injeção, até a primeira peça produzida e aprovada do molde seguinte 

que entra em atividade na mesma máquina. 

 

4.4.1. Elementos de estudo 

Para realizar o presente diagnóstico, foram observados quatro setups nas condições anteriormente 

referidas de forma a obter um padrão de procedimentos geral desta atividade na empresa. Os principais 

elementos diferenciadores consistem no tipo de águas que podem ser quentes ou frias, bem como a 

presença ou não de carburador no molde. A Tabela 7 apresenta os elementos de estudo e respetivas 

características. 

Tabela 7 - Características dos moldes utilizados nos setups medidos 

Setups Máquina nº Águas Carburador 

1 18 Quentes Não 

2 17 Frias Sim 

3 19 Frias Sim 

4 18 Quentes Não 

 

Apesar de existirem quatro conjugações águas/carburador, os moldes mais comuns na empresa e 

sobre os quais incidiu a cronometragem de tempo de setup, foram os 2 e 4, águas frias com carburador 

e águas quentes sem carburador respetivamente. 

4.4.2. Resultados do estudo aos setups 

Uma operação de setup envolve dezenas de suboperações distintas, desde simples movimentações 

do operador a operações mais complexas como a programação da máquina de injeção envolvida. A 

título de exemplo na tabela 8 apresenta-se a descrição das tarefas e respetiva cronometragem para o 

setup 3, aquando da sua fase de diagnóstico. 

As tarefas destacadas a azul, representam as tarefas que deveriam ser realizadas com a máquina de 

injeção em funcionamento, situação que não se verificou durante a realização deste estudo. 

Este tipo de tarefas não incluí a utilização da máquina de injeção, pelo que ao serem realizadas com a 

mesma parada contribuem para o tempo não produtivo, situação evitável no sentido de reduzir o tempo 
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de setup, que embora sendo uma tarefa imprescindível, se pretende que tenha a menor duração 

possível. 

Tabela 8 - Cronometragem de todas as tarefas executadas durante o setup 3 

Nº Operações do Setup 

Tempo 

[seg] 

1 Remoção do molde 1186 

1.1 Abrir molde e deixar arrefecer  125 

1.2 Ir buscar carro de recolha de águas 88 

1.3 Limpar o molde 175 

1.4 Remover água do circuito, mangueiras e records 163 

1.5 Ir buscar ferramentas para remoção de suportes de fixação 92 

1.6 Colocar argola no molde e fixar ponte rolante  58 

1.7 Remover cavilha de segurança e haste 124 

1.8 Remover suportes de fixação do molde à máquina 245 

1.9 Remover o molde e colocá-lo no carro de transporte, retirando ponte rolante 116 

2 Colocação de novo molde 1798 

2.1 Ir guardar molde anterior e trazer novo molde 957 

2.2 Fixar ponte rolante e posicionar molde na máquina de injeção 86 

2.3 Centrar o molde na placa fica da máquina 62 

2.4 Colocar suportes de fixação 468 

2.5 Colocar e centrar haste 85 

2.6 Remover argola do molde e ponte rolante 40 

2.7 Limpeza da zona do bico de injeção  100 

3 Colocação de elementos complementares ao molde 2456 

3.1 Ir buscar mangueiras de águas 63 

3.2 Retificar apertos dos elementos de fixação 175 

3.3 Ligar mangueiras de águas e records 186 

3.4 Ligar termorregulador 62 

3.5 Afinar parâmetros de termo regulador e ligar águas 123 

3.6 Aguardar pelo aquecimento de termorregulador 1847 

4 Afinar parâmetros de injeção e recolha de peças 3001 

4.1 Programar garra robótica 184 

4.2 Ajustar tapete 91 

4.3 Correr programa de injeção 586 

4.4 Afinar parâmetros 320 

4.5 Aguardar por aprovação de responsável da qualidade 1820 

 TOTAL 8441 
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O passo seguinte transversal a todos os dados recolhidos nesta etapa do trabalho e que nos permite o 

tratamento dos mesmos de uma forma mais objetiva é agrupar todas as tarefas observadas em oito 

categorias gerais integrantes da ferramenta SID, enunciada na metodologia (capítulo 3) e que são: 

 

1. Limpeza 

2. Movimento do operador 

3. Transporte 

4. Ferramentas/Acessórios 

5. Posicionamento e montagem 

6. Mudança de material 

7. Programação 

8. Afinação 

O gráfico apresentado na figura 12, ilustra os tempos totais de cada setup, tempos realmente medidos 

e que incluem a contabilização de mudança de turnos, caso o setup tenha sido iniciado num 

determinado turno, mas apenas finalizado no turno seguinte, e, problemas pontuais que se verificaram 

e que dificultaram a operação. 

 

A tabela 9 ilustra os tempos de setup para cada categoria de operações bem como os as esperas 

devido a acidentes e as trocas de turno (ocorrências) e, respetivos pesos percentuais. 
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Figura 12 - Tempos de setup medidos 
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 Tabela 9 - Tempos de setup detalhados por tarefas e respetivos pesos percentuais 

  

 Embora sejam situações relevantes, principalmente a paragem de setups devido à troca de turnos, 

tema que será abordado no capítulo de soluções desenvolvidas, estas foram retiradas dos tempos 

totais, para que se avaliasse então um setup normal segundo os procedimentos adotados na fábrica. 

Assim, com a aglomeração de tarefas registadas em tarefas chave, podemos constatar a utilidade e 

facilidade de tratamento de dados que a ferramenta SID permite para este tipo de estudos, tendo-se 

obtido tempos de setup tão dispares contabilizados entre uma hora e, duas horas e quarenta minutos, 

quando neste tipo de indústria se pretende atingir valores substancialmente mais baixos, havendo 

casos de tempos médios de vinte minutos por setup.  

De forma a quantificar as tarefas que compreendiam maiores tempos despendidos elaboraram-se 

gráficos com o peso percentual de cada tarefa para cada caso estudado, que podem ser consultados 

na figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tempo [segundos]  Peso percentual [%] 

Setup 1 Setup 2 Setup 3 Setup 4 Setup 1 Setup 2 Setup 3 Setup 4 

Ocorrências 0 2700 2935 8400 Ocorrências 0,00 % 27,12 % 25,8 % 47,14 % 

Limpeza 453 272 175 607 Limpeza 12,33 % 2,73 % 1,54 % 3,41 % 

Movimentações 784 2178 243 1309 Movimentações 21,33 % 21,88 % 2,14 % 7,35 % 

Transporte 0 480 957 510 Transporte 0,00 % 4,82 % 8,41 % 2,86 % 

Ferramentas 320 1074 1818 1455 Ferramentas 8,71 % 10,79 % 15,98 % 8,17 % 

Montagem 1072 1043 1782 2642 Montagem 29,17 % 10,48 % 15,66 % 14,83 % 

Material 490 0 1007 931 Material 13,33 % 0,00 % 8,85 % 5,23 % 

Programação 401 580 833 519 Programação 10,91 % 5,83 % 7,32 % 2,91 % 

Afinação 155 1290 1626 1445 Afinação 4,22 % 16,36 % 14,29 % 8,11 % 

TOTAL 3675 9956 11376 17818 TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 

Setup 3 

Setup 1 Setup 2 

Setup 4 

Figura 13  - Peso percentual das tarefas SID 
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4.4.3. Interpretação dos resultados  

Pela análise dos gráficos apresentados na figura 13, podemos facilmente identificar quais as operações 

que serão críticas num contexto de padronização das mesmas. Esta afirmação sustenta-se no facto de 

se verificar que, nas operações do tipo 8 (afinação) oscila entre os 4% e os 22% do tempo total de 

setup, correspondendo estes valores a tempos de 2,5 e 27 minutos respetivamente. 

Relativamente a movimentações do operador (categoria 2), podemos constatar que foram 

presenciadas duas situações completamente dispares. Por exemplo no setup 2 esta operação totalizou 

4 minutos correspondendo a 3% do tempo de setup, enquanto que no setup 3 a mesma operação 

totalizou 36 minutos, que ocuparam 30% do tempo desse mesmo setup. Sendo que as tarefas 

integrantes desta categoria são movimentações para a recolha de ferramentas necessárias, ou diálogo 

com outros operadores, sendo tanto maiores os tempos registados quanto a escassez de ferramentas 

necessárias ou a distância percorrida para a sua obtenção.  

Sendo que apenas existe um carro de ferramentas disponível por turno, sendo o mesmo utilizado por 

todos os operadores responsáveis por trocas de moldes, originando deste modo interferências 

prejudiciais no caso de simultaneidade de setups num determinado período do turno. 

Outra situação que se destaca nesta análise é o facto de no setup 1, as operações relativas a 

transportes corresponder um peso de 0%, sendo esta a situação ideal e, que se procura atingir em 

todos os setups, no entanto verificou-se que nos setups seguintes esta situação não ocorre, tendo até 

um peso na ordem dos 10% no caso do Setup 2. A razão principal destes tempos de transporte é a 

distância considerável entre algumas máquinas e o armazém de moldes, agravada pelo facto de 

existirem pela fábrica diversas paletes de produto final. No cenário ideal estas, após completas, 

deveriam ser imediatamente encaminhadas para o respetivo armazém, evitando assim os 

constrangimentos no chão de fábrica, que dificultam todas as tarefas relacionadas com 

movimentações. 

No caso das operações do tipo 4, referentes a ferramentas e aparelhos, estas englobam o recurso, a 

equipamentos de aquecimento de águas, e de aquecimento de carburadores, sendo os resultados 

obtidos variáveis consoante a tipologia do molde em causa. Assim esta será uma tarefa sobre a qual 

não incidirá tão incisivamente a componente de melhorias sugeridas, visto ser uma tarefa que engloba 

um investimento significativo na aquisição de alternativas à tecnologia atualmente existente na 

empresa. 

Sendo a tarefa com pesos entre os mais significativos, podemos considerar a tarefa 5, posicionamento 

e montagem, como uma tarefa de grande relevância para este estudo, visto corresponder a cerca de 

30% de tempo de setup em dois casos estudados, e verificar-se aquando a realização deste trabalho 

das enormes dificuldades sentidas pelos operadores na sua realização. 

As principais causas detetadas para as dificuldades sentidas no desempenho da montagem, advém 

principalmente da degradação das roscas existentes nas placas de fixação do molde, bem como dos 

sistemas de apoio desadequados para certos moldes, por motivos dimensionais.   
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Sendo que numa operação de setup se pretende que o seu tempo seja o menor possível e, de acordo 

com a ferramenta SMED como veremos adiante, algumas operações serão tratadas como atividades 

externas ao setup, podemos caracterizar como aspetos críticos detetados os tipos de operações 2, 3, 

5 e 8. 

Este critério de seleção de tarefas como aspetos críticos, será um bom ponto de partida para o 

desenvolvimento de um novo procedimento de setup, além de ter ajudado a extrapolar outros 

problemas existentes na fábrica, como a acumulação de paletes, que encaminhou este trabalho para 

uma outra etapa de diagnóstico que será desenvolvida no subcapítulo 4.6 e, consiste na análise ao 

layout atual da fábrica, mais concretamente a zona das máquinas de injeção. 

 

 

 

 

 

 

4.5. Layout Actual 

A necessidade de realização de um diagnóstico ao layout atual da fábrica, nomeadamente ao sector 

das máquinas de injeção, proveio de duas diretrizes distintas. Por um lado, a exigência presencial no 

estudo dos setups através do acompanhamento constante a todas a ações dos operadores 

responsáveis pela mesma, permitiu sentir as suas dificuldades de movimentação e limitações de 

espaço para o desempenho das suas tarefas. Por outro, após o período presencial na fábrica, onde foi 

desenvolvida toda a análise anterior que resultou na escolha das áreas apresentadas para um 

diagnóstico focalizado, foi solicitado pelos responsáveis da empresa, tendo em conta o impacto positivo 

do trabalho realizado anteriormente, que também o layout da zona da injeção fosse alvo de um estudo 

mais focado. 

O fator de impulso desta decisão, foi a aquisição de novas instalações, para onde serão enviadas as 

máquinas dedicadas exclusivamente às linhas de produção 1 e 2. Criando assim uma oportunidade de 

estudo de alteração de layout de forma a rentabilizar o espaço disponível após a saída das referidas 

linhas produtivas. 

 

4.5.1. Caracterização do Layout atual 

A figura 14 ilustra o estado atual da empresa, sendo as máquinas representadas pelos blocos 

numerados consoante a nomenclatura existente na fábrica.  Uma característica funcional desta fábrica, 

e que se torna alvo de interesse, são os tapetes rolantes de recolha de peças injetadas e que está 

Veredito: os aspetos críticos detetados e dificuldades sentidas na realização 

de setups, devem-se a aspetos de planeamento deficitário, e organizacionais 

nomeadamente a não uniformização de procedimentos guia para esta tarefa 

extremamente crucial no desempenho desta unidade de produção. 

 

 

Veredito: os aspetos críticos detetados e dificuldades sentidas na realização 

de setups, devem-se a aspetos de planeamento deficitário, e organizacionais 

nomeadamente a não uniformização de procedimentos guia para esta tarefa 

extremamente crucial no desempenho desta unidade de produção. 
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integrado na linha de produção 1, garantido o transporte das mesmas, desde a máquina de injeção até 

à unidade de controlo automático que garante a os elevados padrões de qualidade requeridos para 

este componente. Com a mudança de instalações por parte desta linha produtiva, cria-se uma 

oportunidade de estudo de impacto de desativação ou adaptação desta linha às produções mantidas 

nas instalações atuais, tendo em conta o facto de que a sua utilização era dedicada a uma linha 

continua e que doravante, será possivelmente alternada por diversos lotes consoante as ordens de 

fabrico lançadas para produção. 

As zonas de colocação de caixas de produto final, das diversas produções encontram-se também 

devidamente identificadas, e ainda outros recursos necessários ao desempenho das atividades 

inerentes às diversas produções, como a balança, e bancadas de embalamento e retrabalho, situadas 

na zona esquerda da planta.  

Os consumíveis como caixas de cartão, separadores em cartão, sacos de plástico e outros tipo de 

acondicionamento de produto final, encontram-se colocados junto à respetiva máquina de injeção e 

são identificados pela simbologia que pode ser consultada na respetiva legenda. 

Todos estes aspetos do layout atual serão analisados de seguida, de maneira a caraterizar o estado 

atual. 

 

 

 

 

 

 

4.5.2. Diferenciação e caraterização dos vários tipos de 

produções existentes 

Após identificação do estado atual do layout existente e construção da respetiva planta, partiu-se para 

um estudo aos processos existentes na fábrica no que à injeção de componentes e atividades 

diretamente relacionadas diz respeito.  

Figura 14- Layout atual 
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Nesta fase do trabalho são classificados os vários tipos de produção identificados e que serão alvo de 

estudo. 

Deste modo e, para caracterizar os diversos elementos de estudo apresentam-se as nomenclaturas e 

descrição de cada um: 

• Produção por peso – consiste no conjunto de produções semelhantes devido quer à dimensão 

dos produtos finais obtidos, quer ao facto da necessidade de pesar as embalagens para 

verificação de peso requerido, ser uma tarefa integrante de todas as produções deste tipo; 

• Produção por quantidade de peças – tipo de produções onde se obtém peças com maior ou 

menor dimensão, que, no entanto, em vez de serem pesadas, são controladas à saída da 

máquina de injeção para efeitos de qualidade, sendo que cada embalagem final contém 

obrigatoriamente um número fixo de peças; 

• Produção por cliente – Casos especiais denominados como cliente A e cliente B que embora 

correspondam a produções por peso e por quantidade de peças respetivamente, são 

produções continuas cujas máquinas utilizadas são exclusivamente dedicadas a estas 

produções. 

Com o layout da empresa devidamente replicado bem como as caraterísticas de cada máquina e 

respetivos recursos identificados, para cada ordem de fabrico diagnosticada à data desta análise, 

podemos então assumir que dispomos de três tipos de produção distintos identificados anteriormente 

e que aqui serão pormenorizadamente descritos. Os dados recolhidos e que fundamentam esta análise 

podem ser consultados no anexo D. 

O primeiro tipo de produção identificado, produção por peso, mais generalizado consiste na produção 

de componentes com recurso a pesagem, são geralmente peças simples e que não exigem controlo 

de qualidade por componente, ou seja, apenas uma amostragem de cada caixa é analisada pelo 

departamento de qualidade garantindo em caso de aprovação, a qualidade do lote correspondente. 

Este tipo de produção permite que o operador consiga estar dedicado a mais do que uma máquina, 

sendo o número de máquinas tanto maior quanto maior o tempo de ciclo das mesmas. 

Em segundo lugar temos as produções por quantidades de peças, que consistem na injeção de 

componentes que têm como exigência a inspeção de qualidade antes da sua colocação na caixa de 

produto final, sendo esta atividade desempenhada no tapete rolante à saída da máquina de injeção. 

Geralmente este tipo de produções estão sempre adjudicadas às mesmas máquinas não existindo 

grande variação de máquinas utilizadas. Devido à necessidade de todas as peças serem controladas, 

verificou-se que caso os tempos de ciclo da máquina de injeção correspondente fossem inferiores a 10 

minutos o operador apenas consegue estar dedicado a essa produção.  
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A tabela 10, resume as principais caraterísticas por tipo de produção. 

 

Tabela 10 - Caracterização dos tipos de produção (peso e peças) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A produção por cliente engloba os dois tipos de produção acima descritos, pelo que a tabela 11, ilustra 

as principais diferenças entre os dois clientes alvos de estudo no âmbito deste trabalho. 

As máquinas dedicadas à produção do cliente A são as 37, 38 e 39, sendo que no caso da máquina 

39, anteriormente identificada, cujo VSM pode ser consultado no anexo A3, existe uma necessidade 

acrescida de ocupação do operador que tem de realizar a separação do gito de maneira a este não 

seguir em conjunto com a peça injetada para a caixa de produto final. Desta forma esse operador 

apenas consegue estar dedicado a mais uma máquina além desta. 

No caso do cliente B, a produção correspondente é caracterizada pela utilização continua de duas 

máquinas de injeção (11 e 13), dividindo estas o seu tempo produtivo por cinco componentes distintos, 

consoante as necessidades do cliente e, a utilização periódica da máquina de injeção 4 que produz um 

componente complementar a ser posteriormente montado noutro produto desta linha. 

Sendo produtos da mesma família a diferença nos cinco componentes constituintes da produção 

dedicada ao cliente B consiste no número de blocos que cada peça possui variando de 1 a 5, sendo 

que no caso do monobloco existem dois tipos distintos um injetado já com o friso que o complementa, 

e outro que é injetado sem o mesmo, existindo então a necessidade da sua montagem à posteriori, e 

existência de stock destes componentes. Aquando da produção do monobloco simples, os frisos estão 

colocados junto à saída da máquina de injeção cabendo ao operador a sua montagem antes de colocar 

a peça final na caixa correspondente. 

 

 Tipo de produção 

Características Por peso Por quantidade de peças 

Pesar sim não 

Método de produção lotes lotes 

Controlo de qualidade por amostragem por unidade 

Máquinas de injeção 

utilizadas 

grande variação pouca variação 
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 Tabela 11 - Caracterização da produção por cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o B cliente existe ainda uma máquina de plastificação de peças (FP01), que envolve 

individualmente cada unidade num invólucro plástico caso se trate de um componente de 1, 2 ou 3 

blocos e só posteriormente embalá-las nas respetivas caixas de cartão, recorrendo à respetiva bancada 

de embalamento (BT01). No caso dos componentes possuírem 4 e 5 blocos, os mesmos são 

embalados apenas em caixas de cartão logo após a injeção e à saída da máquina respetiva. 

Tendo estes dois casos uma produção significativa e máquinas exclusivamente dedicadas, tornam-se 

um ponto de análise interessante no estudo de novo layout a desenvolver. 

No subcapítulo 4.5.3 são apresentados os resultados obtidos nesta etapa, quer a nível de distâncias 

percorridas pelos operadores, quer tempos despendidos ao longo do turno de trabalho, número de 

operadores dedicados, e espaço ocupado pelos recursos e produtos finais de cada produção, o que 

permite caracterizar o panorama geral da fabrica, mas também, identificar as singularidades das 

produções continuas para clientes específicos. 

 

4.5.3. Estudo dos tempos, distâncias percorridas e taxas de 

ocupação 

Todas as medições de tempos ocorridos e distâncias percorridas na fase de diagnóstico entre máquinas 

de injeção e postos complementares das diversas linhas produtivas, foram obtidos recorrendo ao 

método das cronometragens para caracterizar tempos de transportes, e a observações instantâneas 

para caracterizar tipos de tarefas, e comportamentos dos operadores, como as movimentações e taxas 

de ocupação nas máquinas pelas quais estão responsáveis durante o seu turno. 

A tabela 12 apresenta a caracterização do sistema para as produções por peso, ilustrando o caso de 

um operador estar dedicado a três máquinas distintas, pois considera-se esta uma situação de grande 

 Cliente 

Características A B 

Pesar sim não 

Método de produção continua continua 

Controlo de qualidade por amostragem por unidade 

Máquinas de injeção utilizadas sem variação sem variação 

Nº de máquinas de injeção 3 3 

Outras máquinas e bancadas de apoio 0 2 

Nº de operadores 2 Até 6 
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valor dada a relação entre o número de operadores para número de máquinas, e, apresentam-se os 

dados relativos a distâncias que o mesmo percorreu durante o seu turno em metros, bem como as 

percentagens de tempo relativas a deslocações (transportes de caixas e deslocações entre as várias 

máquinas), pausas e dedicação a cada máquina. 

Os pesos percentuais obtidos na análise ao sistema, 1 operador dedicado a 3 máquinas de injeção, 

foram obtidos através da observação instantânea durante um turno de trabalho do respetivo operador, 

o raciocínio adotado para a estimativa de percentagens de tempos de pesagem e tempos distrações 

consistiu em multiplicar o tempo observado em cinco ocorrências e estimá-lo para esse turno de oito 

horas. 

As percentagens foram calculadas relativamente ao tempo produtivo, composto por oito horas por 

turno, excluindo uma hora para refeições e duas pausas de dez minutos, resultando em quatrocentos 

minutos de tempo produtivo. 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜 =  100% – (%𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 +  %𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑔𝑒𝑚 +  %𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎çõ𝑒𝑠) 

 

Onde: 

• Tempo de deslocações: resulta do somatório das deslocações necessárias para cada 

máquina nos percursos máquina/balança, balança/palete e palete/máquina, e ainda as 

deslocações entre as três máquinas. 

• Tempo de pesagem:  este engloba não apenas a tarefa de pesar a caixa, mas a ocorrência 

de, em caso de excesso ou falta de peso, deslocação de regresso à máquina de injeção para 

acerto de quantidade. Esta situação foi recorrentemente observada e, torna-se tanto mais 

crítica quanto o número de operadores presentes em espera para utilizar a balança. Por esse 

motivo utilizou-se um fator de multiplicação de 1.5 ao tempo de pesagem puro. 

• Distrações: conversas com outros operadores, causando paragem no desempenho das suas 

tarefas. 

Tabela 12 - Caracterização da produção por peso 

 Análise por máquina Análise ao sistema 1 operador 3 máquinas 

 

Metros 

percorridos 

por turno [m] 

Tempo de 

deslocações 

balança + palete de 

PF [min] 

Tempo 

Deslocações 

[%] 

Tempo 

Pesagem 

[%] 

Distrações 

[%] 

Taxa de 

ocupação 

[%] 

Máquina 4 768 24 

11.3 % 13.5 % 5 % 70.2 % 
Máquina 38 344 16 

Máquina 26 76.5 1.5 
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De forma a caraterizar a produção por quantidades de peças, apresentam-se na tabela 13, as máquinas 

com menor tempo de ciclo deste tipo de produção, visto que se os tempos de ciclo de injeção forem 

significativamente superiores, podemos adjudicar um operador a essas máquinas simultaneamente a 

pelo menos uma máquina do tipo de produção por peso. Desta forma retratamos então da melhor forma 

a distinção entre os dois tipos de produção, onde neste caso podemos notar as taxas de ocupação na 

ordem dos 90%, devido ao facto de não requererem pesagem aliado às deslocações passarem a ser 

menores pois apenas contemplam a ida e volta à palete de produto final.  

A taxa de ocupação foi calculada de acordo com a formula do caso anterior. 

Tabela 13 - Caracterização da produção por quantidade de peças 

 

Relativamente ao tipo de produção por cliente são apresentados os dois clientes constituintes, visto a 

sua relevância no dia a dia da fábrica, tratando-se de produções de grandes quantidades e que se 

encontram a trabalhar interruptamente, em condições normais. 

A tabela 14 apresenta as principais características de cada máquina dedicada ao cliente A, onde, 

dependendo do número de máquinas adjudicadas e da respetiva localização, nos permite obter as 

distâncias percorridas por cada operador durante o seu turno apenas nas tarefas inerentes à sua 

função, ou seja, deslocações entre máquina e balança, entre balança e palete de produto final e, 

regresso à máquina, por fim as deslocações entre as máquinas a que está dedicado. 

Tabela 14 - Caracterização da produção Cliente A 

 

A tabela 15, apresenta os pesos percentuais por tarefa tendo em conta os tempos medidos no estudo 

efetuado, e resultam de estimativas para o tempo total produtivo do turno. 

 

Metros 

percorridos 

por turno 

[m] 

Tempo de 

deslocações 

palete de PF 

[min] 

Tempo 

Deslocações 

[%] 

Tempo 

Pesagem 

[%] 

Distrações 

[%] 

Taxa de 

ocupação 

[%] 

Máquina 23 420 15 3.75 % 0 % 2 % 94.3% 

Máquina 24 560 20 5 % 0 % 2 % 93 % 

 

Tempo/caixa 

[min] 

Caixas/turno Máquinas adjudicadas 

Distância percorrida por turno  

[m] 

Máquina 37 80 6 6 e 10 522 

Máquina 38 60 8 4 e 26 1263 

Máquina 39 30 16 20 578 
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Tabela 15 - Caracterização dos tempos da produção - Cliente A 

 

A caraterização do cliente B, toma contornos distintos dos anteriores, sendo que a necessidade da 

realização de controlo de qualidade a cada unidade injetada aliada a tempos de ciclo de injeção 

reduzidos, limita a dedicação do operador a uma máquina exclusiva, e com consequente redução 

significativa em movimentações do operador. Neste contexto, partiu-se para uma análise mais focada 

à movimentação de peças injetadas, a utilização de espaço por parte desta produção, bem como a 

localização das máquinas e bancadas de apoio. 

A figura 15, permite constatar a dispersão da localização das várias máquinas constituintes desta linha 

produtiva, estando a máquina 4 no corredor superior, as máquinas 11 e 13 no corredor central e, as 

estações auxiliares (FP01 e BT01) na zona lateral esquerda da planta. Deste modo existe um fluxo de 

material desconexo, e que origina WIP tanto no chão de fábrica como no armazém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra situação resultante da configuração atual prende-se com o facto das produções dos componentes 

monobloco, bloco duplo e triplo, serem colocadas nas respetivas caixas, não sendo considerados 

produtos acabados, seguindo para armazém onde aguardam até serem novamente transportados 

 

Tempo de 

deslocações 

balança + 

palete de PF 

[min] 

Tempo de 

pesagem 

[min] 

Tempo 

Deslocações 

[%] 

Tempo 

Pesagem 

[%] 

Distrações 

[%] 

Taxa de 

ocupação 

[%] 

Máquina 37 12  12 3 % 6 % 5 % 86 % 

Máquina 38 16  16 4 % 4 % 5 % 87 % 

Máquina 39 8  32 2 % 8 % 5 % 85 % 

Figura 15 - Identificação das máquinas e apoios 
pertencentes à produção - Cliente B 
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desta vez para a máquina de plastificação na extremidade oposta da fábrica realizando um percurso 

de ida e volta de cerca de 120 metros nesta movimentação. Desta forma as distâncias e consequentes 

tempos de transportes sucessivos, além da necessidade de voltar a embalar os componentes após 

plastificação, resultam em retrabalho desta linha produtiva e, portanto, desperdícios na óptica do Lean 

Manufacturing. 

 

 

 

 

 

 

4.6. Conclusões do diagnóstico 

No seguimento deste capítulo, foram identificados os aspetos críticos detetados nas linhas produtivas 

analisadas, bem como aspetos de índole geral, transversais a todos os processos existentes. 

A construção do VSM permitiu a identificação direta ou indiretamente da necessidade de focar a analise 

deste trabalho em duas áreas distintas: 

1. Armazém de matéria prima 

2. Setups nas máquinas de injeção 

O diagnóstico efetuado ao armazém de matéria prima resultou na identificação de problemas logísticos, 

com especial relevo na identificação das diversas matérias primas, originando enganos e consequentes 

desperdícios. 

Relativamente ao estudo dos setpus, foram identificados aspetos críticos a nível de organização de 

tarefas e metodologias de trabalho, resultando em tempos de setup bastante elevados para os valores 

pretendidos neste tipo de atividade crucial numa unidade de injeção de plástico. 

Posteriormente surgiu a oportunidade de alteração do layout da unidade de injeção, devido à saída das 

máquinas constituintes das linhas produtivas 1 e 2. Assim realizou-se um diagnostico visando as 

caraterísticas das produções e respetivas máquinas que se manterão na fábrica, identificando-se os 

seguintes aspetos críticos: 

• Longas distâncias percorridas entre máquinas e balança e paletes de produto final; 

• Tempos de pesagem e respetiva deslocação elevados, motivados pelo facto de apenas existir 

uma balança; 

• Produções que originam retrabalho; 

• Taxas de ocupação dos operadores com margem de melhoria. 

Veredito: sendo a limitação de espaço o maior fator de entropia ao correto 

funcionamento dos fluxos existentes no layout atual da fábrica, este fator aliado 

a aspetos organizacionais, originam dificuldades logísticas, nomeadamente a 

acumulação de WIP no chão de fábrica.   
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No capitulo 5 serão apresentadas as soluções desenvolvidas, apresentadas à empresa com o intuito 

de solucionar os aspetos críticos detetados, seguindo na ótica da melhoria continua na qual se regem 

este trabalho, e a filosofia implementada na empresa. 

 

5. Soluções de melhoria desenvolvidas  

Este capítulo trata da apresentação das sugestões de melhoria desenvolvidas para os aspetos críticos 

identificados anteriormente na fase de diagnóstico.  

A tabela 16 resume para as soluções elaboradas as ferramentas aplicadas em cada caso consoante 

os problemas identificados e respetivas causas: 

• Setups: elevados tempos de setup devido falta de procedimentos standartizados; 

• Logística interna: desperdícios de matéria prima devido a falta de identificação adequada; 

• Layout: reduzidas taxas de ocupação do operador, devido a tempos de transporte e pesagem 

de embalagem de produtos finais elevados, bem como escassez de recursos disponíveis e 

distancias entre sectores. 

Tabela 16 – Ferramentas aplicadas no desenvolvimento e implementação das soluções propostas 

 

 

 

 

Sendo respetivamente: 

• Setup: definir procedimento standard e standard visual de setups para máquinas de injeção, 

• Logística interna: desenvolver novos procedimentos de logística interna para a instalação 

atual do armazém de matéria prima, 

• Layout: novo sistema de Layout para as instalações atuais (zona de injeção); 

 

5.1. Melhoria do procedimento de Setup 

Para o desenvolvimento desta proposta, foram utilizadas diversas ferramentas do Lean Manufacturing, 

desde as mais técnicas às mais organizacionais, nomeadamente o SMED, o Visual Management e os 

5S. De seguida apresentam-se as ferramentas utilizadas e os resultados obtidos pela sua 

implementação. 

 SID SMED Kaizen 

Events 

5S Visual Management 

Setups      

Logística interna      

Layout      
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5.1.1. Aplicação do SMED 

Com o objetivo de desenvolver um procedimento standard para as máquinas de injeção, após a 

organização das observações em tarefas base, recorreu-se à ferramenta SMED, de maneira a trabalhar 

todos os aspetos do setup, aplicando as fases que constituem esta ferramenta. Deste modo, com uma 

análise cuidada aos dados recolhidos, procedeu-se ao seu tratamento gradual de acordo com a fase 

correspondente. 

De seguida apresenta-se o processo realizado para o setup 3, no entanto, todos os setups estudados 

foram alvo da aplicação da ferramenta SMED, visto que apesar das suas diferenças em termos de 

registos e ocorrências, estamos perante o mesmo tipo de tarefas, pelo que este procedimento pode ser 

considerado geral à analise das operações de setup. 

 

Fase 0: Problemas imprevistos e de organização  

Na aplicação da fase 0, de maneira a caracterizar as tarefas típicas de uma operação de Setup, 

removeram-se as tarefas observadas classificadas como casos pontuais, passando os registos apenas 

a descrever as atividades efetivamente pertencentes a uma operação de setup.  

Assim problemas imprevistos como a inundação observada no setup 3, são removidos bem como as 

pausas para mudança de turnos. 

Sendo que os tempos de referência para esta operação de Setup se encontram descritos na tabela 8, 

presente no subcapítulo 4.4.2. 

 

Fase 1: Identificação de Operações Externas  

Nesta fase onde todas as operações presentes são operações típicas de setup, é possível identificar 

as que serão consideradas externas, ou seja, operações que podem ser realizadas com a máquina de 

injeção em funcionamento, sem necessidade de interrupção de produção.  

Após a identificação das operações externas que são realizadas como internas, procedeu-se à sua 

conversão de maneira a contabilizar os ganhos possíveis na redução de tempo de setup.  

Para que esta análise fosse mais objetiva possível, integraram-se as tarefas acima identificadas na 

análise através da ferramenta SID. Assim, na tabela 17 podemos observar a contabilização das 

categorias abrangentes destas tarefas externas e respetivos tempos, bem como as percentagens de 

redução correspondentes. Com esta ação atingiu-se uma redução prevista de 20 minutos para o setup 

analisado, onde 2,88% da redução são relativos a movimentações do operador e 11,34% relativos a 

transportes, resultando numa redução de 14,2% ao tempo total de setup. 

Esta metodologia foi aplicada aos quatro setups analisados, e os resultados obtidos estão ilustrados 

na figura 16, onde são apresentados os tempos de setup realmente medidos (diagnóstico), os tempos 
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obtidos após eliminação dos casos pontuais (fase 0), e os tempos previstos com a externalização das 

tarefas externas (fase 1). 

A tabela 18, apresenta a quantificação teórica das reduções obtidas sendo de salientar que, embora 

sejam situações pontuais, as ocorrências excluídas do diagnóstico para a fase 0, foram detetadas em 

três dos casos estudados. Essas situações permitem reduções que atingiram os 47% ao tempo de 

setup cerca de duas horas e vinte minutos de inutilização da máquina e, portanto, tempo não produtivo, 

servindo deste modo para alertar os responsáveis de produção das dificuldades sentidas por parte dos 

operadores, e de maus hábitos laborais praticados por alguns operadores. 

De modo a atingir as estimativas de redução de tempos de setup, é necessário, criar condições para 

que as operações identificadas na fase 1, sejam efetivamente externalizadas. Alcançando esse objetivo 

será possível atingir reduções médias dos tempos de setup de pelo menos 14% do tempo atual no caso 

do setup 3, mas podendo atingir uma redução de 36% no caso do setup 2. 

Tabela 17 – Externalização de tarefas para o setup 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operação Classificação Tempo [seg] [%] 

1-Limpeza Interna 175 2.07 % 

2-Movimento do operador Externa 243 2.88 % 

3-Transporte Externa 957 11.34 % 

4-Ferramentas/aparelhos Interna 1818 21.54 % 

5-Posicionamento e Montagem Interna 1782 21.11 % 

6-Mudança de material Interna 1007 11.93 % 

7- Programação Interna 833 9.87 % 

8-Afinação Interna 1626 19.26 % 

TOTAL  8441 100 % 

Figura 16 - Comparação de tempos com a aplicação da fase 0 e fase 1 do SMED 
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Tabela 18 – Reduções obtidas pela aplicação do SMED entre tempos diagnosticados, Fase 0 e Fase 1 

Setup   Diagnóstico         Fase 0 Fase 0          Fase 1 

1 ---- 21% 

2 27% 36% 

3 26% 14% 

4 47% 19% 

 

Com o intuito de atingir a meta apresentada, partiu-se para o desenvolvimento de soluções que 

viabilizassem a obtenção destes resultados. O primeiro passo tomado nesse sentido, foi a inclusão dos 

operadores no processo de desenvolvimento das soluções e, desta forma houve um ganho qualitativo 

devido à sua experiencia, bem como a identificação de outras dificuldades por eles sentidas no 

desempenho das suas atividades diárias.  

Os testemunhos e sugestões foram recolhidos na realização de um Kaizen Event (figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A reunião começou com a apresentação dos resultados obtidos e com a sensibilização de onde se 

pretendia chegar. De seguida de forma a atingir uma colaboração mais positiva procedeu-se à 

categorização de tarefas, onde todos participaram com opiniões que permitiram a uniformização de 

conceitos de acordo com a ferramenta SID. Seguiu-se um brain storming onde se debateram ideias e 

propostas de como se poderiam atingir as metas pretendidas.  

As opiniões registadas após a exposição do tema e explicação da metodologia aplicada com o SMED 

permitiu identificar os seguintes aspetos críticos sentidos pelos operadores: 

• Parâmetros Molde/Máquina – características da máquina e molde não ideais originando 

dificuldades de montagem; 

• Planeamento dos Setups – simultaneidade de setups, sem que a prioridade esteja 

antecipadamente identificada e transmitida à equipa responsável pela troca de moldes; 

Figura 17 - Kaizen Event com a equipa de setups 
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• Organização e externalização de tarefas; 

• Equipamento necessário e arrumação de material; 

Desta forma canalizaram-se as propostas de solução em duas linhas de ação de melhoria, o 

desenvolvimento de procedimentos tipo para a realização dos setups que são ilustrados nas figuras 18 

e 19, e a lista de recursos necessários à sua implementação. 

Por último e bastante revelador da disponibilidade e empenho dos operadores, foi entusiasticamente 

aceite a sugestão de criação um sistema de monotorização de resultados alcançados, que consiste no 

registo dos tempos de setup após a implementação dos procedimentos desenvolvidos e exposição 

mensal dos mesmos permitindo monitorizar a evolução alcançada ao longo do tempo, ferramenta que 

vai ser apresentada no final deste subcapítulo. 

 

O procedimento a verde, consiste num plano de trabalhos a desenvolver com a máquina de injeção 

ainda a produzir, ou seja, consiste na externalização de tarefas. Para criar condições ideais de 

implementação recorreu-se a ferramenta 5S, de maneira a organizar o material necessário, em termos 

de espaço e correta identificação, bem como a responsabilização de todos os envolvidos. 

Desta forma a lista de materiais e recursos considerados necessários ao correto desempenho das 

tarefas do novo procedimento são: 

• Carro de Ferramentas; 

Figura 18 - Procedimento verde – operações 
externas 

Figura 19 - Procedimento vermelho – 
operações internas 
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• Carro de transporte de moldes: 

a) Acrescentar tapete para poisar molde (mantendo apenas um carro de transporte); 

b) Dois carros (idealmente); 

• Carro de apoio com:  

a) Dossier do molde 

b) Caixa de recolha de material antigo 

c) Mangueiras de águas extra 

d) Garra de recolha de peças moldadas 

e) Depósito de recolha de águas 

f) Folha de registos de tempos de setup 

 

O procedimento a vermelho consiste nas tarefas que tem que ser efetivamente realizadas com a 

máquina parada, sendo pretendido que as mesmas demorem o menor tempo possível. Definiu-se que 

o número mínimo de operadores necessários, a viabilizar as metas pretendidas, seria de dois 

operadores e que as tarefas identificadas a amarelo, correspondem às tarefas que podem ser 

realizadas simultaneamente estando cada operador a trabalhar individualmente e, as tarefas restantes 

correspondem às tarefas realizadas em equipa. 

 

Fase 2: Redução de tempo nas operações internas 

Esta fase tem como objetivo a redução de tempo nas operações internas, recorrendo a implementação 

de tecnologia como equipamentos de auxílio para a mudança de molde. 

No entanto, apesar de existirem inúmeras e variadas soluções no mercado, mais recentes e com 

desempenhos substancialmente superiores aos equipamentos utilizados na fábrica, o feedback da 

empresa, seguiu a linha de pensamento de mudar primeiro a cultura de trabalho dos operadores, e 

criar mecanismos de padronização de tarefas e apoio organizacional. 

No entanto para que fossem percetíveis as melhorias alcançadas com a aplicação desta fase do SMED, 

o tema foi abordado no Kayzen Event realizado, onde foram anotadas sugestões de tecnologias 

possíveis de implementar na empresa. 

Com essas informações, e com recurso a pesquisa em sites de empresas fornecedoras de mecanismos 

de fixação de moldes, estimaram-se os ganhos que se obteriam com a sua utilização. 

Para a simulação dos novos tempos da categoria 5 (posicionamento e montagem) foram considerados 

os seguintes equipamentos ilustrados na figura 20: 
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• Equipamento de fixação magnética (a) 

• Sistemas de multiacopoladores (b)  

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 19 apresenta os valores obtidos para esta simulação (fase 2), onde a utilização dos 

equipamentos (a) e (b) permitiriam um tempo estimado para a categoria 5 de 8 minutos resultando uma 

redução de 73% no tempo montagem. Na tabela estão ainda representados os ganhos teóricos com a 

implementação da fase 1 (externalização de tarefas).  

Na tabela 20 são apresentados os impactos que a implementação destas soluções da fase 2 teriam na 

categoria 5 (montagem e posicionamento) para os outros setups estudados, bem como o impacto da 

aplicação das fases 1 e 2 nos tempos totais desses setups (1, 2 e 4). 

Tabela 19 - Estimativa de tempos teóricos obtidos com a implementação das fases 0, 1 e 2 do Setup 3 

 

 

 

Fase 0 

t [seg] 

Fase 1 

t [seg] 

Fase 2 

t [seg] 

[%] 

Reduções de tempo 

1.Limpeza 175 175 175 - 

2.Movimentos 243 0 0  100 % 

3.Transporte 957 0 0  100 % 

4.Ferramentas/Aparelhos 1818 1818 1818 - 

5.Montagem 1782 1782 480 73 % 

6.Material 1007 1007 1007 - 

7.Programação 833 833 833 - 

8.Afinação 1626 1626 1626 - 

TOTAL [seg] 8441 7368 5939 19.4 % 

TOTAL [min] 141 123 98 

(a) 

 

(a) 

 

(a) 

 

(a) 

(b) 
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Figura 20 - Equipamento de fixação magnética (a) e sistema 
de multiacopoladores (b) 
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Tabela 20 - Impacto estimado da aplicação da fase 2 na categoria 5(montagem) e, da aplicação das fases 
1 e 2 no tempo total de setup 

 
(5) montagem 

Fase 0 [seg] 

(5) montagem 

Fase 2 [seg] 

Redução tempos 

Fase 2 [%] 

Tempo total de 

Setup [seg] 

Redução Tempo 

total de Setup 

c/ Fase 1 e 2 [%] 

Setup 1 1072 480 55,2 % 3675 37,4 % 

Setup 2 1043 480 54 % 7256 44.4 % 

Setup 4 2642 480 81,8 % 9418 42,3 % 

 

Além do vasto conhecimento, por parte dos quadros superiores da produção, neste campo de 

alternativas existentes, foi inclusive abordada a possibilidade do desenvolvimento de novos 

mecanismos de fixação do molde ser através da criação de um projeto simultâneo com a unidade de 

fabrico de moldes, projeto extremamente desafiante, mas que comportaria uma enorme complexidade, 

investimento e, que sairia do âmbito deste projeto, ficando esse desafio em aberto para um trabalho 

futuro. 

 

Fase 3 - Desenvolvimento de soluções para as operações identificadas na fase 1 

Estando criados os procedimentos de setup e identificados os recursos necessários garantido desta 

forma as condições favoráveis à redução dos tempos identificados, procedeu-se ao desenvolvimento 

de criação de ferramentas de Visual Management para que os operadores dispusessem de todos os 

indicadores necessários do momento em que devem iniciar os setups e a sua preparação, garantido 

que essa informação é facultada atempadamente e desta forma, garante a disponibilidade dos 

operadores assim que uma máquina acaba de produzir a sua ordem de fabrico ficando disponível para 

o molde seguinte. 

Desta forma foram elaboradas duas ferramentas de Visual Management, a criação de um whiteboard 

que permite consultar os setups diários e o seu grau de prioridade em caso de simultaneidade de 

setups, ilustrado na figura 21 que exemplifica um dia arbitrário de utilização desta ferramenta onde, 

podemos verificar que existem duas situações em que ocorre coincidência de hora de setups, estando 

a prioridade atribuída através da sinalização vermelha, que em termos práticos é facilmente realizada 

com recurso a um simples íman. 
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Após a tomada de conhecimento do sistema de prioridades, caso existam e da hora de setups para o 

dia de trabalho, torna-se necessário a existência de uma ferramenta que sinalize o tempo em falta para 

o inicio do setup, identificando a disponibilidade para a realização do procedimento verde. Desta forma 

e para colmatar esta necessidade foi idealizado um sistema Adon (Lâmpada em Japonês) figura 22, 

onde: 

• Letreiro luminoso – indica próximo setup; 

• Luz apagada – mais de uma hora para novo setup;  

• Luz verde – cerca de uma hora para novo setup, tempo ideal de realização de procedimento 

verde; 

• Luz amarela – meia hora para novo setup tempo exequível para realização de procedimento 

verde; 

• Luz vermelha – dez minutos para novo setup, tempo insuficiente para a realização do 

procedimento verde, originando redução de tempo produtivo na máquina disponível. 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar esta etapa de criação de ferramentas de apoio e monotorização de desempenho, foi 

idealizado o seguinte sistema de indicadores de desempenho nos setups.  

Com os setups devidamente identificados pelos indicadores definidos anteriormente: 

Figura 21 -Quadro de apoio aos setups 

Figura 22 - Sistema de sinalização Adon 
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Tipo de Setup 

A 

B 

C 

D 

Águas 

frias 

frias 

quentes 

quentes 

Carburador 

não 

sim 

não 

sim 

Garantindo o registo de tempos de setup através do preenchimento da folha pertencente ao carrinho 

de material necessário apresentado no procedimento verde, e com a criação de gráficos de 

desempenho semanais, para cada tipo de setup, onde se identifica a máquina e respetivo molde onde 

o setup foi realizado. 

Desta forma se esta medida for adotada ao longo do tempo, e recolhida uma boa amostragem de 

registos facilmente se identificam as tendências dos melhores pares máquina/molde permitindo desta 

forma identificar quais os que apresentam melhores resultados, colmatando desta forma as dificuldades 

sentidas pelos operadores relativamente a montagem e posicionamento, identificadas no Kaizen Event. 

A figura 23, exemplifica através de dados arbitrários os resultados possíveis de obter com esta 

ferramenta, onde os pontos representam os pares máquina/molde integrantes de cada setup, bem 

como os respetivos tempos através da leitura do eixo das ordenadas, a linha azul representa a media 

de tempos de Setup obtidos semanalmente. 

 

 

Figura 23 - Gráfico de desempenho semanal de setups 
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Legenda (interpretação semana 1): 

 

Até esta etapa do trabalho desenvolvido foram apresentados, os aspetos críticos identificados na fase 

de diagnóstico, e as soluções desenvolvidas para os eliminar ou, pelo menos, minimizar o seu impacto, 

e que constituem a ultima fase do SMED. 

No próximo subcapítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos com a implementação 

das ferramentas desenvolvidas na fase 3, de forma a avaliar a sua performance na busca da melhoria 

das operações de setup. 

 

5.1.2. Resultados obtidos com a implementação das soluções 

Esta etapa contou com uma enorme disponibilidade de toda a equipa integrante da empresa, 

indispensável para o sucesso da sua introdução nesta fase inicial. Devido ao escasso período de 

permanência na empresa não foi viável adquirir todos os equipamentos e objetos auxiliares propostos 

para o desempenho das novas metodologias de trabalho, no entanto dispondo dos recursos disponíveis 

à data, foi possível realizar presencialmente um setup com recurso aos procedimentos desenvolvidos 

e desta forma constatar as melhorias alcançadas. Assim, cerca de quarenta minutos antes da hora 

prevista para o setup em estudo, iniciou-se o procedimento a verde, deixando as ferramentas, produtos 

de limpeza (figura 24 à esquerda) e, os equipamentos e molde (figura 24 à direita) necessários junto 

da máquina onde o setup se ia realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Ferramentas previamente colocadas junto à máquina (esquerda) e aparelhos e 
molde (direita) 
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A tabela 21, apresenta os resultados obtidos, comparando os tempos em cada categoria SID, sendo 

que a coluna respeitante à fase 0, são os dados diagnosticados, a fase 1 os tempos teóricos obtidos 

com externalização de tarefas e por ultimo a implementação e consequentes percentagens de variação 

temporal entre os tempos medidos em diagnostico (fase 1) e os tempos medidos na implementação 

(fase 3). 

Os impactos verificados em cada tarefa estão sinalizados da seguinte forma: 

• (redução) -  – ganhos obtidos com a implementação do procedimento verde (figura 18) nos 

conjuntos de operações 2 e 3, e ganhos obtidos relativamente ao setup de diagnostico e que 

estão relacionadas com a separação de tarefas e trabalho de equipa descritos no procedimento 

vermelho (figura 19) para os restantes conjuntos de operações, 1, 4, 6 e 7; 

• (aumento) + – Acréscimos de tempo verificados no desempenho das tarefas e que resultaram 

de situações pontuais. 

De forma a que os resultados obtidos fossem coerentes, os setups em comparação pertencem ambos 

ao mesmo tipo de classificação, tratando-se ambos de setups do tipo C pois foi nesta tipologia que se 

inseria o setup medido como implementação. 

Pela observação da tabela 21 pode-se constatar efetivamente a eliminação dos tempos de 

movimentações e transportes, garantindo desta forma o sucesso do procedimento desenvolvido. No 

entanto em termos totais o setup apenas se reduziu em sete minutos, visto que houve um acréscimo 

de tempos de montagem em 36%, que neste caso concreto resultou da dificuldade de aperto do molde 

devido ao desgaste presente nos furos roscados das placas de fixação. Também a incorreta fixação da 

haste de extração impedindo fecho da máquina originou um aumento de 54% no tempo de afinação 

dos parâmetros. 

Tabela 21 – Impactos obtidos com a implementação de novos procedimentos 

 
Fase 0 

t [min] 

Fase 1 

t [min] 

Implementação 

t [min] 
Impacto 

Variações 
temporais 

[%] 

1.Limpeza 10 10 4 - 
 60% 

2.Movimentos 22 0 0  - 
100% 

3.Transporte 9 0 0  - 
100% 

4.Ferramentas/Aparelhos 24 24 6 - 
75% 

5.Montagem 44 44 69 + 36% 

6.Material 16 16 13  - 
19% 

7.Programação 9 9 6 - 
33% 

8.Afinação 24 24 52 + 54% 

TOTAL [min] 157 127 150 - 
4.5% 
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Estando este tipo de situações devidamente identificadas e apresentadas anteriormente, globalmente 

constata-se que o objetivo proposto foi alcançado com sucesso, afirmação sustentada pelos tempos 

de setups apresentados na tabela 22 e que foram facultados pelo chefe de produção, numa fase 

posterior à minha presença na empresa. Tendo-me sido transmitido que tanto o procedimento verde 

como o vermelho estavam a ser introduzidos e implementados e, apesar dos valores apresentados 

serem apenas os valores totais de setup. 

Onde se tinham setups diagnosticados com tempos médios de 120 minutos, passou-se a ter setups 

atuais com durações médias de 77 minutos, atingindo uma redução de cerca de 36%, sendo que além 

do peso da redução da externalização de tarefas, também o trabalho em equipa e melhoramento de 

desempenho se torna evidente. 

 

Tabela 22 - Tempos de Setup facultados pela empresa após implementação de soluções propostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Novos procedimentos de logística interna para o armazém de 

matéria prima 

Este subcapítulo trata do desenvolvimento de soluções aplicadas ao armazém de matéria prima onde 

as ferramentas Lean Manufacturing utilizadas consistem em ferramentas do âmbito organizacional. 

O aspeto mais crítico do armazém é a reduzida área existente e com a qual teve que se trabalhar, 

visando a reorganização do mesmo. Deste modo após a identificação dos seguintes aspetos críticos: 

• Matérias primas arrumadas sem critério; 

• Placas identificativas danificadas; 

• Contaminação de silos de matéria prima. 

 o primeiro passo adotado foi a marcação de uma reunião com o pessoal responsável do armazém, de 

seguida procedeu-se a uma reorganização do armazém de matéria prima e desenvolvimento de 

soluções adequadas ao caso de estudo, terminando com a sua implementação parcial. 

Nº 

Setup 
Data 

Molde 

out 

Molde 

in 
Máquina 

Hora 

última 

peça 

Hora 

primeira 

peça 

Tempo Setup 

[min] 

1 13/mar 270 269 13 23h11 00h14 63 

2 15/mar 144 270 13 11h05 12h30 85 

3 16/mar 383 413 20 16h 17h30 90 

4 17/mar 432 392 23 15h50 17h00 70 

5 22/mar 341 343 17 5h15 6h30 75 
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5.2.1. Kaizen event 

Para a realização desta reunião foram convocados os intervenientes principais do armazém de matéria 

prima. Assim presenciaram esta reunião o responsável pela arrumação de matérias primas, a 

responsável pelas ordens de encomendas de matéria prima, e o responsável de armazéns, com o 

propósito de identificar as questões que consideravam fundamentais, e registar as suas sugestões, 

tendo em vista o plano de melhorias. 

Iniciou-se o Kaizen Event com uma pequena apresentação sobre as ferramentas de Lean Manufacturig 

aplicáveis a estes casos de estudo, e a sua utilidade. 

Seguiu-se um debate de ideias e sugestões onde ficou definido que a prioridade era a implementação 

dos 5S nesta unidade da empresa, visto que as situações consideradas criticas eram: 

• Definição de áreas pertencentes às diversas entidades da empresa (unidade de injeção, e 

unidade de fabrico de moldes); 

• Reorganização de matérias primas de acordo com quantidades consumidas; 

• Novo sistema de identificação das células de armazenamento 

Por fim, partiu-se para uma visita ao armazém com o propósito de reorganizar a arrumação das 

matérias primas, consoante o layout atual. 

 

5.2.2. Implementação dos 5S  

A implementação dos 5S é algo que não ocorre instantaneamente, principalmente numa secção com 

vários operadores com tarefas distintas. É necessária persistência e conduta de liderança por alguém 

responsável para que a implementação tenha sucesso. 

Desta forma esta secção apresenta os 5S aplicados ao caso de estudo, tendo o processo sido iniciado 

no final da minha estadia na empresa, e as bases lançadas através da apresentação de propostas para 

cada caso. 

 

• Seiri – senso de organização 

Nesta primeira etapa identificaram-se quais os objetos fora do lugar apropriado e, que contribuíam para 

o mau funcionamento do armazém originando dificuldades de mobilidade e dificultando tarefas de 

cargas e descargas, foram também detetadas ferramentas de limpeza fora do local apropriado. A planta 

de diagnóstico pode ser consultada no anexo C. A figura 25 ilustra algumas ocorrências observadas 

devidamente expostas na secção referida. 
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A solução alcançada de organização do espaço aceite uniformemente por todos os elementos do 

armazém, consistiu na colocação de cada matéria prima e outros recursos num local específico. A 

planta desenvolvida visando esse objetivo é apresentada na figura 26 onde se encontram 

representadas as células devidamente identificadas pela letra e número correspondente, e preenchidas 

com os materiais correspondentes à identificação a adotar. No seguimento da medida de reorganização 

de matérias primas de maior consumo, as mesmas foram colocadas no corredor frontal (células A1 a 

E3) e, portanto, mais próximas dos silos de alimentação das máquinas de injeção. Relativamente a 

matérias primas de menores consumos, estas foram colocadas no corredor traseiro, onde foram 

colocadas até 4 variedades como é possível constatar nas células I1 e I2. 

 No limite inferior é possível visualizar os silos existentes no armazém devidamente identificados, e a 

vermelho está sinalizada a boca de incendio e respetivo acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De salientar que o procedimento de ordenar as matérias primas em locais fixos foi iniciado, tendo tido 

pronta aceitação e colaboração dos operadores e responsáveis de logística. 

 

 

Figura 25 - Ocorrencias no armazém de materia prima - Organização 

Figura 26 - Planta definida para o correto armazenamento de matérias primas 
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• Seiton – senso de ordenação 

Estando os locais de colocação das matérias primas e outros materiais existentes no armazém, sem 

marcação visível devido a carência de informação visual ou desgaste da existente à data da realização 

deste trabalho, foi necessário refazer a demarcação do layout.  

 

 

 

 

 

 

 

A nomenclatura adotada para a identificação das células de cada corredor do armazém foi idealizada 

em conformidade com a criação de novas placas identificativas, para substituir as anteriores que, eram 

o foco de maior atenção no armazém sendo razão para os enganos de seleção de matéria prima e 

consequentes problemas identificados nas produções afetadas.  

Numa fase posterior à minha presença, a empresa enveredou pelo desenvolvimento de um sistema de 

picking para identificação de matérias primas. A figura 29 mostra a evolução da identificação desde o 

estado diagnosticado, até ao estado atual passando pela implementação realizada, mantendo como se 

pode ver o conceito desenvolvido neste trabalho e adaptando-o ao referido sistema com utilização de 

QR Codes. 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Remarcação das 
linhas desgastadas 

Figura 28 - Nomencclatura criada para 
cada célula 

Figura 29 - (a) Diagnóstico, (b) - Implementação, (c) - Estado atual 

(a) 

 

(a) 

(b) 

 

(b) 

(c) 

 

(c) 
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• Seiso – senso de limpeza 

Criação de escalas de limpeza, impedindo a acumulação de material no chão do armazém, resultante 

do rompimento de sacos, identificação do posto de armazenagem do kit de limpeza de forma a cumprir 

a máxima pela qual se rege o Seiso – Limpeza = Inspeção. 

• Seiketsu – senso de padronização 

Para que as soluções propostas de aplicação desta ferramenta tenham seguimento, e se tornem cultura 

da empresa, é necessário criar condições para a sua correta aplicação desta forma aplicando 

ferramentas de visual management, criam-se padrões de desempenho e qualidade exigidos para o 

correto funcionamento laboral no armazém de matéria prima, pois não basta mudar, é necessário 

aceitar a mudança e dela fazer parâmetro de exigência. 

Desta forma foram desenvolvidas ferramentas de apoio à monotorização de processos de forma a 

torna-los mais fluídos e criar um registo de ocorrências para consulta futura e guia de melhoria continua. 

A figura 30 ilustra a solução proposta que consiste na criação de um whiteboard, comum neste tipo de 

armazéns com informações úteis como: 

• Planta – permite a visualização da localização de determinada matéria prima na respetiva 

célula, (atualizada caso se efetuem alterações de localização de MP); 

•  Escala de limpezas – indica qual o operador em cada turno responsável pela limpeza do 

armazém em determinado dia, (atualizada semanalmente); 

•  Registo desperdícios de material -  tabela com identificação da matéria prima, data de 

ocorrência e respetiva quantidade desperdiçada, e um gráfico com os desperdícios mensais e 

respetiva linha de quantidade mínima alvo, (atualizada mensalmente); 

• Chegadas de matéria prima – Identificação da data de chegada de matéria prima para 

consulta dos operadores da empilhadora, (atualizada semanalmente consoante informações 

prestadas pelo fornecedor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 30 - White board de apoio ao armazém de matéria prima 
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• Shitsuke – senso de autodisciplina 

Os colaboradores devem realizar as atividades, de acordo com as normas, na rotina diária do trabalho 

e sugerir potenciais melhorias, desta forma diminui a probabilidade de ocorrências de desperdícios de 

matéria prima. 

Findo este processo de aplicação de soluções desenvolvidas com recurso à filosofia 5S, contabilizaram-

se as melhorias alcançadas com o inicio da implementação e as previsões de resultados com a 

implementação total e padronização dos procedimentos e boas práticas propostos. Assim a tabela 23, 

permite constatar que o problema de placas danificadas foi solucionado, houve uma melhoria 

relativamente à existência de matérias primas colocadas em local correto e bem identificadas, de notar 

que o segundo caso apenas não é totalmente satisfatório porque parte das matérias primas ainda 

estavam em fase de relocalização. No entanto, com as novas regras adotadas já se registou uma 

redução de matéria prima desperdiçada em cerca de 500 [Kg/mês]. 

Tabela 23 – Melhorias obtidas com a implementação dos 5S 

 

Aspetos críticos 

detetados 

Situação 

diagnosticada 

[%] 

Relativamente 

ao total de 

placas 

existentes 

Implementação 

parcial 

(corredor da 

frente) 

[%] 

Relativamente 

ao total de 

placas 

existentes 

Situação 

Futura 

Implementação 

total 

[%] 

Relativamente 

ao total de 

placas 

existentes 

Placas 

identificação 

danificadas 

18 em 37 

[un] 
48,6% 0 [un] 0% 0 [un] 0% 

Placas 

identificativas 

sem 

correspondência 

15 em 37 

[un] 
40,5% 

11 em 37 

[un] 
29,7% 0 [un] 0% 

Contaminação 

de silos 

Sobreposição de 

matéria prima 

(rompimento) 

500 a 700 

[Kg/mês] 
--- 

150 

[Kg/mês] 
--- 0 [Kg/mês] --- 
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5.3. Novo sistema de Layout para as instalações atuais (zona de 

injeção) 

Após o estudo efetuado ao layout atual, onde foram identificados os três tipos de produção 

característicos, bem como os recursos utilizados e as cadências produtivas de cada um, serve o 

presente capítulo para apresentar as soluções propostas, obtidas através da identificação das 

necessidades existentes bem como as oportunidades criadas pela remoção das linhas produtivas 1 e 

2 das instalações atuais. 

Em primeiro lugar vão ser resumidos os problemas e causas identificados utilizados para a criação de 

sugestões de novo layout, de seguida são apresentadas as duas propostas sugeridas e respetivas 

diferenças.  

5.3.1. Kayzen Event 

O desenvolvimento de propostas para o layout da fábrica, teve como ponto de partida a realização de 

um Kaizen Event. Este contrastou com o que foi realizado com os operadores de setups, com vista a 

elaborar os procedimentos standard, pelo facto de ter sido realizado com o diretor geral da unidade de 

injeção, bem como os diretores de cada departamento da fábrica: qualidade, gestão industrial, logística 

e produção. Provando desta forma ser uma ferramenta adequada à interação com os vários níveis 

hierárquicos de uma empresa mantendo o objetivo da melhoria contínua. 

Esta reunião teve como objetivo perceber as intenções dos diversos elementos da fábrica, na 

reorganização do layout motivado pelo acréscimo de espaço devido à saída das máquinas da LP1 e 

LP2. 

Tendo sido dadas várias sugestões começaram a ser delineadas as propostas possíveis, que com o 

contributo de todos começaram a ganhar forma, tendo ainda em conta que os constrangimentos 

definidos foram: 

• o alcance da ponte mecânica,  

• a existência de corredores de alimentação de matéria prima, um para cada uma das três 

bombas existentes, 

• as estufas que alimentam as linhas LP1 e LP2, só podem fornecer máquinas de grandes 

consumos. 

Sendo estas as regras que a nova disposição de máquinas tem que respeitar, todas as máquinas 

existentes podem ser movidas para qualquer um dos corredores definidos na fábrica. A figura 31 ilustra 

o exercício realizado de sugestões de layout desenvolvidas no decorrer do Kaizen Event, consoante as 

diretrizes obtidas. No Kaizen Event foram ainda definidos vários critérios apresentados por cada 

departamento, dos quais resultaram três propostas de layout que foram posteriormente condensadas 

em duas. 
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5.3.2. Critérios de análise 

De modo a fundamentar as propostas de layout que serão apresentadas neste subcapítulo, foi 

necessário definir os critérios de análise utilizados, e respetivas causas para os problemas identificados 

de forma a fazer valer os aspetos valorizados em cada um. Desta forma avaliaram-se: 

• espaços utilizados em chão de fábrica: devido à acumulação de paletes de produto final, e a 

ocupação espaço de bancadas de apoio à produção, 

•  taxas de ocupação: determinadas na fase de diagnóstico e consequentes melhorias com o 

impacto do novo layout,  

• impacto criado com os novos métodos de recolha de produto final: nomeadamente com a 

criação de uma rota de abastecimento e recolha (mizusumashi) e a utilização das esteiras 

pertencentes à linha de produção 1 que ficarão disponíveis. 

 

5.3.3. Sugestões de Layout 

Antes de se apresentarem as diferenças entre as opções que serão apresentadas, iniciou-se este 

processo com a criação do posto de trabalho ideal, visto ser uma melhoria transversal a qualquer opção 

que seja escolhida. Este posto de trabalho ideal consiste na disponibilização de todos os recursos 

necessários e pontos de apoio junto à máquina de injeção, desta forma reduzindo drasticamente as 

movimentações do operador como deslocações à balança e os transportes de caixas de produto final 

desde a máquina à respetiva palete. As figuras 32 e 33 exemplificam as duas alternativas elaboradas, 

ambas tendo como elementos constituintes, a máquina de injeção, palete para produto final, palete 

para stock de caixas vazias prontas a receber componentes, uma balança a ser partilhada com a 

máquina imediatamente ao lado. No caso da figura 30 estão ainda representados os moldes de maior 

utilização na respetiva máquina 

Figura 31 - Exercício de desenvolvimento de 
propostas de Layout durante o Kayzen Event 
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Legenda: 

• Maquina de injeção – composta por máquina de injeção + robot e esteira (quando aplicável); 

• Termo Aquecedor (TA) – aquecedor de águas; 

• Termo Regulador (TR) – aquecedor do carburador; 

• Consumíveis (C) – palete onde são colocados todos os produtos necessários (exceto matéria 

prima): caixas de cartão, etiquetas, sacos plástico, parafusos, O-rings, etc; 

• Embalagens (E) -  zona de montagem e armazenamento de embalagens de cartão prontas a 

recolher peças injetadas (3 a 4 unidades); 

• Produto Final (PF) – Palete onde se colocam embalagens de produto final, para recolha após 

completa; 

• Balança (B) – colocada junto a cada duas máquinas de injeção para verificação de peso de 

embalagem finalizada; 

• Moldes (M) – moldes de utilização exclusiva em determinada máquina armazenados junto à 

mesma 

Das alternativas apresentadas para a constituição do posto de trabalho ideal, a que apresenta os 

moldes junto da máquina de injeção, tem como objetivo não só a eliminação dos transportes dos 

moldes, como o emparelhamento de moldes e máquinas mais compatíveis, pretendendo desta forma 

garantir que em cada máquina são utilizados os moldes mais adequados resultando em maior facilidade 

de montagem e desmontagem dos mesmos. 

Figura 32 - Posto de trabalho ideal sem 

moldes 
Figura 33 -  Posto de trabalho ideal com 

moldes 
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No entanto a opção escolhida foi a que não tinha a colocação dos moldes junto à máquina de injeção, 

esta decisão foi tomada pela intenção da empresa em privilegiar o espaço disponível ao invés do tempo 

poupado com a aplicação deste conceito, nas máquinas em que o mesmo fosse viável. Além do facto 

de no desenrolar deste trabalho se ter conseguido reduzir significativamente os tempos de setup 

através da realização do procedimento já implementado que garantia a realização dos transportes dos 

moldes com a máquina a em produção, como foi demonstrado no subcapítulo 5.1.2, e que se aplica 

aos setups realizados em qualquer máquina de injeção da fábrica. Desta forma evita-se expor os 

moldes a situações passiveis de contaminação, ou acidentes que possam danificar a sua estrutura e, 

desta forma causar defeitos de qualidades nas produções adjacentes. Assim, e garantido boas práticas 

de setups, seguindo o procedimento desenvolvido, optou-se por manter os moldes no armazém 

respetivo preservando a sua integridade. 

Após a criação do conceito de posto de trabalho ideal, desenvolveram-se duas opções de layout 

distintas que serão apresentadas de seguida com os respetivos critérios que as fundamentam. Uma 

das opções mais direcionada para a replicação do posto de trabalho ideal e criação de uma rota de 

abastecimento e recolha, e outra onde a utilização das esteiras de transporte outrora pertencentes à 

linha produtiva 1 passam a ser utilizadas para diversas produções. 

 

5.3.3.1.  Opção de layout Azul – Maximizar o fluxo de produção 

Com a oportunidade criada pela saída das máquinas das linhas LP1 e LP2, a lógica adotada na criação 

deste layout foi a de privilegiar o fluxo das linhas produtivas, e nesse contexto, tendo sido previamente 

identificados os tipos de produção, reorganizar a localização das máquinas consoante a tipologia, e 

com orientação que garanta a boa acessibilidade do mizusumashi. Além de recolocadas, foram 

adotadas as características de posto ideal e, foram criadas três ilhas de clientes que consistem na 

criação de zonas especificas com todas as máquinas respetivas de cada cliente e recursos necessários 

à sua produção. Neste contexto foram identificados três casos distintos como os dois anteriormente 

apresentados (cliente A e B) e foi transmitido pela direção da fábrica a proximidade de inicio de 

produção de grandes volumes para um novo cliente, pelo que, esta proposta já o contempla na sua 

apresentação. 

A figura 34, demonstra a solução proposta, onde estão replicadas as rotas de recolha e abastecimento, 

identificada pelas setas verdes, as ilhas de cliente, identificadas pelos retângulos vermelhos, com 

particular relevo para o cliente B pelo facto de possuir bancada de embalamento e máquina de 

plastificação.  
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Com os critérios seguidos para a criação deste layout verifica-se em primeiro lugar um aumento 

significativo de área disponível no chão de fábrica em cerca de 20 metros quadrados, correspondentes 

a paletes (1200 x 800 mm) de produto final acumuladas no chão de fábrica no estado atual, vantagem 

que está correlacionada com a criação da rota de abastecimento de recursos e recolha de bens 

acabados.  

O funcionamento da rota de abastecimento de recursos, consiste na disponibilização e transporte de 

todos os recursos requeridos por cada máquina, nomeadamente os sacos de plástico e caixas de 

acondicionamento de produto final, sejam em cartão ou plástico, bem como os separadores em cartão 

para as produções que não necessitam de ir a pesagem. Pela análise às cadências de produção das 

máquinas existentes, o abastecimento destes recursos deve ser efetuado consoante o número de 

caixas produzidas diariamente, assim para números de caixas/dia: 

• < 24 – o abastecimento de até oito unidades de cada recurso, deve ser efetuado no inicio de 

cada turno e colocado no local apropriado existente junto à máquina de injeção, 

• > 24 e < 64 – o abastecimento deve ser efetuado no inicio do turno e novamente passadas 

quatro horas, de forma a repor os recursos necessários na mesma quantidade do caso anterior, 

• > 64 – o abastecimento deve ser efetuado em três passagens por turno e duplicando a 

quantidade de recursos abastecidos, de forma a cumprir as elevadas cadências. De notar que 

as máquinas responsáveis pelas elevadas cadências são de maior dimensão e abrangem mais 

espaço de colocação de recursos junto das mesmas. 

 

Figura 34 - Layout - opção azul 
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A recolhas de paletes acabadas segue a mesma lógica de pensamento sendo que a recolha deve ser 

realizada tantas vezes quanto a cadência de cada máquina assim o exija. No entanto a recolha passa 

a tratar como unidade de fluxo as paletes finalizadas, e, portanto, será efetuada quando as mesmas 

estiverem preenchidas, situação que se verifica para uma média de vinte caixas por palete, dividindo o 

número de caixas diárias de cada máquina de injeção pelo número de caixas por palete, obtemos o 

número de palete completas por dia, e consequentemente o número de passagens que o mizusumashi 

tem de efetuar, que será em média: 

• Duas passagens por dia - para a generalidade das produções existentes com tempos de 

ciclo maiores que dez minutos e até 20 caixas por palete; 

• Quatro vezes por dia - no caso de máquinas com tempos de ciclo menores que dez minutos, 

onde apesar de o número de caixas por palete ser mais elevado. 

 

As ilhas de cliente criadas no novo layout, onde as máquinas 19, 22 e B representam o novo cliente e, 

portanto, apenas é exposta a localização que terá neste novo layout visto ainda não serem conhecidas 

as suas características de produção. 

O cliente B composto pelas máquinas 11 e 13, bem como a máquina FP01 e bancada BT01, apresenta 

uma disposição onde se pode verificar a presença de todos estes componentes na mesma zona de 

ação, desta forma pretendem-se eliminar os transportes recorrentes de caixas de componentes 

injetados antes de plastificar, para o armazém para voltarem à unidade de injeção posteriormente para 

serem embalados na máquina FP01. Assim pretendem-se garantir as condições necessárias para que 

esses componentes, saiam da máquina de injeção diretamente para a máquina de plastificação e por 

fim, para a bancada de embalamento, criando desta forma uma célula de produção dedicada a este 

cliente. 

A situação ideal seria a de produzir ordens de fabrico de componentes que não necessitam de ser 

plastificados (blocos 4 e 5) na máquina 13, e os componentes que necessitam de passar pela FP01 

(blocos 1, 2 e 3) na máquina 11, como ilustrado na figura 35, desta forma evitar-se-ia a situação 

diagnosticada de ida e volta de caixas ao armazém de produto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35 - Célula para produção de blocos 1, 2 e 3 
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No entanto de acordo com as necessidades do cliente nem sempre será possível garantir este cenário, 

pelo que a criação do mizusumashi volta a ter particular relevo, sendo também responsável por estes 

transportes, caso sejam necessários no cenário das máquinas estarem a produzir blocos quádruplos e 

quíntuplos simultaneamente (figura 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como constatação de melhorias obtidas com a nova configuração proposta para a ilha de cliente B, 

apresentam-se na tabela 24, os termos comparativos e respetivos ganhos comparativamente à 

configuração existente na fase de diagnóstico. 

Tabela 24 – Comparação Diagnóstico / Layout Azul (Cliente B) 

 

 
Elementos 

pertencentes 

Nº 

operadores 

Diagnóstico 

Nº 

operadores 

Layout Azul 

Percurso Máquina/Armazém 

Armazém/Embalamento 

Diagnóstico 

Percurso 

Máquina/Palete 

PF 

Layout Azul 

M 11 Bloco 1, 1*, 2, 

3, 4 5 

1 1 

 

100 [m] 

 

1 [m] 

M13 Bloco 1, 1*, 2, 

3, 4 5 

1 1 

FP01 Bloco 1, 1*, 2, 

3 

1 1 (M11) 

BT01 Bloco 1, 1*, 2, 

3 

2 1 

[%] de redução no nº Operadores 40% [%] redução de metros 

percorridos por unidade de 

PF 

99% 

Figura 36 - Produção de blocos 4 e 5 
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As vantagens da criação desta proposta, são objetivamente a eliminação de transportes de produto 

inacabado (no caso dos blocos 1, 1*, 2 e 3) e, a possibilidade de reduzir o número de operadores 

necessários a esta linha de produção. 

Prevê-se uma redução de 2 operadores, passando o operador da máquina 11 a introduzir os 

componentes injetados (tempo/caixa=30minutos) na máquina FP01(tempo/caixa=10minutos), de forma 

a que fiquem logo prontos para o embalamento final BT01 (tempo médio/caixa=10minutos), sendo que 

este posto seria ocupado por apenas um operador. 

Relativamente à ilha de cliente A, apesar de ser uma produção bastante relevante em termos de 

quantidades produzidas, pode ser equiparada às restantes produções caraterizadas por quantidade de 

peças em cada embalagem de PF, portanto, serão apresentados globalmente os ganhos obtidos com 

a criação do posto de injeção ideal que podem ser admitidos para a ilha deste cliente. 

A tabela 25, apresenta quer para a fase de diagnóstico quer para a eventual implementação do posto 

de trabalho ideal: 

• Distâncias percorridas por turno totais: distâncias percorridas por cada operador dedicado 

às maquinas deste cliente, nos percursos máquina/balança e balança/palete de PF; 

• Tempos de transportes por turno totais: tempo despendido na realização das tarefas 

anteriores; 

• Tempos de pesagem por turno totais: tempo de pesar as caixas de componentes produzidos 

para este cliente e fechá-la. 

Tabela 25 – Comparação Diagnóstico / Layout Azul (Cliente A) 

 

A tabela 26, apresenta os pesos percentuais relativos ao tempo despendido na realização das tarefas 

desempenhadas pelo operador medidos no diagnóstico, e consequentes reduções com a 

implementação do posto de trabalho ideal presente neste layout, que garantindo todos os recursos 

necessários junto da máquina de injeção garante a redução dos tempos de transporte e pesagem 

aumentando desta forma a disponibilidade do operador. 

 

Distâncias 

percorridas por 

turno totais 

[m] 

Tempos de 

transporte por 

turno totais 

[min] 

Tempos de 

pesagem por 

turno totais 

[min] Diagnóstico 2363 m 36 min 60 min 

Posto de trabalho ideal 15 m 5 min 25 min 

Redução obtida 2348 m 31 min 35 min 
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 Tabela 26 - Melhorias previstas para cliente A 

 

 

 

 

 

 

 

𝐷𝑖𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =  100% −  %𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 −  %𝑃𝑒𝑠𝑎𝑔𝑒𝑚 −  %𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 

 

• 𝑫𝒊𝒂𝒈𝒏ó𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 =  100 –  9 –  15 –  5 =  𝟕𝟏% 

 

• 𝑷𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒍𝒉𝒐 𝑰𝒅𝒆𝒂𝒍 =  100 –  1.25 –  6.25 –  0 =  𝟗𝟐. 𝟓% 

 

Comparando-se os valores da tabela 26 com os dados obtidos no diagnóstico para as máquinas do 

Cliente A, obtiveram-se os pesos percentuais apresentados pelo que com a implementação do layout 

proposto se conseguem melhorias próximas dos 8% quer em transportes quer em pesagens, e se 

reduzem os tempos de distrações para valores muito próximos de zero devido a estas estarem 

relacionadas com conversas tidas durante os diversos transportes efetuados, praticamente eliminados 

com a criação do posto ideal de trabalho. Desta forma a taxa de ocupação do operador nas tarefas com 

valor acrescentado aumentam significativamente em cerca de 21.5%. 

5.3.3.2. Opção de layout verde – aproveitamento das esteiras e 

criação de zona para as tarefas complementares 

Tendo o layout anterior privilegiado o fluxo de materiais com a criação de cadeias de abastecimento e 

recolha, e focado a localização de máquinas por tipos de produção para criação de posto ideal, bem 

como por ilhas de cliente, este que aqui se caracteriza integra as vantagens do anterior apresentando 

algumas diferenças a nível funcional. 

Essa diferenças consistem na mobilização da ilha de cliente A para a parte superior da unidade de 

injeção, mais próxima do armazém de produto final, visto ser um cliente com volumes de produção 

consideráveis e, que requerem particular atenção do mizusumashi. Nessa zona foi ainda colocada a 

máquina 21, que se trata de um caso especifico na empresa visto que apenas fabrica um determinado 

componente durante escaços dias do ano, desta forma não requerendo tempo de ocupação por parte 

do operador adjudicado a esta ilha de cliente. 

A tabela 27, apresenta as diferenças entre os dois layouts, a nível de distâncias percorridas pelo 

mizusumashi entre o armazém de PF e a ilha de cliente A.  

 % transportes % pesagem % distrações 

Diagnóstico 9 % 15 % 5 % 

Posto de trabalho ideal 1.25 % 6.25 % 0 % 

Redução obtida 7.75 % 8.75 % 5 % 
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Tabela 27 - Percurso armazém PF > ilha de cliente A > armazém de PF 

 

 

 

 

No corredor imediatamente abaixo com as máquinas de grandes dimensões manteve-se o 

posicionamento devido às características identificadas anteriormente, sendo que as mudanças de 

desempenho relativamente à opção azul se verificam na parte inferior da fábrica. Nesta zona foram 

mantidas as máquinas de menor dimensão, mais adaptadas para a produção de componentes que 

requerem pesagem, em conjunto com as máquinas que não requerem esta operação, tornando esta 

zona versátil e adaptável consoante os tipos de produção das ordens de fabrico. 

Garantido esta versatilidade decidiu-se reaproveitar as esteiras rolantes existentes nessa zona da 

fábrica, que permitiram recolher os componentes injetados de duas ordens de produção distintas e 

transportá-los para a antiga zona de controlo laser (retângulo vermelho na figura 37, que passará a ser 

zona de embalamento e retrabalho de várias produções, sobrando ainda área para armazenagem de 

produto final pronto a expedir. Nesta nova zona, devido à proximidade das esteiras seria necessário 

apenas um operador para embalar os componentes de ambas as produções. 

A figura 37 ilustra o layout verde com a nova disposição das máquinas de injeção e de apoio, bem como 

a contabilização do percurso efetuado pelo mizusimashi relativamente à ilha de cliente A, onde: 

• Azul: percurso efetuado no layout Azul e respetiva localização; 

• Verde: percurso efetuado no layout Verde e respetiva localização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Layout Azul Layout Verde 

Distância ArmazémPF > cliente A [m] 50 25 

Distância cliente A     > ArmazémPF [m] 30 25 

Total [m] 80 50 

Figura 37 - Layout - opção verde 
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A característica mais evidente com esta opção é o espaço que fica disponível devido à deslocação da 

máquina 21 para o corredor superior, bem como das máquinas e bancadas de apoio (FP01, BT01 e 

RT) para zona de antigo controlo automático, permitindo uma maior manobrabilidade, na rota de 

abastecimento, bem como a redução de carga do mizusumashi tanto maior quanto a cadência produtiva 

das máquinas que se encontrarem a alimentar as esteiras. 

 

5.3.4. Impactos dos novos layouts 

Tendo sido apresentados os impactos da criação do posto ideal para o caso das produções com recurso 

a pesagem, considerando o caso representativo de um operador dedicado a duas ou três máquinas, 

obteve-se um ganho de disponibilidade de operador de 21.5% obtido pela diferença de disponibilidades 

nos casos diagnóstico e após implementação do posto ideal.  

Sabendo que num turno existem onze operadores dedicados exclusivamente à recolha de peças 

injetadas e respetivas operações complementares, e três operadores para tarefas consideradas 

indiretas, como unidades de embalamento, postos de retrabalho, ou outros apoios. A tabela 28 ilustra 

as melhorias previstas com a implementação do posto de trabalho ideal, comparando o número de 

operadores atualmente dedicados às máquinas de injeção com o número de operadores necessários, 

que se obtém devido a um aumento de disponibilidade do operador, aplicando as soluções propostas. 

 

Tabela 28 - Impactos da implementação do posto de trabalho ideal 

 

As soluções desenvolvidas neste subcapítulo, presentes em cada uma das propostas de layout 

apresentadas, vão de encontro às logicas Lean que visam a eliminação de desperdícios e aumento de 

eficiência das cadeias produtivas, desta forma cabe à empresa optar pela solução que melhor preencha 

os seus objetivos. 

 

 

 Diagnóstico Posto de trabalho ideal Impacto 

Disponibilidade do Op 71% 92,5% +21.5 % de disponibilidade 

Nº Op/turno 11 9 - 2 Op/turno 

Redução Nº de Operadores/dia 33 27 -6 Op/dia 
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6. Conclusão 

O trabalho desenvolvido na empresa teve como princípio a aplicação de ferramentas de Lean 

Manufacturing, com o propósito de identificar desperdícios e desenvolver soluções que os eliminassem, 

visando a contribuição para o aumento de produtividade da empresa.  

Este trabalho iniciou-se com a realização de um diagnóstico à unidade de injeção de plástico da 

empresa, tendo-se selecionado três produções distintas e, utilizando a ferramenta VSM, fez-se o 

mapeamento da cadeia de valor. A seleção das linhas produtivas teve como critério o seu peso na 

produção diária da empresa, sendo que se escolheram as três mais significativas. Após a recolha de 

dados por observação direta e estudo dos tempos das linhas produtivas, identificou-se o valor e o fluxo 

das mesmas, e construiu-se o mapa da cadeia de valor – VSM. 

Pela análise da informação obtida na construção dos três VSM detetaram-se vários desperdícios e 

oportunidades de melhoria. Os elevados tempos de permanência de matéria prima na empresa sem 

entrar em produção, bem como de esperas entre produções e armazéns, encaminharam este trabalho 

para um diagnóstico focado no armazém de matéria prima. Ainda com os resultados obtidos do VSM, 

durante a fase de diagnóstico foi detetado que as operações de setup tinham uma duração média de 

duas horas, valor bastante elevado para uma operação que sendo de carater imprescindível não 

acrescenta valor à cadeia dos produtos, tornando-se ainda mais crítica numa empresa da área da 

injeção de plástico onde diariamente se produzem milhares de componentes em diversas máquinas de 

injeção. 

Numa fase posterior da realização deste trabalho surgiu a oportunidade de desenvolver um novo layout 

para a unidade de injeção, devido à saída de duas das linhas produtivas mais significativas para novas 

instalações. 

O diagnóstico realizado ao armazém de matéria prima permitiu concluir que o deficitário método de 

identificação existente originava desperdícios de matéria prima a rondar os 700Kg/mês. 

Relativamente às operações de setup, através da análise a diversos setups conclui-se que eram 

recorrentes os elevados tempos de transporte de moldes, tendo sido contabilizado um com a duração 

de 16 minutos, tanto mais critico devido a esta ser uma tarefa que deve ser realizada com a máquina 

de injeção ainda em funcionamento, ou seja, uma tarefa externa. Também se verificaram elevados 

tempos em movimentações de operadores para aquisição de ferramentas necessárias, ou para o auxilio 

pontual em operações de setup a ocorrerem simultaneamente noutra maquina de injeção. O facto de 

apenas existir um carro de ferramentas disponível por turno agrava esta situação chegando a 

contabilizar 36 minutos num dos setups medidos. Estes aspetos detetados indicam a falta de um 

sistema de prioridades dos setups diários e de um procedimento standard. 

Após a identificação das potenciais causas para os desperdícios detetados, o trabalho prosseguiu com 

o desenvolvimento de soluções que visavam a sua eliminação.   
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De forma a diminuir os desperdícios de matéria prima, foi elaborado com recurso aos 5S, um novo 

sistema de identificação das células do armazém, e reorganizado e definido o posicionamento de cada 

item constituinte do armazém de matéria prima desta, forma reduziram-se os desperdícios de matéria 

prima para cerca de 150Kg/mês numa fase intermédia da implementação, valor que pode ser reduzido 

após alimentação total das soluções desenvolvidas. 

Com o intuito de melhorar a operação de setup, com base na fase 1 do SMED, definiu-se um 

procedimento em conjunto com os operadores, cuja inclusão foi proporcionada pela realização de um 

Kaizen Event. A participação dos operadores foi fundamental não só pela sua experiência e sugestões, 

mas também para a sua motivação no desenvolvimento do procedimento, que seria por eles 

desempenhado após implementação. 

Com o objetivo de garantir a realização das tarefas externas, a tempo da paragem das máquinas, e 

com vista na fase 3 do SMED, propôs-se um sistema Andon (sistema de aviso luminoso). A ideia é que 

o operador realize o procedimento verde, referente às tarefas externas, em função do tempo disponível 

até à paragem da máquina, e em função do tempo esperado para a colocação de todos os recursos 

necessários junto à máquina de injeção. De referir ainda, que a permanente monitorização das 

operações de setup é fundamental no processo de melhoria continua. 

Após a implementação dos procedimentos desenvolvidos, de tempos médios de setup de 120 minutos, 

passamos a ter setups atuais com durações médias de 77 minutos, atingindo uma redução de cerca 

de 36%, sendo que além do peso da redução da externalização de tarefas, também o trabalho em 

equipa e melhoramento de desempenho se torna evidente. 

No desenvolvimento do novo layout, criou-se o conceito de posto de trabalho ideal, que consiste em 

ter junto da máquina de injeção todos os recursos necessários à produção, e a criação de uma rota de 

abastecimento e recolha, de recursos e produtos finais respetivamente (mizusumashi), desta forma 

privilegiando-se o fluxo de produção. O impacto previsto pela implementação dessa solução resulta 

num aumento de disponibilidade do operador para o desempenho de tarefas de valor acrescentado, de 

71% para 92,5%. Assim 21.5% de ganho em disponibilidade atribuído a cada um dos operadores 

permite concluir que apenas 9 operadores a 92.5% garantem o trabalho de 11 operadores a 

71%(estado atual), desta forma, o mesmo volume de trabalho diário necessitaria de menos 2 

operadores por turno e, portanto, menos 6 operadores por dia. 

A filosofia Lean, com os seus princípios e ferramentas, revelou-se fundamental no desempenho deste 

trabalho, onde ambas as partes envolvidas tiveram o primeiro contacto prático e consequente 

constatação do seu enorme potencial. 
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7. Trabalho Futuro 

Esta tese foi a primeira etapa de uma longa jornada de melhoria continua, que a empresa visa alcançar 

com a introdução do Lean Manufacturing na sua cultura organizacional. 

De maneira a garantir a implementação total das soluções desenvolvidas neste trabalho, nas diversas 

áreas estudadas, seria de extrema importância a constituição de uma equipa responsável, ou mesmo 

a criação de um departamento Lean. 

Para que os novos procedimentos de setup tenham o impacto esperado, reforça-se que o entusiamo 

na sua implementação seja mantido, com a constante monotorização dos mesmos. Seria ainda 

interessante avançar no sentido de desenvolvimento das próprias soluções de aperto e fixação de 

moldes, de maneira a atingir ainda melhores resultados nos tempos de setup. 

No seguimento das ferramentas de identificação aplicadas ao armazém de matéria prima, a sua 

evolução para o sistema picking permitiria um registo informatizado de todos os processos logísticos 

existentes, permitindo a monotorização de aspetos a melhorar. 

Relativamente ao novo layout, a implementação do mizusumashi aliado ao posto de trabalho ideal 

garantiria um fluxo de produção mais fluido, que pode ser adaptado no caso de aquisição de novas 

máquinas de injeção. 
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Anexos 

Anexo A – VSM das linhas produtivas diagnosticadas 

Anexo B – Tabelas resultantes dos VSM 

Anexo C – Planta do armazém de matéria prima (diagnóstico) 

Anexo D – Dados recolhidos no diagnóstico ao layout atual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

A1 -   VSM Linha Produtiva 1 
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A2 -   VSM Linha Produtiva 2 
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A3 -   VSM Linha Produtiva 3 
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Anexo B -   Tabelas resultantes da análise aos 

diversos VSM 

 

Tabela B1 – Tempos de ciclo, VA e SVA da LP2 

 T/C [s] TVA [s] TSVA [s] 

Aspiração 399 399 0 

Estufa 0 0 0 

Injeção 554 554 0 

Controlo 42 42 0 

Embalamento 96 96 0 

Película 80 80 0 

 

 

 

Tabela B2 - Tempos de ciclo, VA e SVA da LP3 

 T/C [s] TVA [s] TSVA [s] 

Aspiração 3933 3933 0 

Estufa 300 300 0 

Injeção 1955 1955 0 

Controlo 300 300 0 

Separação 619 0 619 

Pesagem/Embalamento 190 100 90 

Película 75 75 0 
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Anexo C – Planta do armazém de matéria prima (diagnóstico) 
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Anexo D – Dados recolhido no diagnóstico ao layout 

atual da Unidade de Injeção 

 


