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Resumo 

Nos dias de hoje, as necessidades e exigências dos consumidores são cada vez maiores 
e  diversificadas.  De  forma  a  satisfazer  essas  necessidades  e  exigências  e  devido  à  grande 
existência  de  diversificação  e  concorrência  de  mercado,  as   empresas  vêm-se  obrigadas  a 
desenvolver metodologias de melhoria contínua de forma a que os seus sistemas produtivos sejam 
capazes de produzir mais e, para além disso, serem flexíveis na sua produção. Surgem assim as 
metodologias Lean como ferramentas de melhoria de forma contínua com vista à remoção de 
desperdícios e, como consequência, um aumento da capacidade produtiva de cada empresa.  Os 
aumentos da capacidade   produtiva, através  destas  metodologias, procuram,  então,  a máxima 
satisfação do cliente (garantindo sempre a máxima qualidade dos produtos) com o mais rápido 
tempo de resposta.  

Neste  caso  de  estudo  foram  aplicados  metodologias  e  princípios  Lean  a  duas  linhas 
produtivas de uma empresa de papel cartonado. Este trabalho compreendeu a realização de um 
diagnóstico a duas  linhas produtivas feito  essencialmente através dos estudos  do tempo e   dos 
métodos. Com a informação recolhida foi possível concretizar o diagnóstico através do cálculo dos 
indicadores de desempenho OEE - Overall Equipment Effectiveness. Depois de analisados os 
indicadores  e  identificados  os  desperdícios  inerentes  a  cada  um  deles  foram  apresentadas 
algumas soluções à empresa para melhoria do desempenho de cada uma das linhas produtivas. 
Essas soluções basearam-se essencialmente nos métodos SMED e TPM. Com estas soluções 
pretende-se uma melhoria efetiva de cada uma das linhas e uma melhor adaptação aos diferentes 
requisitos de produção de cada produto de cada linha. 

Por  último  foi   possível  verificar  o  potencial  das   soluções  encontradas  através  dos 
resultados obtidos da aplicação das mesmas.  

Palavras-chave: Lean Manufacturing, OEE, Overall Equipment Effectiveness, 5S, SMED, TPM, 
5Why’s
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Abstract 

Nowadays, the needs and demands of the consumers are increasing and diversified.    To 
meet  the  needs  and  demands  and  due  to  the  great  existence  of  diversification  and  market 
competition, companies are forced to develop methodologies of continuous improvement so that 
their productive systems be able to produce more and, in addiction, be flexible in their production. 
Thus,  Lean  methodologies  arise  as  tools  of  continuous  improvement  to  remove  waste  and, 
therefore, an  increase in the productive capacity  of each company. The increases of productive 
capacity, through these methodologies, seek the maximum satisfaction of the costumer (always 
guaranteeing the highest quality of products) with the fastest response time. 

In this case study Lean methodologies were applied to two production lines of a paperboard 
company. This work comprises the realization of a diagnosis to two production lines    through the 
calculation of OEE – Overall Equipment Effectiveness. After analyzing the indicators and identifying 
the wastes inherent in each of them, some solution was presented to the company to improve the 
performance of each of the production lines. These solutions were primarily based in SMED and 
TPM methods. With these solutions it is intended an effective improvement and a better adaptation 
to the different production requirements of each product. 

Finally, it was possible to verify the potential of the solutions found through the results 
obtained from the application of the same. 

Key-words:  Lean  Manufacturing,  OEE,  Overall   Equipment  Effectiveness,  5S,  SMED,  TPM, 
5Why’s
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1.  Introdução  
Ao longo dos tempos, a indústria tem vindo a sofrer alterações de forma a ter em conta as 

necessidades  dos  consumidores  e  exigências  do  mercado.  Atualmente,  a  concorrência  entre 
empresas é cada vez maior, procurando-se o melhor produto para o melhor preço. Mas, para que 
tal se verifique, é necessário que as empresas invistam cada vez mais numa melhor gestão     de 
todos os recursos e aplicação de novas tecnologias e metodologias para que alcancem o objetivo 
principal e comum a todas elas: produzir mais e melhor a um menor custo.   Por isso, eficiência e 
eficácia são as palavras de ordem. 

Neste contexto, surgem   as metodologias Lean que,   através de abordagens sistemáticas, 
permitem identificar e eliminar desperdícios, a fim de se obter uma melhoria contínua.  

Na presente dissertação, serão abordadas metodologias Lean aplicadas à empresa que se 
dedica à produção de papel cartonado e embalagens nas suas variadas formas, situada no Norte 
do país. O principal objetivo da empresa a médio prazo é aumentar a produtividade diária uma vez 
que, de momento, não consegue dar resposta a todas as encomendas. 

Para a realização desta tese foi utilizado o estudo de métodos e tempos de forma a recolher 
a informação relevante do estado atual das linhas de produção em estudo. Primeiramente, foi feito 
o diagnóstico das linhas produtivas através do indicador de desempenho OEE (Overall Equipment 
Effectiveness). Após análise do diagnóstico obtido e, través da ferramenta 5Why’s      foi possível 
encontrar  as causas raiz  das perdas anteriormente   verificadas.  Seguidamente,  procedeu-se  à 
elaboração e aplicação de algumas melhorias  em ambas as linhas produtivas. O   SMED (Single 
Minute Exchange of die) foi utilizado com vista à diminuição do tempo de Setup e para uma melhor 
delegação de tarefas durante  o mesmo. Para além disso,   esta ferramenta serviu para que,   por 
exemplo, perdas devido à falta de matéria prima (MP) para início de produção tenham diminuído 
significativamente. Outra ferramenta   Lean utilizada foi o   Total  Productive  Maintenance  (TPM). 
Iniciando-se pela elaboração e projeto de 5S a ambas as linhas produtivas e procedendo-se a 
criação de documentos e metodologias com vista a melhoria da manutenção preventiva de cada 
linha. Do mesmo modo, o TPM, também possibilitou a criação de metodologias para manutenção 
autónoma de cada operador. Desta forma, cada operador fica habilitado a identificar problemas 
nas linhas produtivas e podendo, à posteriori, possuir ferramentas para resolver os problemas que 
vai identificando. Contudo, nem todas as metodologias foram colocadas em prática, ficando como 
objeto de aplicação pela empresa no futuro. 

Por fim, foi calculado o OEE    futuro com vista a ter uma medida quantitativa do que já foi 
melhorado e com o que pode resultar após aplicação das soluções propostas. 
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2.  Revisão Bibliográfica 
Neste capítulo,  apresenta-se  o  enquadramento histórico para permitir a compreensão da 

evolução da indústria e dos processos produtivos até aos dias de hoje, o Lean Manufacturing. 
Também serão apresentadas, com breves explicações e exemplos, todas as metodologias Lean 
a serem desenvolvidas e aplicadas ao longo da dissertação. 

2.1. Enquadramento Histórico  
Desde o início dos tempos que o Homem procurou sempre aperfeiçoar e encontrar outros 

materiais para as necessidades que tinha, descobrindo e substituindo materiais por outros mais 
resistentes em busca das melhores armas, ferramentas, entre outros. 

Com os artesãos, surge, também, a primeira forma de produção organizada, isto é, surgem 
as primeiras encomendas com tempos de entrega e prioridades e a necessidade de orçamentar 
essas encomendas. Com o aumento do número de encomendas, surge a necessidade do aumento 
do número de pessoas a trabalhar nas encomendas, havendo, assim, a primeira necessidade de 
gestão de pessoas para que as encomendas fossem entregues a tempo. 

Entre 1760 e 1840, dá-se a revolução industrial, que veio introduzir as primeiras 
máquinas a vapor, fazendo com que algum trabalho artesanal passasse agora a ser feito por 
máquinas. Com o aparecimento das novas máquinas, o trabalho tornou-se mecanizado e houve 
a necessidade de formar trabalhadores para operarem essas máquinas. Houve, assim, uma 
divisão de trabalhos e simplificação e padronização de operações. Houve, também, a 
necessidade de criação de quadros de supervisão e gerenciais, assim como desenvolvimento de 
gestão de vendas e técnicas de planeamento e controlo de produção.  

Nos  finais  do   século  XIX,  surge  o   Taylorismo.  O  Taylorismo  procurava   um  maior 
rendimento,  consoante  as   competências  do  operário,   assim  como  uma   padronização  das 
operações,  de  forma  a  eliminar  interrupções  e  a  existência  de  um  planeamento  de  produção 
(existência de horário laboral e pausas). Com este método, os operadores sentiram que as suas 
competências eram valorizadas (também passou a existir o incentivo monetário). No entanto, este 
método, com o tempo, mostrou alguns problemas. Os operadores passaram a ser tratados como 
máquinas e a fazer o mesmo tipo de função sem perspetiva de evolução, uma vez que era naquilo 
que  eles  eram  bons,  não  podendo  estes  serem  criativos  e  terem  iniciativa,  o  que  causava 
desgaste, fadiga e atritos entre operadores e administração. [1] 

Seguiu-se  Henry  Fayol,  Pai  da  Teoria  Clássica  da  Administração.  Henry  Fayol  foi  o 
primeiro a criar padrões nas práticas administrativas por acreditar que boas práticas por parte da 
administração refletem melhores resultados junto dos operadores. O seu trabalho caracterizou-se 
essencialmente na estrutura que a organização deve possuir para ser eficiente. Os 14 princípios 
de Henry Fayol são: 
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1.   Divisão do trabalho 
2.   Autoridade 
3.   Disciplina 

8.  Centralização 
9.  Hierarquia 
10. Ordem 

4.   Unidade de controlo 
5.   Unidade de gestão 

11. Equidade 
12. Estabilidade 

6.   Subordinação    dos   interesses   individuais    aos   interesses    13. Iniciativa 
comuns 

7.   Remuneração 14. Espírito de equipa 
Tabela 1 - Princípios de Henry Fayol [Elaina, Jennifer - Henri Fayol - pai da Teoria Clássica da

Administração. Disponível em  https://www.portal-gestao.com/artigos/6886-henri-fayol-pai-da-teoria-
clássica-da-administração.html Acesso em 8 Agosto 2018]

Desta  forma,  as   principais  responsabilidades  de  um  gestor   são:  prever  e  planear, 
organizar, comandar, coordenar e controlar. 

Devido ao atraso que a sua obra teve a chegar à América, as suas ideias demoraram a 
entrar em vigor na indústria, predominando no início do século XX as ideias de Taylor e Ford. [2] 

Entre 1910 e 1920, Frank e Lillian Gilbreth aprofundaram o estudo dos movimentos. Frank 
e Lillian procuraram perceber e identificar todos os movimentos de trabalho e os seus tempos, 
assim como identificar quais os movimentos que trazem valor acrescentado ao trabalho. Para além 
disso, estudaram os fatores de motivação dos trabalhadores, assim como a influência das atitudes 
dos trabalhadores no processo. Deste modo, Frank e Lillian foram impulsionadores no estudo da 
eliminação de  desperdício  e aumento  da  motivação  dos trabalhadores,  aproveitando algumas 
ideias dos mesmos. [3] 

Entre 1910 e 1939, surge o Fordismo, sistema de produção criado pelo empresário norte-
americano Henry Ford, cuja ênfase é a produção em massa. O grande objetivo de Ford era a 
produção em massa dos seus carros que até então eram feitos artesanalmente. Com a produção 
em massa dos seus carros, Ford pretendia ter os mínimos custos possíveis no seu fabrico e, assim, 
podia reduzir o preço dos automóveis. Consequentemente, aumentava a possibilidade de alcançar 
um maior número de consumidores.  

Neste sistema, não era relevante para Ford contratar operários qualificados, uma vez que 
cada operário seria treinado para apenas uma operação, sendo que este não teria de sair do seu 
lugar,  uma  vez que uma  esteira faria percorrer   a montagem  do veículo pela   fábrica,  onde os 
operadores iriam fazendo as suas operações enquanto as montagens passavam por si. Com isto, 
Ford pretendia diminuir os custos de produção para poder reduzir o preço dos automóveis e assim 
atingir um maior número de consumidores e obter maiores lucros. 

No entanto, este sistema foi considerado negativo para os operadores, uma vez que o 
trabalho era repetitivo e causava maior desgaste nos mesmos. Devido aos operadores realizarem 
apenas  uma   operação  (e   a  baixa   qualificação  levava-os   a  terem   salários  mais   baixos), 
impossibilitava-os de progredirem na carreira, o que fazia decair o nível motivacional dos mesmos. 
[4] [5] [6] 

O Total Quality Management, TQM, foi um conceito desenvolvido por alguns norte-americanos 
como  W.  EdPrensa  As  Deming,  Joseph  Juran,  Armand  Feigenbaum,  Philip  Crosby  e  Karuo 
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Ishikawa. Em 1961, o TQM era definido como sistema integrante de todos os sectores da empresa 
para o desenvolvimento, manutenção e melhoria da qualidade, de forma a obter-se um produto 
que fosse ao encontro das necessidades e gosto dos consumidores, sendo ao mesmo tempo 
económico  na  sua  produção.  Os  princípios  do  TQM  consistem  no  envolvimento  da  gestão, 
delegação de poderes e tarefas, eliminação de erros, desenvolvimento dos recursos humanos, 
satisfação do cliente, entre outros. [7] 

A Toyota, no Japão, foi das primeiras empresas a utilizar o TQM. Neste sistema, pretendia-se 
a  eliminação  do  defeito  na  origem  (zero  defeitos),  assim  como  a  eliminação  de  desperdícios 
(produção em células e redução tempos de setup) e a maior     eficácia e eficiência dos recursos 
utilizados,  quer  de  matéria-prima  (just-in-time,  produção  puxada  e  kanban)  quer  mão-de-obra 
(motivação, fluxo de ideias). Para que existisse esta gestão e aumento da qualidade, foi necessário 
a  introdução  de  supervisores  em  cada  etapa  do  processo,  assim  como  passou  a  existir  a 
preocupação  na   personalização  do  produto,   ou  seja,  produtos   que  vão  ao   encontro  das 
preferências e exigências de cada consumidor.  

Com isto, nasce o Toyota Production System, TPS,, o culminar da junção de todas as ideias 
e filosofias adquiridas e desenvolvidas pela Toyota. [8] [9] 

Taiichi Ohno, executivo da Toyota, disse: “… A insuficiência de padronização e racionalização 
cria  desperdício  (Muda),  inconsistência  (Mura)  e  irracionalidade  (Muri)  em  procedimentos  de 
trabalho e horas de trabalho que, eventualmente, levam à produção de produtos defeituosos”.  

MUDA é uma palavra utlizada na linguagem japonesa que significa desperdício. Como tal, há 
necessidade de diminui-los para poder aumentar a rentabilidade de um processo. No entanto, para 
que se possa diminui-los, é necessário perceber o que são desperdícios e onde encontrá-los. 
Como tal, Taiichi Ohno enumerou sete tipos de desperdícios: 

• Defeitos:  Obtenção  da  máxima  qualidade  nos  produtos.  Não  se  focando  apenas  na 
fiscalização  dos  resultados  do  processo,  mas  sim  no  desenvolver  de  cada  etapa  do 
mesmo. 

• Superprodução: A produção em excesso cria a necessidade de aumento ou até mesmo a 
criação de um armazém intermédio, levando ao aumento do custo de armazenamento e 
até mesmo a que os produtos produzidos não sejam vendidos ou possam ser esquecidos 
e, posteriormente, não possam ser aproveitados. Para combater esta superprodução, há 
a necessidade da aplicação da filosofia Just in time (JIT)      ou seja, uma empresa deve 
apenas produzir a quantidade necessária para o que produz. Assim sendo, a empresa 
deve optar sempre por um sistema PULL em vez de PUSH.  

•
•

Esperas: Tempo que não é utilizado de forma produtiva (desperdício) 
Transporte: Tempo necessário para deslocar produtos de um      local para outro. A este 
tempo estão associados custos e tempo desperdiçado se este causar impacto negativo 
na produção. 
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•

•

Deslocamento: Tempo gasto pelos operadores para se deslocarem pela planta. Este deve 
ser o menor possível sendo que por vezes seja necessário alterar layouts das plantas. 
Produção  inapropriada:   A  produção  em   demasia  de  produtos   ou  a  realização   de 
acabamentos em produtos devem ser feitas sempre que for necessário e não ter essa 
produção/acabamento  como  ação  à  priori.  A  empresa  deve  apenas  produzir  o  que  é 
necessário evitando deste modo custos de produção e armazenamento desnecessários. 
Stock: É necessário um bom controlo do stock e a movimentação do mesmo para que os 
seus custos sejam reduzidos e para que se evite falta ou excesso de produto em stock. 

•

MURA  significa  inconsistência,  isto  é,  significa  o  desnivelamento  no  processo  ou  produto 
realizado. Para evitar esses desnivelamentos podem ser aplicadas medidas com base no conceito 
Just In Time que permite um baixo nível de stock (diminuindo custos de armazenamento) mas do 
mesmo modo permite um melhor monitoramento na produção de forma a que exista um controlo 
do que é necessário para produzir no momento certo, à hora certa na quantidade certa.  

MURI é a sobrecarga na produção, organização e pessoas devido ao referido anteriormente, 
isto é, significa o exceder de limites na produção (máquinas e pessoas) levando ao desgaste das 
máquinas e até mesmo problemas de saúde e segurança e até mesmo na qualidade do produto 
final.  

Assim, é necessário, desde o início, a identificação dos 3M’s desde o chão da fábrica até aos 
escritórios desenvolvendo uma cultura de melhoria contínua envolvendo todos os elementos da 
empresa para que a cada dia os problemas referidos anteriormente sejam cada vez menores e 
caminhemos para uma indústria de excelência. [10] 

Nos dias de hoje, o Lean surge como a metodologia utlizada por grande parte das empresas 
como ponto de partida das que procuram renovar os seus métodos de produção e eliminação dos 
desperdícios   identificados   por   Taiichi   Ohno,   tratando-se   de   um    método   que   depende 
essencialmente da flexibilidade e organização do local de trabalho. 

A filosofia Lean tem como objetivo a total eliminação do desperdício (redução dos custos 
associados), construção da qualidade no processo (garantia de qualidade em todos os produtos, 
qualidade em todas as etapas do processo, inspeção no trabalho, entre outros), reduzir custos, 
desenvolver  uma  abordagem  própria  no  que  toca  ao  gerenciamento  e  desenvolver  técnicas 
integradas para a melhoria continua. [11] [12] [13] 

Womack e Jones (1996), no seu livro Lean Thinking, estabeleceram que a  filosofia Lean 
assenta sobre 5 princípios: Valor (o que realmente os seus produtos têm de valor para o cliente), 
Fluxo de valor (identificação das etapas que agregam valor ao produto, eliminação do desperdício), 
Fluxo contínuo (produção levando à redução de stocks e, assim, à redução de custos associados 
bem  como  eliminação  da  necessidade  da  criação  de  soluções  para  escoamento  de  stock)  e 
Perfeição (busca pela melhoria contínua). Para além de Womack e Jones, também Roos se juntou 
ao  estudo  e   documentação  exaustiva  das  vantagens   do  sistema  de   produção  magra  em 
comparação com  a produção em   massa,  concluindo que  a produção magra   seria muito mais 
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vantajosa. Em conjunto criaram o livro   The Machine that changed the World . Nos dias de hoje, 
este livro é uma ótima ferramenta de orientação para gestores de todos os setores que queiram 
transformar o seu setor num sucesso lean. [14] [15] 

2.2. KAIZEN 
Existe muita controvérsia  na literatura em relação ao significado   de Kaizen. No entanto 

trata-se de uma filosofia japonesa para melhoria de processos. 

No Kaizen Institute, Kaizen significa melhoria contínua e foi introduzido por Masaaki Imai 
e do seu livro “Kaizen: The key to Japan’s Competitive Success in 1986”. [27] 

Trata-se de uma filosofia organizacional que envolve todos os elementos de uma empresa 
com base a atingir zero defeitos. Baseia-se essencialmente de que a melhoria é sempre possível 
e que todos os dias surgem novos problemas com oportunidades de mudança. 

Na sua essência, o Kaizen admite que uma pessoa que realize uma determinada tarefa 
são as que melhor a conhecem e mais bem informadas estão sobre essa tarefa. Deste modo, o 
seu envolvimento é fulcral para a melhoria da mesma. Havendo um envolvimento dessas pessoas 
na melhoria dessa tarefa leva a uma demonstração de confiança nas suas capacidades e um maior 
interessa   e   constante   envolvimento  dessas   pessoas.   Assim,   o   trabalho   em   equipa,   a 
demonstração de  confiança  e  o  envolvimento  dos  conhecimentos de  todos  leva a  que sejam 
destruídos alguns muros (reais ou fictícios) entre as várias camadas e hierarquias organizacionais 
e todos, de forma conjunta, se possam focar na melhoria contínua.   “É o esforço do coletivo que 
deixa a empresa mais forte e competitiva” destaca Masaaki Imai.

O  Kaizen  procura  alcançar  a  melhoria  contínua  em  todos  os  níveis  dos  processos 
melhorando a produtividade e qualidade, reduzindo os custos e aumentando a satisfação dos 
clientes.  As atividades  Kaizen estão associadas ao   Controlo  da Qualidade Total,   isto  é, há  a 
necessidade  do  envolvimento  de  todos  os  setores  da  empresa  (gestão,  supervisão,  classe 
operária, etc) em todas as áreas. Pretende-se, como isto, um controlo contínuo para que haja uma 
melhoria  de  desempenho  a  todos  os  níveis,  eliminação  de  desperdícios  e  outros  fatores  que 
afetem a produtividade. [28] [29] 

2.3. Ferramentas LEAN 
2.3.1. OEE

O OEE, Overall Equipment Effectiveness, é um indicador que, de modo geral, mede o 
potencial  de  um  equipamento,  isto  é,  identifica  os  desperdícios  e  perdas  durante  o  processo 
produtivo de um equipamento e ajuda na identificação de janelas de oportunidade para melhoria 
do processo produtivo. Assim sendo, os seus principais objetivos são: aumento da produtividade, 
redução das perdas, aumento e controlo da qualidade, aumento da vida útil do equipamento. Com 
isto, as empresas pretendem aumentar os seus lucros e reduzir os custos de produção. 
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O  OEE  é,  então,   obtido  pela  multiplicação  da  disponibilidade   pela  produtividade  e 
qualidade do produto produzido. [16] 

=   

2.3.2. 5 Why’s
A técnica dos  5 Whys é utilizada quando se pretende analisar    as causas raízes de  um 

problema. Faz parte do Sistema de Produção Toyota, desenvolvida por Sakichi Toyoda, inventor 
e industrial japonês. “A base da abordagem científica da Toyota é perguntar porquê cinco vezes 
sempre que encontramos um problema ... Repetindo as cinco vezes, a natureza do problema, bem 
como sua solução, fica clara." Taiichi Ohno [17]

Embora a técnica seja designada de 5 Whys nem sempre é necessário fazer 5 perguntas 
“Porquê?” para se atingir a causa raiz e, muitas vezes, também são necessárias mais do que 5 
perguntas. 

Assim, tratando-se de uma ferramenta para fácil análise de um problema, o método é também 
muito fácil de ser aplicado. Consiste essencialmente nos seguintes passos: 

• Escrever o problema: passo fundamental para a análise à posteriori. É necessário ter um 
bom conhecimento do problema em causa e, por isso, deve ser seguido de uma descrição 
detalhada do mesmo. 

•

•

•

Perguntar: Devemos  questionar o que levou em    primeira instância a que o problema 
acontecesse e anotar a resposta (causa) 

Dig mais profundo: Se a resposta não for a causa raiz é necessário responder novamente 
à pergunta “Porquê?” e voltar a anotar a resposta

Repetição: Devemos repetir as vezes que forem necessárias a pergunta “Porquê?” até 
determinarmos  a  causa  raiz  do  problema  de  forma  a  “atacá-lo”  de  forma  eficaz  para 
eliminação do problema. 

Após  a  realização   dos  passos  anteriores,  e   como  dito  anteriormente,  podemos   então 
determinar a causa raiz e proceder a metodologias para eliminação dos problemas encontrados. 
[18] [19]  

2.3.3. SMED
SMED,  Single  minute  Exchange  of  die,  que  em  português  significa  Troca  rápida  de 

Ferramentas é o método utilizado para que um equipamento possa ser alterado de um produto 
para outro de maneia mais eficaz e no menor tempo possível. Esta ferramenta permite identificar 
e separar o processo de mudança para operações chave. A separação das operações divide-se 
em duas categorias: Operações internas e operações externas, que serão explicadas à posteriori. 

A implementação desta ferramenta envolve os seguintes passos: 

1.   Analisar o estado atual: é necessário perceber como atualmente o Setup é feito e fazer 
a sua análise e anotação das atividades de cada operador. 

- 17 - 



 

2.   Converter as atividades internas em externas: Na listagem obtida deve-se proceder à 
separação  das  atividades.  As  atividades  internas  são  atividades  que  só  poderão  ser 
realizadas com a máquina  parada (atividades com mudança de ferramentas no interior 
das máquinas, etc). As atividades externas são atividades que podem ser realizadas com 
a máquina em andamento (atividades como preparação das próximas tintas a entrar em 
máquina, deslocação do material para perto da máquina, etc) 

3.   Standartizar as atividades:   Neste passo é necessário que proceder ao rearranjo das 
atividades do SETUP para que estes fiquem registados e possam ser seguidos da melhor 
forma. 

4.   Melhorar as atividades internas: Neste passo pretende-se rever as atividades internas 
e perceber se algumas delas podem ser eliminadas ou feitas de forma mais eficiente. 
Shigeo Shingo disse “apenas a última volta do parafuso realmente aperta, o resto é apenas 
movimento”.

5.   Melhorar   as  atividades  externas:   Pretende-se  neste  passo   reduzir  o  tempo   das 
atividades externas para que os operadores possam ter tempo para outras atividades que 
possam ser feitas com as máquinas a produzir como atividades de limpeza e manutenção. 
Também neste passo se revê   o SETUP para que possam ser feitas, ou   não, possíveis 
alterações. [20] [21] 

De um modo geral a mudança rápida da ferramenta permite a redução de stocks         e bens 
acabados,  melhor  utilização  das  máquinas,  melhor  delegação  das  tarefas  entre  operadores, 
melhor utilização de todos os recursos e por consequente um aumento da produtividade devido à 
redução de um tempo que não tem valor acrescentado para o produto. [22]  

2.3.5. TPM e 5S
Nos dias de hoje é difícil imaginar um equipamento ou máquina que não sofra qualquer 

tipo de manutenção. No entanto, o mesmo não é possível de verificar no passado.  

No passado, a manutenção reativa era o tipo de manutenção utilizada. A produção nessa 
época não era em massa, pelo que não havia a necessidade de prevenir avarias. Para quê prevenir 
avarias quando simplesmente o produto pode ser entregue mais tarde. Pelo que qualquer tipo de 
manutenção preventiva apenas se verificava em lubrificações e pouco mais. Afinal de contas, para 
que haveriam de se preocupar com equipamentos e máquinas   que pareciam ser tão robustos e 
eficientes? 

Com a entrada  nos anos 20, com o aumento de concorrência    nos setores produtivos e 
exigências dos clientes em termos de quantidades e    prazos, a produção  em massa foi a única 
forma  encontrada  com  vista  à  redução  de  preços.  “Quanto  maior  a  quantidade  de  produto 
produzido,  menor  será  o  seu  preço”.  Para  tal,  e  como  referido  na  Introdução,  foi  necessário 
aumentar o número de mão de obra (operadores), dar-lhes algum tipo de formação e fazê-los 
produzir mais, mais e mais! 
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No entanto, aumentada a mão de obra, o produto não estava a ser produzido nas quantidades 
pretendidas nem com a rapidez esperada. Verificando-se que a manutenção reativa não estaria a 
ser o melhor método de manutenção. As avarias tinham de ser reduzidas    para que a produção 
aumentasse. Entramos então na era do Preventive Maintenance (PM), manutenção preventiva. 

Com a explosão da indústria automóvel, os carros japoneses tornaram-se cada vez melhores 
isto devido a uma efetiva aplicação da filosofia TPM. 

A filosofia Total Productive Maintenance (TPM), assenta em 8 pilares cada um deles com as 
suas  próprias  áreas  de  responsabilidade,  apesar  de  alguns  deles  se  sobreporem.  São  eles: 
Segurança e  ambiente, TPM na   administração, Manutenção da   Qualidade, Controlo  inicial do 
equipamento,  Educação  e  treino,  Manutenção  planeada,  Manutenção  autónoma  e  Melhorias 
individuais. Para além disso, este deve assentar numa base sólida designada de 5S. 

O objetivo do 5S é criar um ambiente de trabalho    limpo e organizado, depositando  nos 
operadores a sua manutenção. Sendo assim, os 5S decompõem-se em: Seiri (eliminação de tudo 
o que não é essencial ao trabalho), Seiton (organização dos componentes que permanecem em 
máquina), Seiso (importância da limpeza e sua manutenção para o bom ambiente de trabalho e 
deteção de problemas referentes às máquinas e/ou produção), Seiketsu (padronização, o tornar 
um hábito e comum o sentido de responsabilidade da organização e limpeza do espaço criando 
normas para a sua realização) e Shitsuke (senso de disciplina, monitorizar e controlar de forma 
educativa para a manutenção de tudo o que anteriormente foi aplicado. Operadores não devem 
sentir que o 5S é um dever, mas sim uma forma de trabalho que lhes proporciona um melhor 
ambiente e maior produtividade). 

Relativamente a cada um dos pilares, estes pretendem colocar responsabilidade em todos 
os operadores e chefias na execução e cumprimento de uma manutenção devidamente planeada. 
Pretende envolver toda a instituição para uma filosofia de manutenção preventiva e autónoma, 
onde cada um se deve responsabilizar por manter os equipamentos, e não só, no melhor estado 
e reportando sempre que haja necessidade de manutenção. Com isto, pretende-se a delegação 
de tarefas e responsabilidade por todos de forma aos erros serem detetados à raiz evitando perdas 
de qualidade e até mesmo perdas de equipamentos devido a avarias. Em suma, espera-se que 
com a aplicação desta ferramenta haja uma responsabilidade Top-Down     no sentido de criar e 
manter o ambiente de trabalho limpo e seguro. [24] [25] [26] 
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3.  Caso de estudo 
Este projeto tem como objetivo a melhoria de uma linha de produção de embalagens de papel 

cartonado, mais propriamente na área de transformação da mesma, através de metodologias de 
Lean Manufacturing. Nesta tese, foi feita uma análise ao estado atual da linha de produção, em 
que foram diagnosticados os aspetos menos positivos a melhorar para que a empresa atinja os 
seus objetivos e aumentar a sua capacidade de resposta diária, face às encomendas dos clientes. 

3.1. A empresa 
3.1.1. História da Empresa

A empresa engloba três sectores: Gestão integral de resíduos, exploração florestal como 
fonte  de  matéria-prima  para  o  fabrico  de  papel  reciclado  e  kraftline,  assim  como  o  fabrico  e 
produção de cartão e embalagens (produtos finais).  

Em 2000, a empresa passou a desenvolver a sua atividade em Portugal, onde atualmente 
possui três centros “Recicla” (gestão de resíduos), cinco instalações para produção de caixas e 
placas,  uma  fábrica  kraftline  com  auto-produção  de  energia  e  alguns  hectares  de  exploração 
florestal. 

O modelo de produção é um modelo por encomenda, ou seja, o MP (papel cartonado ou 
placas de cartão) é produzido em quantidades e tipo de canelura consoante o exigido por cada 
encomenda, ou seja, em   WIP são armazenadas as    placas de cartão  destinadas a uma dada 
encomenda que será gasta exclusivamente para essa encomenda e só em casos extremos poderá 
ser usada noutra (casos extremos: urgência em completar ou produzir um encomenda que ainda 
não tenha todo a MP necessária e, como     tal, a necessidade de consumir MP, igual, de outra 
encomenda). 

A empresa mede o seu desempenho através da análise de 4 indicadores:       Velocidade 
(placas/hora),  Paragens não programadas  (%  de tempo),  Tempo  Setup (min)  e  Produtividade 
(m^2/dia). Está estipulado em todo o grupo da empresa que a Produtividade é medida em m^2/dia 
uma vez que a empresa vende o seu produto por m^2 e não pelo número de placas. Por outro 
lado, a velocidade/cadência é dada por placas/hora   uma vez  que é o tipo de contagem que as 
máquinas fazem à saída (contam o número de placas que    passam independentemente do seu 
tamanho).O principal foco da empresa é melhorar os seus indicadores de modo a aumentar a sua 
produtividade e obter melhores resultados com vista a recuperar os mas resultados obtidos no ano 
anterior. 

3.1.2. Zonas da fábrica
A fábrica é constituída por 6 áreas distintas: 

•
•

Canelado: zona de produção das placas de cartão, matéria prima.  
Zona de  armazenamento intermédio (WIP): é nesta  zona que ficam armazenadas   as 
paletes com cartão proveniente da canelagem e com destino à zona de transformação. 
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•

•

Transformação: nesta zona encontram-se as máquinas que farão a transformação dos 
cartões nas embalagens/caixas (produto final).  

Zona  de   expedição:  Nesta   área,  é   onde  as   paletes  com   o  produto   final  ficam 
armazenadas e em espera para a expedição. 

•
•

Papper Pallet: área onde são produzidas paletes de papel manualmente, na sua maioria. 
Área de serviços subcontratados : A empresa possui uma pequena “ilha” onde outras 
empresas têm os seus colaboradores a trabalhar em parceria com a empresa, sendo uma 
forma  de  subcontrato  mais  rentável,  uma  vez  que  não  há  gasto  em  transporte  dos 
materiais para as empresas subcontratadas. 

3.2. Metodologias 
Para  a  concretização  desta  tese,  foi  feito  um  acompanhamento  da  linha  durante  dois 

meses,  aproximadamente,  em   que  foi  possível   perceber  de  uma   forma  mais  completa   e 
aprofundada as linhas de produção em estudo e familiarização com os colabores e todo o tipo de 
fabrico feito em cada uma das linhas. 

Esta empresa possui várias linhas de produção e várias máquinas, no entanto, esta tese 
apenas será  focada  em  duas delas  em  que funcionam  duas prensas rotativas,  PRENSA  A  e 
PRENSA B. Estas linhas produtivas são atualmente as linhas produtivas com mais aspetos a 
serem melhorados uma vez que são as que têm alcançado valores de produção abaixo do que 
seria esperado. 

Primeiramente, houve uma fase de adaptação e familiarização do processo e todos os 
operadores    envolventes.   Deste    modo,    pretendeu-se    que   as    observações    realizadas 
representassem o mais corretamente possível a realidade de produção de cada uma das linhas 
de produção. 

Após  esta  fase,   procedeu-se  à  análise  dos   tempos  (produtivos  e  não  produtivos), 
movimento de operadores e materiais e transporte de materiais, de forma a obter-se os dados 
necessários  para  o  cálculo  do  OEE.  Para  além  de  observações  de  tempos  e  metodologias, 
também  foram  necessárias  informações  fornecidas  pelos  chefes  de  turno  e  responsável  de 
produção  para  que   o  cálculo  do  indicador   de  desempenho  fosse  calculado   com  a  maior 
aproximação possível da realidade. 

Por último, e depois de analisado o OEE e os pontos de melhoria, foram estudadas e 
aplicadas  algumas  soluções  de  melhorias   com  base  nas  metodologias  Lean  apresentadas 
anteriormente. 

3.2.1. Estudos dos Métodos
Os métodos utilizados têm como finalidade a compreensão da linha de produção de forma 

a analisá-la da melhor forma possível para a obtenção de dados realísticos e posterior análise dos 
mesmos. 

- 21 - 



 

3.2.1.1. Entrevistas informais 
Esta ferramenta de estudo possibilitou a consolidação e, também, aprendizagem do modo 

de funcionamento de cada máquina por forma a obter um melhor entendimento sobre a mesma. 
Ou seja,  com as entrevistas feitas quase que diariamente   e informalmente foi possível verificar 
certos pontos sensíveis de cada uma das máquinas    que só pela visualização não era possível 
detetar devido à falta de conhecimento das mesmas. Para além disso, serviu de ponto de arranque 
a que, também, os operadores sugerissem melhorias dado as dificuldades sentidas por cada um 
deles enquanto produzem em cada uma das máquinas. 

3.2.1.2. Análise Visual 

Esta ferramenta foi a primeira a ser utilizada baseando-se na observação da produção de 
cada uma das linhas. Com ela foi possível verificar os   modos operandi de cada uma das linhas 
para um melhor entendimento de cada parte do processo de produção da linha. 

Para além disso, foi utilizada de duas formas: a uma distância considerável e perto dos 
operadores de forma a verificar as alterações de comportamento dos operadores consoante a 
presença de alguém externo à produção daquela linha e assim perceber quais os maiores “vícios” 
a serem “atacados”.

3.2.2. Estudos dos Tempos
O estudo dos tempos pretende avaliar    a mão de obra do sistema produtivo. Ou seja, 

pretende  quantificar  os  tempos  produtivos  e  não  produtivos  para  que  à  posteriori  se  possam 
minimizar os tempos não produtivos e maximizar o tempo produtivo de uma linha de produção.  

Neste estudo dos tempos foram realizadas observações instantâneas e cronometragens 
de forma a quantificar os tempos anteriormente referidos. 

3.2.2.1. Observações Instantâneas 
Esta ferramenta requer a observação direta do trabalho que consiste em obter o número 

máximo de observações, intermitentes, instantâneas e aleatórias, de uma atividade, sem recorrer 
ao uso de cronometragens. Posteriormente, há que tornar essas observações em percentagens 
de tempo para cada atividade verificada. Este método foi utilizado principalmente em produções 
mais demorosas (mais de 3h) que dificultavam o uso da cronometragem assim como em algumas 
atividades de manutenção. 

3.2.2.2. Cronometragens 
Nas   cronometragens   o   trabalho    é   observado   diretamente   e   o   tempo    medido 

continuamente.  Esta  ferramenta  teve  bastante  utilidade  na  observação  dos  Setup’s  de  cada 
máquina pois possibilitou a medição do tempo que cada operador demorou a concretizar cada 
tarefa. Também foi utilizada em produções de baixo/médio tempo (cerca de 1h a 1h30) de forma 
a consolidar os dados obtidos através das observações instantâneas.  

Para a cronometragem quer os Setup’s quer das produções de baixo/médio tempo foi 
necessário saber qual seria o número ótimo de cronometragens a ser feitas. 
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Para o cálculo do número ótimo de cronometragens, para o Setup, a fazer para cada linha 
produtiva  é  necessário   admitir  que  as  durações   dos  elementos  de  trabalho  seguem   uma 

distribuição normal, a dimensão da amostra é dada pela equação (1) 
(https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1689468335571341/4_%20PM_Methods%20Study_
4.3_work%20measurement_2016_2017.pdf): 

2∗    2
= (1) 2∗ 2

N é o número total de cronometragens a realizar para a confiança e precisão pretendidas  
σ é o desvio padrão

p é o erro relativo, assumido 5% 
Z é o número de desvios padrão que define a amplitude do intervalo de confiança para o nível de 
confiança pretendido (95% => 1.96) 
X é a média 

Nº de cronometragens Cronometragens Cronometragens 
Prensa A (min) Prensa B (min) 

1 14 23 
2 16 28 
3 20 20 
4 19 15 
5 21 22 
6 
7 

19 
18 

24 
23 

Desvio padrão 
Média 

2.23 
18.14 

3.68 
22.14 

Tabela 2 - parâmetros cálculo número ideal de cronometragens

Procedendo ao cálculo da equação acima mencionada, obtém-se      N = 23.22 –   para a 
Prensa A – e N = 42.45 – para a Prensa B, ou seja, são necessárias pelo menos 24 observações 
para a Prensa A e pelo menos 8 observações para a Prensa B. Ao longo de todo o trabalho foram 
efetuadas o número de observações necessárias para uma aproximação realista dos valores de 
tempo de SETUP obtendo-se um tempo médio de SETUP para a Prensa A de 19 minutos e 23 
minutos para a Prensa B. 

4.  Diagnóstico 
Neste  capítulo  é,  inicialmente,   caracterizado  a  matéria-prima  e  produto   final  de  cada 

máquina/linha de produção. De seguida é feita uma breve apresentação de cada máquina, o seu 
modo de funcionamento (e respetivo layout) e o método de impressão existente em cada uma das 
máquinas.  

O  diagnóstico   propriamente  dito   será  feito  recorrendo   ao  uso   do  indicador   OEE. 
Seguidamente, é feita uma análise das perdas associadas e caracterizadas as suas causas raiz. 

Por fim é apresentado uma tabela resumo das perdas, causas e possíveis soluções para 
a resolução dos problemas encontrados. 

- 23 - 



 

4.1. Matéria prima e produto 
O papel canelado (matéria prima) é o papel utilizado no fabrico de embalagens e são 

produzidos a partir de papéis compostos das fibras da celulose. Este papel é constituído por três 
camadas. A camada mais externa   que é uma camada de  revestimento/proteção. A camada do 
meio que é a camada volumosa, que contém o papel ondulado, canelura. E por fim a camada 
interior também com função de revestimento, mas com menor espessura. 

Existem diversos tipos de canelura, cada uma com tamanho diferente e diferentes perfis 
que podem ser combinadas oferecendo uma maior variedade na embalagem final e nas suas 
características.  

O produto final são as diversas embalagens que podem ser produzidas em cada máquina. 
Não existe limitação nas suas formas, apenas   existindo limitação no comprimento máximo que 
cada embalagem pode ter (limitado ao tamanho da máquina). 

4.2. Sistema analisado 
Existem 9 máquinas entre as quais umas se dedicam à impressão nos cartões, outras ao 

recorte dos mesmos nas formas finais e outras que fazem as duas funções numa mesma máquina.  

Esta tese incidiu essencialmente nas prensas rotativas PRENSA A e PRENSA B que se 
dedicam ao corte e impressão de embalagens,     pois são as máquinas que    não foram alvo de 
projetos de melhoria e que se encontram, atualmente, com uma capacidade de resposta pequena, 
dado que são necessários turnos extras para poder concluir as encomendas. 

4.2.1. Layout 
Neste subcapítulo é representado um esquema das linhas produtivas das duas máquinas 

em estudo. 

Seguindo as linhas de fluxo do produto (figura 1) é feita uma breve descrição do mesmo. 
O papel, vindo de armazém de bobines (não representado na figura) entra na caneladora (A) para 
ser transformado nos diversos tipos de papel canelado referidos anteriormente. Nesta máquina o 
papel passa por vários processos de temperatura, pressão e humidade para que sais conforme o 
cartão  desejado.  De  seguida,  o  cartão,  já  em  pilha,  segue  pela  linha  da  caneladora  onde  é 
palatizado (colocado palete debaixo da pilha) (B), seguindo pela linha de saída da caneladora (C)
onde os empilhadores retiram as paletes com os diferentes tipos de cartão e colocam no WIP (D).   

Figura 1 - Planta Caneladora e WIP
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Figura 2 - Planta Transformação e transfer

De  seguida,   o   cartão  armazenado   no  WIP   segue  para   umas   das  máquinas   da 
transformação. No entanto, nesta tese,   apenas abordaremos as pensas rotativas  PRENSA A  e 
PRENSA B, (E) e (F) respetivamente. O fluxo nestas duas máquinas é apresentado em detalhe 
nos subcapítulos seguintes, uma vez que serão o principal alvo de estudo desta tese. 

Na figura 2 também se encontra assinalado, o dispensing   (H), a zona onde o material e 
ferramentas  necessárias ao  SETUP  de  cada uma  das  máquinas está  armazenado  (moldes  e 
carimbos) e que também será referido nos próximos subcapítulos. 

À saída das máquinas encontra-se um transfer que fará a ligação do produto acabado (as 
embalagens já devidamente cortadas e impressas) e duas áreas distintas: a expedição e a zona 
de acabamento. 

Para a expedição (J) as embalagens que saem da transformação devidamente acabadas. 
Para a zona de acabamento (I) seguem as embalagens que, devido à especificação, necessitam 
ser coladas. Na área de colagem existem duas máquinas destinadas a esse efeito 

Na figura 3 também se encontram assinaladas a restante área de dispensing (M) dedicada 
à afinação e armazenamento das tintas que são utilizadas nas máquinas e também a oficina de 
moldes (L) onde estes são reparados. 

Figura 3 - Planta Expedição

4.2.2. Prensa Rotativa PRENSA B
A Prensa B é uma prensa rotativa, com dimensões [2400x1540] milímetros e a 5 cores, 

utilizada essencialmente para corte e impressão de cartão. Trata-se de uma máquina que trabalha 
a três turnos de 8h/dia com 3 operadores em cada turno. Ultimamente é uma máquina que     tem 
trabalhado aos fins-de-semana, uma vez que, em horário normal de trabalho, não tem conseguido 
dar resposta à quantidade de encomendas que recebe (Figura 4). 
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LEGENDA
G A

B
Alimentador
Entregador

F Unidades de  impressão  e
C   corteC DA B 
D   Vibrador

HE E
F

Saída da máquina
Easybreak

G   Paletizador
H   Rotunda

Figura 4 - Esquema Prensa B com legenda (tabela 3) Tabela 2 - Legenda da figura 4, PRENSA B

O processo de produção da Prensa B é efeito em algumas etapas.  

O  empilhador  coloca  as  placas  de  cartão  no  alimentador  (A)  da  máquina  onde  estas 
seguem para o entregador onde entrarão na máquina através do mesmo (B).  

Seguem-se as unidades de impressão e corte   (C). Existem 5 unidades de   impressão e 
uma unidade de corte, ou seja, esta máquina consegue imprimir até 5 cores. São nas unidades de 
impressão que são colocados os carimbos. Na unidade de corte é colocado o molde.  

De  seguida,  a  embalagem  passa  por  um  vibrador  (D) onde  o  desperdício  que  vem 
agarrado cai numa vala que passa por baixo de toda a fábrica onde depois é destroçado. 

A  embalagem  nesta  fase  pode  seguir  dois  caminhos:  ir  diretamente  para  expedição 
(através de  E) ou seguir para o easybreak (F).    A necessidade de sair pelo easybreak deve-se 
quando na saída da máquina saem mais do que    uma embalagem de cada vez (unidas) e há a 
necessidade de cortá-las/separá-las para posteriormente seguir para expedição. Como há essa 
necessidade  de  corte,   as  embalagens  depois   de  separadas  seguem  para   um  paletizador 
automático (G) e em seguida para expedição. Ao seguirem para expedição estas passam por uma 
rotunda (H) que faz rodar as paletes de forma a serem enviadas para o transfer da expedição da 
posição correta, 

Ainda  relativamente  a  esta  máquina  é  importante  referir  o  método  de  impressão  da 
mesma. Este pode ser realizado de duas maneiras: Rolos ou Raspa. 

A impressão por rolos (Figura 5) é utilizada quando a impressão é mais grosseira, isto é, 
quando não há necessidade de uma ótima qualidade de impressão, normalmente quando se faz 
impressão de uma única cor e bastante escura. Neste modo de impressão a tinta desloca-se entre 
o rolo anilox, que contém poros por onde a tinta sai, e o rolo que contém o carimbo. Desta forma, 
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a tinta é transferida em maior   quantidade que no método de raspa, originando uma impressão 
mais grosseira.  

Figura 5 - Impressão por rolos

Na  impressão   por  raspa   (Figura  6),   a  tinta   circula  no   circuito  interno   da  raspa. 
Posteriormente, quando a máquina entra em funcionamento, a raspa encosta no rolo que contém 
o carimbo e as suas lâminas (aço ou borracha) permitem que a tinta passe em menor quantidade 
para o carimbo permitindo uma impressão mais fina (melhor qualidade). 

Figura 6 - impressão por raspa

4.2.3. Prensa Rotativa PRENSA A
A PRENSA A é também uma prensa rotativa com [2745x1550] milímetros de dimensão e 

que atualmente  trabalha com  apenas  duas  unidades  de  impressão  (2  cores)  apesar  de  ter  4 
unidades, sendo que duas delas se encontram avariadas e fora de serviço. É uma máquina que 
realiza maioritariamente impressão a preto e o corte. Trata-se de uma máquina que, tal como a 
Prensa B, trabalha a 3 turnos de 8h e que também se encontra num momento em que não está a 
responder às necessidades de encomendas e como tal tem trabalhado com turnos extras ao fim 
de semana (Figura 7).  

LEGENDA 
A   Alimentador C E

DA B B   Entregador 
Unidades  de   impressão  e 

C   corte 
D   Vibrador 
E   Saída da máquina 
F    Easybreak 

F

Figura 7- Esquema PRENSA A com legenda (tabela 3) Tabela 3 - Legenda PRENSA A
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O processo produtivo da PRENSA A inicia-se com o empilhador a abastecer o alimentador 
(A) com as paletes de matéria prima. Seguidamente os operadores puxam as pilhas de cartão ao 
longo  do  alimentador  (sistema  de  rolos)  para  que  este  possa  entrar  na  máquina  através  do 
entregador (B).  

Neste momento, o cartão entra na máquina e passa através das unidades de impressão e corte 
(C). São nas unidades de impressão que são colocados os carimbos que irão pressionar o cartão 
e fazer a impressão do pretendido e é na unidade de corte, onde é colocado o molde, que será 
feito o recorte do cartão para a forma de embalagem pretendida. 

De seguida, a embalagem sai pelo vibrador (D) que, como a própria palavra diz, fará vibrar 
a  embalagem  para  que  o  seu  desperdício  caia  na  vala,  referida  anteriormente,  e  vá  para  o 
destroçador. 

Posteriormente, a embalagem pode seguir diretamente para expedição   (E) ou para uma 
outra máquina que seja necessária para finalizar o trabalho (por exemplo, a Revicart que faz 
colagem  de  embalagens)  ou  seguir  para  o  easybreak  (F). A  necessidade  de  seguir  para  o 
easybreak é igual à Prensa B, ou seja, quando de uma mesma placa à entrada sai no produto final 
duas ou mais embalagens em que há a necessidade de as separar. Depois de passarem pelo 
easybreak seguem para expedição. 

Esta máquina utiliza apenas impressão por rolos uma vez que se dedica maioritariamente 
ao corte  e  impressões  grosseiras devido  à existência de  máquinas com   melhor  qualidade  de 
impressão. 

4.3. Ferramentas/Material 
Como visto anteriormente, o produto final são embalagens de cartão (papel canelado) das 

mais variadas formas e cores. Como tal, para que o processo de produção aconteça é necessário 
a utilização de algumas ferramentas/materiais, nas máquinas, que alteram de produto para produto 
através da realização dos SETUPs. 

As máquinas, como já referido podem cortar e imprimir conforme a necessidade de cada 
encomenda. Para que a   máquina efetue a impressão esta necessita da     utilização de tintas e 
carimbos (5 carimbos e 5 tintas no máximo  – PRENSA B – e 2 tintas e 2 carimbos no máximo   –
PRENSA A). O carimbo que irá fazer impressão de uma certa cor deve ser colocado numa unidade 
de impressão em conjunto com a cor que esse carimbo irá imprimir e assim sucessivamente para 
todos os carimbos. Deste modo, a placa de cartão ao passar por cada uma das unidades de 
impressão era ser impressa com parte da imagem e a sua respetiva cor. 

Para o corte, as máquinas utilizam moldes que podem ser constituídos por uma ou duas 
partes.  Caso   a  embalagem  seja   grande  (largura   superior  a  aproximadamente   850mm)  é 
necessário a utilização de duas partes de molde, pois essa largura é superior ao raio máximo do 
molde. Caso a largura da embalagem seja inferior ao raio do molde é necessário apenas uma 
parte de molde. O número de partes de molde que cada encomenda leva é de fácil verificação. No 

- 28 - 



 

caso em que o molde para uma encomenda só tem uma parte verifica-se, ao longo do comprimento 
do molde  a existência de  borrachas a delimitar a  área de corte  – figura  8a. Quando o molde é 
constituído por duas partes verifica-se que num dos lados não existe borrachas a delimitar pelo 
que necessariamente existirá outra parte de molde para completar o corte (respetivas borrachas a 
delimitar) – figura 8b. Os moldes são colocados na unidade de corte da máquina. Quando a placa 
de cartão passa por essa unidade já se encontra com a impressão concluída e será feito o corte 
da embalagem conforme modelo desejado pelo cliente. Esta fase de produção – o corte – é sempre 
posterior à fase de impressão.  

               

Figura 8 - Imagem de molde com apenas uma parte (8a, imagens esquerdas) e molde com duas partes
(verifica-se que  onde está  escrito H2 não  existe borrachas  a delimitar ao  longo do  comprimento  –
outra parte do molde do lado direito) (8b, imagem direita)

De  seguida  o  produto  final  segue  para  expedição  ou  para  outra  máquina  caso  seja 
necessário, por exemplo, ser atado – Atadeira. 

4.4. OEE 
Apesar da empresa utilizar os 4 indicadores mencionados   anteriormente (Tempo Setup, 

Paragens não Programadas, Velocidade e Produtividade) para verificarem o seu desempenho, 
nesta tese será utilizado o indicador OEE como indicador de desempenho. O facto de não se 
utilizar estes indicadores deve-se ao fato de que estes são obtidos informaticamente    através do 
programa PcTopp. Estes dados podem ser manipulados (por operadores ou chefes de turno) e 
muitas das vezes não correspondem à realidade, isto é, as paragens não programadas podem ser 
modificadas  relativamente   ao  tipo   de  paragem   (se  falta   material,  se   avaria,   etc)  o   que 
recorrentemente dificulta na deteção e análise dos problemas envolvidos. Por       outro lado, nos 
indicadores utilizados pela empresa não se encontra o fator qualidade envolvido. Como tal, será 
utilizado nesta tese o indicador OEE para diagnóstico das linhas produtivas. Com este indicador é 
possível monitorizar  de melhor forma  como as máquinas de comportam e quais as perdas que 
reduzem a sua eficácia, ou seja, com este indicador é possível verificar e analisar de forma mais 
detalhada as perdas existentes relativas aos seus indicadores (Disponibilidade, Performance e 
Qualidade) e, até mesmo, decompor de forma mais detalhada quais os problemas inerentes aos 
maus resultados obtidos nos indicadores utilizados pela empresa. Assim pretende-se analisar o 
estado atual das máquinas e compará-lo com o máximo que estas são capazes de produzir de 
forma a verificar onde se encontram as perdas   para que estas atinjam o seu máximo potencial. 
Deste modo, a utilização deste indicador será também importante para, à posteriori, avaliar se as 
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soluções implementadas causaram algum tipo de diferença nessas perdas e avaliá-las de forma 
modicá-las, ou não, com visto a tirar o máximo rendimento das máquinas. 

Inicialmente, no subcapítulo 4.4.1. serão calculadas as perdas independentes do tipo de 
produção, isto é, horário não alocado e horário não planeado. 

De seguida, no subcapítulo 4.4.2. serão feitos os cálculos detalhados de cada componente 
do  cálculo  do  OEE,   ou  seja,  serão  feitos  os  cálculos   dos  indicadores  de  Disponibilidade, 
Performance e Qualidade. 

No subcapítulo 4.4.3 serão apresentados os valores de cada parcelo do OEE graficamente 
para um melhor entendimento do mesmo. 

Segue-se no subcapítulo 4.4.4, uma explicação das causas das perdas verificadas durante 
o cálculo do OEE. 

Por  fim,  no  subcapítulo  4.4.5.,  e  em  forma  de  tabela,  são  apresentados  os  principais 
problemas verificados após analise do OEE e quais serão elemento de estudo no decorrer desta 
tese. 

4.4.1. Perdas independentes
Para o estudo do OEE das duas máquinas, foram consultados dados relativos às horas 

de funcionamento da máquina obtidos pelo software PcTopp (software utilizado pela empresa que 
regista tempos, paragens, velocidade e produtividade das máquinas), estando um excerto dos 
mesmos presentes na tabela 4, Prensa A e Prensa B respetivamente.  

Abertura Trabalho 
Abertura 
5774.5 

Trabalho 
5448.5 

Total de 
horas 

5874 5663.2 
Total de horas 

Total 
produzido 

Quantidade 
boa

5689745 placas Total 
produzido 

Quantidade 
boa

14079230 placas 
10032692 m^2 
5563022 placas 
9837850 m^2 

18182468 m^2 
13962497 placas 
18029017 m^2 

Tabela 4 - Tabela PRENSA A e B (respetivamente esquerda e direita) PcTopp (Horas de abertura e
trabalho, velocidade, produtividade, total produzido e quantidade boa produzida)

Para o cálculo da disponibilidade é necessário, em primeiro lugar, proceder ao cálculo do 
horário não alocado e horário não programado, como se explica em seguida. 

Horário não alocado (horas) = (fins de semana) + (feriados),  (2)

Horário não planeado (horas) = (refeição) + (manutenção),  (3)

Nº total de horas de abertura = 8760 horas – horário não alocado (4)

Nº total de horas de trabalho = Nº total de horas de abertura – horário não planeado (5) 

A análise para o cálculo do horário não alocado e horário não planeado     baseou-se nas 
tabelas anteriormente referidas. Para tal, utilizaram-se as fórmulas mencionadas anteriormente 
(2), (3), (4) e (5). 
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Como visto anteriormente, o programa fornece informação do número total de horas de 
abertura das máquinas, isto é, o número de horas em que esta esteve pronta a funcionar já sem 
contar  com  fins  de  semana  e  feriados.  Relativamente  ao  número  total  de  horas  de  trabalho 
fornecido  pelo  programa,  este  corresponde  ao  número  de  horas,  das  que  esteve  pronta  a 
funcionar, em que esta realmente esteve a funcionar já sem contabilizar tempos de refeição e 
manutenção. 

Através  de  dados  obtidos  pelo  PcTopp,  determinou-se  que  a  percentagem  de  tempo 
correspondente ao tempo de refeições e manutenção é de aproximadamente 6% (5,65%) para a 
PRENSA A e 5% para a PRENSA B, sobre o Tempo Total, conforme equação (4) sendo que este 
valor é decomposto em 4.60% em manutenção e 1.05% em refeições para a PRENSA A e 3.75% 
em manutenção 

Desta forma, para o cálculo do horário não alocado e não planeado serão feitos os cálculos 
relativos às equações acima mencionadas considerando 8760 horas o total de horas de um ano 
de trabalho. 

São apresentados em forma de tabela (tabela 5) os resultados para as equações (2) e (3) 
onde serão utilizados à posteriori:  

Horário não 
alocado (h) 

2985.4 

Horário não planeado 
(h) 

326.2 
331.8 

Tempo Total (h) 
PRENSA A 
PRENSA B 

8760 
8760 2285.9 

Tabela 5 - Resultado das equações (2) e (3), horário não alocado e horário não planeado

4.4.2. OEE’S de cada  máquina
Após análise dos dados obtidos pelo PcTopp foi possível verificar que os dados relativos 

às paragens e os seus tempos assim como o tempo de Setup não são robustos. A falta de robustez 
deve-se ao facto do PcTopp assumir todas as paragens inferiores a 4 minutos como mini-paragens 
não apresentando as suas causas a não ser que o operador as introduza, o que não acontece. 
Outro motivo para a falta de robustez dos resultados é o facto de estes poderem ser manipulados 
pelos operadores, ou seja, o operador pode parar o tempo de Setup ainda antes do mesmo ter 
acabado. Um outro motivo deve-se ao facto de os operadores não introduzirem a veracidade das 
causas de paragem, ou não introduzirem de todo uma justificação na paragem,       levando a um 
estudo errado do que realmente condiciona os tempos de paragem. 

  Houve assim, a necessidade de efetuar um estudo relativamente às causas de paragem 
e  tempos  de  Setup  que  condicionam  a  produtividade  da  máquina.  Esse  estudo  foi  realizado 
durante dois meses de produção da empresa, acompanhando sempre que possível a produção 
diária de dois turnos. 

Esse acompanhamento diário levou a que os dados recolhidos durante a produção fossem 
os mais realistas possível de forma a que o cálculo do OEE corresponda, da melhor forma, à 
realidade da empresa. 
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Nos subcapítulos seguintes serão feitos os cálculos detalhados de cada parcela do OEE 
tendo, então, em conta os calores anteriormente obtidos pelo PCTopp e os valores obtidos durante 
os dois meses de observação. 

Relativamente ao indicador de Qualidade, os valores obtidos, no seu cálculo, carecem de 
estudo (que não constará nesta tese) devido ao facto de que a contagem de embalagens boas e 
más é deficiente e depende quase que exclusivamente da experiência do operador. Deste modo, 
existem muitas encomendas que são reenviadas para a empresa, pelos clientes, devido a não 
satisfazerem os padrões de qualidade. No entanto, essas quantidades não são contabilizadas e 
acompanhadas  pela  empresa  da  melhor  forma  nos  últimos  meses  pelo  que  os  valores  não 
corresponderão à realidade. 

4.4.2.1. Disponibilidade
A disponibilidade é razão entre o tempo em que a máquina esteve a produzir, e o tempo 

em que a máquina esteve disponível para produzir. Este parâmetro do OEE é normalmente afetado 
por eventos tais como: quebras de equipamento, problemas SETUP, falta de matéria-prima, etc. 

Sendo assim, a disponibilidade pode ser obtida pela seguinte fórmula: 

çã=        (6) 

Cálculo do Tempo Programado

O tempo programado é obtido subtraindo-se ao Tempo Total a soma dos horários não 
planeado e não alocado, conforme a equação (7). 

Tempo Programado = Tempo Total – (Horário não planeado + Horário não alocado) (7) 

Ou  seja,  o  tempo  programado  é  o  tempo  em  que  a  máquina  esteve  disponível  para 
produzir. Segue-se apresentado em tabela (tabela 6) o resultado da equação (7). 

Horário não 
planeado (h) 

326.2 

Horário não 
alocado (h) 

2 985.4 
Tempo Programado (h) 

PRENSA A 
PRENSA B 

5448.3 
5542.1 331.8 2885.9 

Tabela 6 - Resultado da equação (7), Tempo programado

Sabe-se que o Tempo Programado deveria ser igual ao Tempo de Trabalho (das tabelas 
5 e 6) pois, no PcTopp, esse tempo de trabalho corresponde ao tempo que a máquina esteve 
disponível para produzir eliminando os tempos dedicados a manutenção, refeições e dias que a 
fábrica  esteve  fechada.  O  facto  deste  valor  não  ser  igual  ao  obtido  deve-se  ao  facto  de  a 
manutenção não ter sido cumprida na integra pelo que os valores obtidos, que consideram o tempo 
de manutenção programada, são inferiores aos registados. 

Cálculo Tempo Produção

O Tempo de Produção Teórico é o tempo em que a máquina se encontra disponível para 
produzir  já  sem  ter  em  conta  tempos  de  limpeza  e  de  mudanças  de  turno/produto,  ou  seja, 
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retirando tempos de limpeza  diárias e SETUP. Relativamente às mudanças de    turno estas são 
efetuadas com as máquinas em movimento não causando qualquer tipo de entropia e por essa 
razão serem desprezadas. 

Para calcular o Tempo de Produção, podemos começar por calcular o Tempo de Produção 
Teórico, equação (8) e (9). 

Tempo Produção Teórico = Tempo Programado – (Tempo Limpeza + Tempo SETUP) (8) 

Tempo de Produção = Tempo de Produção Teórico * (1 - (%mecânicas + %funcionários + %outros 
+ %MP)) (9)

A limpeza de cada máquina é feita diariamente nos últimos 20 minutos do turno da tarde. 
Relativamente ao Setup estes demoram em média 19 minutos e existe uma média de 15 Setups 
por dia, para a PRENSA A. Na PRENSA B estes duram em média 23 minutos e existem em média 
15 Setups por dia.  

Relativamente à limpeza esta não foi cumprida na integra todos os dias pelo que os valores 
obtidos foram fornecidos pelos chefes de turno e diretor de Produção. Segue-se em tabela (tabela 
7) o resultado da equação (8).  

Tempo 
Programado (h) 

Tempo Produção 
Teórico (h) SETUP Limpeza 

1142.7 
1407.3 

PRENSA A 
PRENSA B 

5448.3 
5542.1 

80.2 
81.5 

4225.3 
4053.2 

Tabela 7 - Resultado da equação (8), Tempo de Produção Teórico

Após o cálculo do Tempo de Produção Teórico é possível proceder ao cálculo do Tempo 
de Produção. 

O Tempo de Produção obtém-se subtraindo   ao Tempo de Produção Teórico as   perdas 
das paragens com origem mecânica, origem humana, matéria prima e outros, equação (9). 

Apesar do PcTopp nos dar a informação da percentagem de tempo associada a paragens, 
foi necessário, durante cerca de um mês, proceder a observações e cronometragens das paragens 
das máquinas, uma vez que, no programa, nem todas as paragens têm uma causa, sendo algumas 
classificadas  como  “outras  paragens”  e  “micro  paragens  de  X  minutos”,  quando   estas  são 
inferiores a 4 minutos. 

Após observações, as paragens foram divididas em 4 categorias diferentes consoante o 
tipo  de  origem  das  mesmas,  isto  é,  divididas  em  paragens  com  origem  mecânica,  humana 
(funcionários), matéria prima (MP) e outras (sendo estas problemas que não se encaixam numa 
categoria especifica). Estas observações foram feitas ao longo de várias semanas e vários turnos 
e será a projeção das paragens para um ano de produção (tabela 8). 

PRENSA A 
Categorias das paragens    Percentagens 

mecânicas 2% 
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funcionários 
MP 

8.80% 
7.8 % 
1% 

PRENSA B 
Categorias das paragens  Percentagens 

Outros mecânica 
Funcionários 

MP 

3.80% 
12.10% 
7.6% 

Outros 2.50% 
Tabela 8 - Tipos de paragens e percentagens das paragens das prensas rotativas

Analisando a tabela anterior verifica-se que 19.6% - para a PRENSA A – ou 26% - para a 
PRENSA B – do Tempo de produção Teórico, as máquinas encontram-se paradas, ou seja, sem 
produzir. Verifica-se que a PRENSA B se encontra mais tempo sem produzir do que a PRENSA A 
e possui em todas as categorias de paragens valores superiores com exceção das paragens com 
origem na matéria prima. Para o cálculo do Tempo de Produção serão necessários os valores 
correspondentes às paragens mecânicas, paragens com origem humana e matéria prima de cada 
uma das máquinas, obtendo-se a equação (9), mencionada anteriormente. 

Segue-se apresentado em tabela (tabela 9) o resultado da equação (9). 

% (mecânicas) + % 
Tempo Produção 

Teórico (h) 
funcionário + % 
outros + % MP 

19.6 

Tempo Produção (h) 

PRENSA A 
PRENSA B 

4225.3 
4053.2 

3397.1 
2999.4 26 

Tabela 9 - Resultado da equação (9), Tempo Produção

Cálculo Disponibilidade

É agora possível calcular a disponibilidade dos equipamentos (tabela 10), com base nos 
valores das equações (7) e (9) nas tabelas (7) e (9). 

Tempo de 
Produção (h) 

3397.1 

Tempo Programado 
(h) 

5448.3 

DISPONIBILIDADE 
% 

62.3 PRENSA A 
PRENSA B 2999.4 5542.1 54.1 

Tabela 10 –  Disponibilidade

4.4.2.2. Performance
A Performance é um indicador que tem em conta tudo o que faça a produção ser mais 

lenta que a máxima possível, ou seja, todas as causas, relativas às cadências e interrupções na 
produção, exceto as já consideradas na Disponibilidade. 

A Performance obtém-se a partir da equação (10): 

ê çã
çã=   (10) 

ê ó

A Performance é então a relação entre a velocidade atual de produção e a velocidade para 
a qual a máquina foi projetada. Existem alguns fatores que podem ter impacto neste indicador 
como a matéria prima fora de especificação e funcionários sem treino para desempenhar as suas 
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funções. Neste caso, e após observações, verificou-se, como já anteriormente dito, que um dos 
principais problemas se devem a paragens devido à matéria prima. Esses problemas têm origem 
na má especificação da mesma, isto é, o cartão muitas vezes chega às máquinas empenado, com 
demasiada humidade ou demasiado seco (descolado). 

Cadência teórica e Real

A Produção teórica é o total de produção possível caso a máquina não tivesse paragens 
(não programadas), ou seja, se esta funcionasse no seu máximo desempenho.  

A obtenção destes valores foi feita a partir da análise do máximo de cadência que as 
máquinas já produziram. Deste modo, após análise de dados com os chefes de turno, as cadências 
reais das máquinas estão apresentadas na tabela (12). 

A Cadência Real corresponde ao que realmente   é produzido pela máquina, ou seja, ao 
que a máquina produz tendo em conta todas as perdas inerentes à produção. 

As  cadências  reais  foram  obtidas   através  do  Software  PcTopp  da  tabela  do  Total 
Produzido, como uma média de cadência que a máquina fez durante um        ano, obtendo-se  os 
valores apresentados na tabela (11). 

Cadências Teóricas 
Cadências Reais (placas/hora) 

(placas/hora) PRENSA A 
PRENSA B 

4500 
9000 

1946 
4400 

Tabela 11 - Cadências Reais

Cálculo Performance

É  agora  possível  proceder  a  cálculo  da  Performance  de  cada  máquina  através  dos 
resultados obtidos na tabela anterior, 11, e apresentado na tabela 12. 

Cadência Real 
(Placas/Hora) 

Cadência Teórica 
(Placas/hora) PERFORMANCE (%) 

PRENSA A 
PRENSA B 

1946 
4400 

4500 
9000 

43.2 
48.8 

Tabela 12 - PERFORMANCE

Através da tabela 12 verifica-se que o indicador de Performance apresenta valores muito 
baixos carecendo de ser analisado ao pormenor e que sejam feitas melhorias no que diz respeito 
as perdas associadas a este indicador, isto é, melhorias nas perdas com atenuação humana, 
matéria prima e velocidade reduzida.

4.4.2.3. Qualidade
A Qualidade é um indicador que mede quanto o produto vai, ou não, ao encontro do padrão 

de  qualidade  desejado.  Existem  diversos  fatores  para  que  o  produto  não  seja  considerado 
admissível  pela  qualidade,  desde  mau  manuseamento  do  material,  mau  armazenamento  do 
material no WIP a fatores recorrentes da sua produção como empeno do material, cortes, mau 
alinhamento, entre outros. 
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Para o cálculo deste indicador apenas serão considerados os produtos rejeitados à saída 
da fábrica embora se saiba que existem reclamações de clientes. Pois de facto, o que se constata 
é que existem muitas encomendas que são devolvidas pelos clientes devido a má verificação de 
qualidade por parte dos operadores e que não entram na contagem destas quantidades. Deste 
modo, e como referido anteriormente, é um Indicador que carece de acompanhamento e que está 
a ser estudado por outro aluno que terá a sua tese com o tema da Qualidade. 

A Qualidade é obtida através da seguinte fórmula: 

=   # ç (11) = ó # ç

Ambas  as quantidades que serão usadas no    cálculo  da qualidade foram   obtidas pelo 
PcTopp, para um ano de produção.  

Pela  tabela  4,   retira-se  que  a  quantidade  teórica   corresponde  à  Quantidade  Total 
produzida e a quantidade real corresponde à Quantidade Boa produzida. 

Quantidade Total 
5689745 
14079230 

Quantidade Boa 
5563022 
13962497 

QUALIDADE % 
97.7 
99.1 

PRENSA A 
PRENSA B 

Tabela 13 - QUALIDADE, equação (11)

Através dos  dados da tabela  13, verifica-se que a Qualidade  apresenta valores ótimos, 
isto  é,  relativamente  ao  total  de  placas  (embalagens)  que  são  produzidas,  muito  poucas  têm 
defeito. No entanto, este Indicador carece de uma melhor análise (que não constará nesta tese) 
uma vez que os valores obtidos na Quantidade Total e Quantidade Boa apenas contabilizam as 
quantidades boas e más aquando da produção. 

4.4.3. Cálculo do OEE de cada máquina
É agora possível realizar o cálculo do OEE, através da sua fórmula: 

OEE = Disponibilidade x Performance x Qualidade  (12) 

Disponibilidade 
62.3 
54.1 

Performance 
43.2 
48.8 

Qualidade 
97.7 
99.1 

OEE % 
26.3 
26.2 

PRENSA A 
PRENSA B 

Tabela 14 - OEE das máquinas

Segue-se em anexo (ANEXO J) os esquemas representativos de cada indicador do OEE 
da PRENSA A e PRENSA B, respetivamente. 

Através da análise das figuras do anexo, podemos verificar que, quando comparamos os 
indicadores  do  OEE  da  máquina  PRENSA  A  (Disponibilidade,  Performance  e  Qualidade),  a 
Performance é o indicador com o valor bastante mais baixo de 43.24% seguindo-se o indicador da 
Disponibilidade com um valor de 62.35% enquanto que a Qualidade apresenta um valor bastante 
bom de 97,77%. Multiplicando os três indicadores obtém-se um OEE de 26.36%. Sendo este valor 
de OEE muito baixo, verifica-se que existem aspetos que podem e devem ser melhorados no que 
diz   respeito  aos   piores   indicados   observados,   Performance  e   Disponibilidade   (sendo   a 
componente de Performance o pior resultado em ambas as máquinas). Relativamente à PRENSA 
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B, quando comparamos os indicadores do OEE   verifica-se que  o pior indicador é igualmente o 
indicador de Performance (possuindo, no entanto, um valor superior ao da PRENSA A) de 48.89% 
seguindo-se o indicador de Disponibilidade de 54.12% enquanto que a Qualidade apresenta um 
valor de 99,17%. A multiplicação dos indicadores permite obter um OEE de 26.24% que é inferior 
à  máquina  PRENSA  A,  e  que  igualmente  sugere  que  é  necessário  intervir  nos  aspetos  que 
condicionam os piores valores de indicadores (Performance e Disponibilidade) e melhorá-los. 

Relativamente ao indicador de Qualidade este apresenta valores de 97.77% e 99.17% 
para a PRENSA A e PRENSA B, respetivamente.  

4.4.4. Análise dos indicadores do OEE de cada máquina
Neste  subcapítulo  será  analisado  em  pormenor  os  problemas  que  se  relacionam  e 

condicionam  com  os  valores  obtidos  anteriormente,  ou  seja,  pretende-se  fazer  uma  análise 
pormenorizada das root causes dos problemas associados ao baixo desempenho das máquinas 
de forma a que seja possível apresentar soluções eficazes na resolução dos mesmos. 

Perdas Gerais
Como  visto  anteriormente,  a  PRENSA  A  e  a  PRENSA  B  têm  percentagem  de 

paragens de 19.6% e 26. 

As  maiores percentagens de problemas em ambas as máquinas são de origem mecânica 
e em funcionários, sendo 12.10% - para a PRENSA B - e 8.80% - para a PRENSA A – do Tempo 
de Produção, ou 46% - para a PRENSA B – e 45% - para a PRENSA A – das paragens existentes 
em cada máquina. Essas paragens, como será visto em diante dizem respeito a problemas como 
a falta de manutenção e limpeza das máquinas assim como a falta de comunicação entre os 
operadores de máquina e operadores de empilhadores, assim como falta de registos em moldes 
que levam a que estes não sejam retificados pelo respetivo responsável. 

No entanto, a PRENSA B possui um valor elevado em problemas com origem na matéria 
prima,  7.60%  do  Tempo  de  Produção  correspondente  a  29%  das  paragens  existentes.  Estes 
problemas  residem  no  facto  de  a  matéria  prima  chegar  às  máquinas,  usualmente,  fora  das 
especificações necessárias para uma produção ótima, isto é, defeituosa. 

As  perdas   restantes  (Outros)   dizem  respeito   a  problemas   que  não   se  encaixam 
propriamente em nenhuma das categorias anteriores sendo, uma grande parte deles, relativos a 
perdas associadas a novas referências, isto é, produtos novos que necessitam de uma    primeira 
afinação e que, dado a dificuldades de afinação (afinação de cor feita com recurso a pantones   –
afinação visual). Nestas referências novas verifica-se à priori um elevado tempo de Setup para as 
primeiras afinações e  uma necessidade, como dito  anteriormente, de ir corrigindo   as afinações 
durante a produção. 
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Perdas relacionadas com Funcionários (Atenuação Humana) e outros
Estas  perdas  representam  a  maior  percentagem  de  paragens  durante  a  produção  e, 

também, durante o tempo de Setup, para ambas as máquinas sendo de 9.80% - para a Prensa A 
– e 14.60% para a Prensa B. 

Como dito anteriormente, estas perdas estão relacionadas com os movimentos, atividades 
e atitudes dos funcionários durante o tempo de produção. 

Depois de observadas esses tipos de perdas foi possível decompô-las nos diferentes tipos 
de problemas inerentes às mesmas. Verificou-se que na PRENSA A e PRENSA B os maiores 
problemas identificados (com maior número de incidências) foram a falta de cartão para produzir,
defeitos/reparações  no  molde,  falta  de  escoamento  de  produto  acabado,  mau  planeamento,
referência nova (Prensa B, essencialmente)

A falta de cartão é um problema recorrente e que condiciona de forma muito significativa 
a produtividade desta máquina. Este problema deve-se essencialmente a dois motivos: 

1.   Operador  de  empilhador  não  sabe  qual  a  próxima  encomenda  a  dar  entrada  na
máquina e não se apercebe da necessidade de abastecimento de cada máquina: 
este problema ocorre devido à má e, também, à falta de comunicação entre operadores e 
empilhadorista. Atualmente, operadores comunicam com o empilhadorista através de um 
pedaço de papel onde escrevem a próxima encomenda a dar entrada e a sua localização. 
No  entanto,  esse  papel  nem  sempre  é  guardado  da  melhor  forma  ou  nem  sempre  é 
entregue a tempo ao empilhador pois este encontra-se a abastecer outras máquinas e não 
sabe  quando  a  máquina  necessita  de  ser  abastecida  com  a  próxima  ou  a  mesma 
encomenda.  

2.   Operador de empilhador não encontra a encomenda: Atualmente, a empresa funciona 
com  um  sistema  de  localização  de  encomenda  rudimentar.  A  matéria  prima  de  cada 
encomenda é retirada da caneladora (onde o cartão é produzido) pelo empilhadorista 
destinado à caneladora. Este tem como função colocar a encomenda no WIP e preencher 
à mão uma folha com a localização   de onde a colocou e, posteriormente, colocar essa 
folha  com  o  número  de  encomenda  e  localização  num  local  onde  os  operadores  se 
deslocam   para    retirar   esses   papéis    para   comunicarem    ao   empilhadorista   da 
transformação onde estão alocadas. No entanto, essa folha nem sempre é preenchida 
pelo  empilhadorista  do  canelado  essencialmente  por  negligência  dessa  função  ou  a 
encomenda encontra-se em diferentes sítios do WIP e estes não são apontados na sua 
totalidade. Um outro motivo é o facto de a encomenda ser mudada de sítio sem que a sua 
alteração seja alterada na folha o que leva a que o empilhadorista da transformação tenha 
de procurar em todo o WIP onde se encontra a encomenda.

(a  organização  do  WIP,  como  visto,  é  um  problema  muito  importante  e  será  tratado
posteriormente, pela empresa)
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Os defeitos do molde também têm sido recorrentes    devido a vários motivos. Um deles e   o 
mais provável de ocorrer é o desgaste natural do mesmo. 

Na empresa, quando ocorre um dano/defeito no molde, existe uma oficina de molde com um 
operador que faz todo o tipo de reparações aos moldes e também os cria consoante exigência de 
encomendas. No entanto, a existência de apenas um operador nesta oficina significa que apenas 
existe 8 horas em que as reparações são feitas por um especialista em moldes. Ou seja, nas 
restantes horas são os operadores que, com a autorização do chefe de turno, fazem as reparações 
nos moldes para que a encomenda possa ser feita na máquina. Essas reparações nem sempre 
são executadas das melhores formas pois os operadores não têm sensibilidade para reconhecer 
quais as lâminas indicadas (raios e dentes diferentes) para cada molde. Essa falta de sensibilidade 
leva a que as lâminas colocadas não sejam as indicadas para aquele molde e, nas utilizações 
seguintes, se não for devidamente retificado irá sofrer danos ainda maiores chegando ao ponto de 
ficar inutilizado até que o operador dos moldes o corrija. 

Sempre que uma encomenda que utilize molde (corte) seja efetuada deve ser feito um registo, 
após conclusão da encomenda, de que o molde foi utilizado. Esse registo é feito num autocolante 
que se encontra no molde com 10 linhas em que o operador deve colocar a sua assinatura e a 
data em que o molde foi utilizado. Sempre que o autocolante atingir as 10 passagens (as 10 linhas 
estiverem preenchidas) este deve ser reencaminhado, pelo milkrun, para a oficina de moldes para 
que este seja revisto e feitas pequenas manutenções ao mesmo. No entanto, esse registo nem 
sempre é feito devido a esquecimento por parte dos operadores ou o molde à décima passagem 
nem sempre é levado para a oficina porque o milkrun não verifica se o autocolante de passagem 
está completo, levando a que os moldes sejam utilizados nas máquinas mais do que 10 vezes sem 
ter uma única revisão. 

Relativamente às perdas por falta de escoamento de produto acabado   este pode ter origem 
na falta de paletes na saída de máquinas ou na falta de capacidade do    transfer que transfere o 
produto acabado à saída das máquinas para expedição, ou para a máquina seguinte caso seja 
necessário. 

A falta de paletes à saída da máquina deve-se essencialmente ao facto do empilhador não 
conseguir  abastecer  a   saída  das  máquinas  com  as   paletes  necessárias  para  seguir  para 
expedição,  isto  porque   a  comunicação  entre  operadores   e  empilhador  não   é  eficiente.  A 
informação nem sempre é transmitida em tempo útil    pelo que irá condicionar o  escoamento do 
produto acabado. Outra razão, anteriormente referida, é o facto do transfer apenas ter capacidade 
para deslocar 4 paletes de cada vez pelo que, em dias de grande produtividade de todas as seis 
máquinas que o utilizam, este torna-se ineficiente para o transporte de tantas paletes de produto 
acabado levando a que algumas máquinas tenham de parar a produção devido a falta de espaço 
na linha de saída. 

Ultimamente, a empresa tem presenciado alguns  problemas por parte do planeamento . São 
diversas as situações em que o planeamento altera a encomenda a ser produzida já quando os 
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operadores iniciaram a produção da encomenda que estava programada. Também são algumas 
as ocasiões em   que o  planeamento programa  para  uma máquina  uma  encomenda que essa 
máquina  não  consegue  realizar  (planeamento  não  verifica  que  as  dimensões  do  produto  são 
maiores  que a máquina,  entre outros)   levando novamente  a que a máquina pare    para que a 
encomenda seja retirada. Outro problema de mau planeamento verifica-se quando este divide as 
encomendas em mais do que uma parte e verifica-se que a mesma encomenda irá ser produzida 
numa  máquina  e  uma   hora  depois  será  produzida  noutra  quando   seria  espectável  que  a 
encomenda, neste caso, fosse produzida na mesma máquina  

Por  último,  um  grande  número  de  paragens  é  verificado  na  PRENSA  B  devido  a   novas
referências, isto é, quando existem novas encomendas a serem produzidas e estas têm de ter 
aprovação  do  departamento  de  Qualidade.  Ou  seja,  sempre  que  há  uma  referência  nova  os 
operadores têm de ter bastante sensibilidade nas tonalidades do produto final e retificar se as 
tintas  são  as  melhores/correspondentes  par  aa  impressão.  Este  processo  pode  demorar  10 
minutos se se tratar de uma encomenda de impressão mais simples (uma ou duas cores) ou pode 
mesmo  chegar  a  40  minutos  em  caso  de  referências  mais  complexas  (5  cores)  em  que  é 
necessário controlar maior número de cores. 

Em   anexo  (ANEXO   A)   encontram-se   alguns   dos   problemas  referidos   anteriormente 
detalhadamente decompostos através da metodologia 5 Why’s. 

Problemas Causas
Falha na comunicação entre operadores e operador de empilhador

Desorganização do WIPFalta de cartão

Operador de empilhador não sabe quais as paletes necessárias a abastecer
na saída da máquina

Falha na comunicação entre operadores e operador de empilhadorFalta de escoamento de
produto acabado Incapacidade de abastecimento do empilhador

Falta de capacidade de Transfer

Falta de manutenção preventiva nos moldes

Defeitos do molde
Falta de sensibilidade e conhecimentos das lâminas de cada molde por parte

dos operadores das máquinas quando necessitam fazer pequenas
reparações

Alterações de realização de encomendas sem a devida antecedência
(quando máquinas já se encontram em SETUP)

Planeamento de encomendas com dimensões que ultrapassam as
dimensões das máquinasMau planeamento

Novas referências

A mesma encomenda passa repartida em duas vezes o mais no mesmo dia
(ou dias distintos) quando poderia ser feita de uma única vez

Necessidade de um maior acompanhamento por parte dos operadores nas
primeiras impressões de novas encomendas (Paragens necessárias)

Tabela 15 - Tabela resumo Problemas/Causas
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Perdas por MP
O estado da matéria prima é um fator muito importante na produtividade e, até mesmo, no 

estado mecânico das máquinas. Como é possível verificar estas perdas são cerca de 7.80% - para 
a PRENSA A – e 7.60% - para a PRENSA B   – do Tempo de Produção o que equivale a 40% e 
29% do tempo de paragens de cada máquina. 

O cartão, matéria prima, deve chegar   às máquinas no melhor estado possível, ou seja, 
com pouco ou nenhum empeno, não estar nem encharcado em cola nem descolado. 

A identificação de cada um desses tipos de problemas em placas de cartão é de fácil 
perceção. 

Relativamente ao empeno, deseja-se que este seja o menor possível, aproximadamente 
2º. Ou, caso haja empeno, que este seja com curvatura virada para cima para que ao entrar na 
máquina não prenda nos roletes do seu interior e encrave. Se a curvatura for virada para baixo, 
ao  entrar  na  máquina,  como  os roletes  são  espaçados  previamente  com  as medidas  que  se 
pretende,  a  curvatura  faz  diminuir  a  área  de  contacto  da  placa  com  os  roletes  (sendo  que  a 
deslocação da placa se dá apenas pelo apoio nas suas pontas) levando a que esta não passe em 
cima deste e encrave a máquina, parando-a. Se a curvatura for ligeiramente virada para cima não 
se verifica o problema de encravamento pois parte da placa estará sempre em contacto com os 
roletes e, no caso da Prensa B, o sistema de vácuo ajuda no transporte da placa. 

Caso o cartão saia da caneladora com excesso de cola será possível notar que as placas 
de cartão  são  de  fácil  engelhamento  quando apertadas com  a mão,  oferecendo muito pouca 
resistência, e para além disso verifica-se, a olho nu, que o papel tem uma certa humidade. 

Caso o cartão saia da caneladora com falta de cola verifica-se a presença de bolsas de ar 
no meio das placas assim como uma grande facilidade em descolar os papeis externos do papel 
ondulado. 

Qualquer um destes problemas oferece resistência na passagem da máquina levando a 
que o papel encrave a máquina, dando origem      a mais paragens  e podendo mesmo danificar 
constituintes da máquina levando a que esta tenha de parar durante horas para manutenção. 

Para controlar a qualidade do cartão é necessário controlar alguns parâmetros aquando 
da sua produção na caneladora como a temperatura, quantidade de cola, humidade, entre outros. 
Mas, o controlo não passa só pelo controlo na caneladora, mas também na forma em como este 
é  armazenado  no  WIP.  Um  mau  armazenamento  (armazenamento  instável  em  altura,  pilhas 
pesadas  em  cima  de  pilhas  mais  frágeis)  assim  como  um  ambiente  de  armazenamento  não 
controlado, ou seja, demasiada humidade, falta de humidade, temperatura elevada ou demasiado 
baixa, faz com que o cartão sofra alterações no seu empeno e na qualidade.  

No entanto, devido a problemas mecânicos e elétricos (e também manutenção deficiente) 
a  caneladora  tem  tido  diversas  paragens  enquanto  produz  fazendo  com  que  os  problemas 
anteriormente ditos se agravem, pois, é necessário refazer os valores dos parâmetros um pouco 
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através da sensibilidade do operador. Uma vez que a máquina pare esta ainda estará quente e 
quando esta volta a funcionar nem sempre arrefeceu na sua totalidade pelo que é necessário fazer 
um ajuste nos valores para que a temperatura e humidade estabilize para que o cartão saia nas 
melhores condições possíveis.  

Problemas 
Cartão empenado 
Cartão humedecido
Cartão descolado

Causas 
Falta de controlo da temperatura •

•
•
•
•

Excesso/falta de humidade 
Excesso/falta de cola 
Ambiente do WIP não controlado (temperatura, humidade, etc.) 
Armazenamento instável 

Tabela 16 - Tabela resumo dos problemas e causas relativas as perdas por MP

Perdas por paragens mecânicas
Estas perdas representam 2% - para a PRENSA A   – e 3.80% - para a PRENSA B   – do 

Tempo de Produção o que equivale a 10% e 15%, respetivamente, da percentagem de paragens. 

Atualmente, a manutenção das máquinas é um tema muito sensível na empresa. Apesar 
de existir agendamento de manutenção preventiva de nível I (3 horas semanais) esta raramente 
se concretiza devido a exigências de produção por parte do planeamento e falta de resposta por 
parte das máquinas às encomendas. Pelo que atualmente, a manutenção corretiva é a que mais 
é praticada na empresa. 

Relativamente à manutenção corretiva praticada pela empresa esta pode ter um cariz 
urgente ou agendada, ou seja, esta será urgente caso a máquina não consiga produzir e será 
agendada caso a máquina consiga produzir ainda que seja com menor desempenho (no caso em 
que depois de realizada uma manutenção urgente ainda seja necessário fazer manutenção para 
que  esta  atinja  no  mínimo  o  estado  em  que  estava  anteriormente).  Para  as  manutenções 
agendadas  existem   OT’s  (ordens   de  trabalho)  que   os  operadores   podem  preencher  nos 
computadores  existentes  em  cada  máquina  para  que  o  responsável  de  manutenção  possa 
agendar a sua manutenção. No entanto, os computadores nem sempre se encontram operacionais 
para que os operadores consigam preencher OT’s pelo que existem problemas que nem sempre 
são reportados ao responsável de manutenção. 

Um  outro  problema  para  além  da  falta  de  manutenção  preventiva  é  o  facto  de  os 
operadores não cumprirem com o horário de limpeza (20 minutos) diário das máquinas e quando 
cumprem  não realizam  as ações de   limpeza mais  importantes  (existentes numa  checklist)  ou 
aproveitam esse tempo para uma pausa. 

A falta de disciplina e responsabilidade dos operadores para a manutenção de limpeza da 
máquina, espaço envolvente e seus componentes assim como a falta de manutenção preventiva 
tem vindo a ser notória nas avarias das máquinas. As máquinas apresentam cada vez mais avarias 
que os técnicos não conseguem atender pelo que passam semanas e até mesmo meses em que 
a máquina se encontra com um problema sem este ser resolvido. 

- 42 - 



 

Em suma, é necessário voltar a pôr em prática a limpeza diária com a atualização da 
checklist para os componentes mais importantes a limpar e inspecionar diariamente assim como 
contruir uma filosofia de realização da manutenção preventiva (semanalmente) nas máquinas para 
que à posteriori se verifique uma diminuição do tempo de paragens devido a avarias mecânicas 
que poderiam ser evitadas através da manutenção preventiva. 

Problemas Causas
Falta de limpeza da máquina Operadores  não cumprem  os 20  minutos  agendados para  limpeza

diária
Falta de manutenção da Planeamento   não    colabora   com    a    Transformação   para    um
máquina agendamento de horário de manutenção semanal
Avarias e outros problemas nas    A falta de manutenção preventiva  agrava a ocorrência de avarias em
máquinas demoram semanas a    todas as máquinas e nem sempre o número de técnicos disponíveis é
serem resolvidos o necessário para resolver todos os problemas no tempo desejado

O  orçamento  da manutenção  contemplar  projetos  que  não  fazem
parte  da  manutenção, sendo,  então,  que  nem  todos  o orçamento
disponível para manutenção é, na realidade, gasto com a manutenção

Tabela 17 - Tabela resumos dos problemas e causas associadas as perdas mecânicas

Perdas por velocidade reduzida
Estas perdas têm, essencialmente, três tipos de origem: má qualidade de MP, falta de 

escoamento de produto acabado e falta de disciplina nos operadores. 

Como dito anteriormente, a MP em mau estado condiciona a produção e aumenta os 
tempos de paragem. De igual forma, condiciona a velocidade das máquinas pois, se estiver em 
mau estado, as máquinas terão mais dificuldade em produzir a uma velocidade mais elevada 
devido ao risco de o cartão colocar aos carimbos ou não ficarem devidamente alinhados com os 
roletes e encravar a máquina. Deste modo, os operadores vêm-se na necessidade de operar a 
velocidades que permitam que não haja esse tipo de problemas. No entanto, mesmo quando a 
MP se encontra em condições nem sempre os operadores produzem a velocidades mais elevadas 
pois muitas vezes, nem todos os elementos têm a mesma experiência a funcionar com a máquina 
e, quando o operador principal necessita de almoçar, é necessário reduzir a velocidade para que 
este  seja  capaz  de  a  controlar.  Para  além  disso,  quando  a  fábrica  se  encontra  com  muita 
produção, como dito anteriormente, o transfer não tem capacidade para retirar as encomendas de 
todas as máquinas pelo que os tapetes de saída das máquinas ficam cheios e os operadores vêm-
se obrigados a reduzir a velocidade para que o tranfer consiga escoar o produto acabado de todas 
as máquinas  sem estas terem de parar. Em algumas situações é necessário que um operador 
opere o transfer para que o escoamento seja mais rápido. 

Assim, é necessário desenvolver uma cultura de responsabilidade pelos operadores para 
que  saibam  gerir  entre  as  encomendas  que  têm  o  tempo  de  almoço  para  que  não  haja  a 
necessidade  de   abrandar  a  máquina,  criar   um  método  ou   alterar  dispositivo  para   que  o 
escoamento do produto seja mais eficaz e fazer um maior controlo da matéria prima. 

Perdas no SETUP
Durante análise ao Setup foi possível verificar   a existência de diversas perdas  (elevado 

tempo de SETUP) devido a má organização das tarefas a realizar, a falta de material para realizar 
o SETUP, a ausência de operadores durante tempo de SETUP para procurar a MP (cartão) para 
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produzir  a  encomenda  que  já  haviam   começado  a  preparar  ou  para  almoçar  e  o   Mix  de 
encomendas. 

Relativamente à má organização e delegação de tarefas verificou-se que o Setup é feito 
quase exclusivamente pelos chefes de máquina (ou condutores de máquina) e     desse modo os 
ajudantes quase nada ou nada contribuíam para o Setup ficando estes a realizar tarefas externas 
durante o  Setup. Outro  grande  problema  encontrado foi a  instabilidade das   equipas devido  à 
existência de operadores com contrato operário e desse modo as equipas nunca chegarem a 
estabilizar. 

O mix  de encomendas  também  é um dos problemas verificados durante a análise ao 
processo de produção de cada máquina e afetam principalmente a PRENSA B.  

A  Prensa B, como referido anteriormente, possui 5 unidades de impressão, ou seja, pode 
levar  até   5  tintas  diferentes   e  consequentemente   5  carimbos.  De   facto,  a  variedade   de 
encomendas nesta máquina   é muita, desde encomendas que necessitam de uma cor às que 
necessitam das 5 cores. Sempre que uma unidade de impressão seja utilizada esta deve ser 
colocada a lavar durante a execução da encomenda seguinte para que não haja contaminação de 
cores nas encomendas. O que se verificou foi que, devido ao mau planeamento, nem sempre os 
operadores  conseguem  lavar  de  forma  eficaz  as  unidades  de  impressão  pois  o  planeamento 
programa diferentes encomendas, com 4 a   5 cores  seguidas, não dando  a possibilidade de os 
operadores limparem as unidades  de impressão durante a produção seguinte.   Desta forma, os 
operadores  têm  de  fazer  a  limpeza  das  unidades  de  impressão  durante  o  tempo  de  Setup, 
aumentando significativamente esse tempo. 

Deste  modo  é  necessário  fazer  uma  reavaliação  ao  SETUP  aplicando  a  metodologia 
SMED assim como criar uma metodologia de verificação de material necessário para o SETUP 
antes de parar a máquina para o realizar e delegar responsabilidade ao operador do empilhador 
para que se este não encontrar a encomenda que deverá dar entrada, avisar previamente os 
operadores para que, com a autorização do chefe de turno, possam passar essa encomenda a 
frente e realizar a seguinte dando tempo a que o empilhador a volte a procurar ou se verifique se 
na realidade ainda não existe MP para a dita encomenda. 

4.5. Conclusão do diagnóstico 
Em seguida, na tabela 18, são apresentados os problemas encontrados consoante os 

tipos de perda e as principais possíveis melhorias a serem efetuadas. É de salientar que nem 
todas as melhorias foram possíveis de ser aplicadas ao longo da tese devido a financiamento que 
seria necessário para realizar algumas melhorias e a curta duração da tese.  

Da tabela presente no ANEXO B, e como dito anteriormente, apenas algumas melhorias foram 
possíveis  de  ser  implementadas  devido  à  curta  duração  da  tese,  problemas  de  resistência 
encontrados  por   parte  dos  operadores   e  seus  superiores   assim  como  devido   à  falta  de 
financiamento para aplicação dessas mesmas melhorias, sendo estas: 
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•

•

Melhorias no SETUP de cada máquina (criação de tabela para controlo de existência de 
material para início de SETUP) 

Início  da  aplicação  dos  pilares  do  TPM  (5S,  manutenção  preventiva  e  manutenção 
planeada). 

Outras  melhorias  encontram-se  em  estudo  para  poderem  ser  aplicadas  pela  empresa  à 
posteriori, sendo estas a criação de espaço com separação de lâminas e borrachas e ferramentas 
para reparação de moldes (capítulo 7) e controlo velocidade de cada encomenda (capítulo 7) 

5.  Soluções detalhadas 
Depois de feita a análise ao diagnóstico, no capítulo anterior, serão agora apresentadas as 

soluções que foram possíveis de serem aplicadas na empresa durante a tese e outras que 
ficaram para que a empresa possa aplicar no futuro. 

O subcapítulo 5.1. descreve-se a melhoria ao SETUP de cada máquina, isto é, a aplicação 
do SMED e todos os passos inerentes à sua aplicação. 

O subcapítulo 5.2. consiste na aplicação de algumas soluções do TPM (e outras para que 
a  empresa  possa  aplicar  posteriormente)  em  ambas  as  máquinas,  mas  propriamente  à 
aplicação da base do TPM, 5S, e dois dos oito pilares em que consiste o TPM, manutenção 
preventiva e manutenção autónoma. 

O subcapítulo 5.3. diz respeito à criação e organização de um espaço para as lâminas que 
compõem  os  moldes  para  ambas  as  máquinas  de  forma  a  que,  sempre  os  operadores 
necessitem fazer uma reparação (das lâminas) e o operador responsável pelos moldes não 
se encontrar na empresa, a reparação seja feita da melhor forma possível com as lâminas 
indicadas para cada molde. 

Por fim, para cada uma das soluções apresentam-se os resultados obtidos com as suas 
aplicações  assim  como  o  que  de  possível  pode  ser  feito  para  melhorar  as  soluções  já 
aplicadas. 

5.1. Melhoria SETUP 
Como visto nos subcapítulos anteriores, o Setup das máquinas é um aspeto que necessita 

de melhorias a nível de padronização de procedimentos assim como      a formação de todos os 
operadores para que rapidamente possam tomar conhecimentos das suas funções. Deste modo, 
procedeu-se  a  um  diagnóstico  detalhado  do  Setup  de  cada  máquina  para  que  seja  possível 
analisar  os   procedimentos  atuais   e  se   verificar  o   que  pode   ser  melhorado/alterado   nos 
procedimentos atuais. 

5.1.1. Aplicação SMED
Como visto anteriormente no capítulo 2.3.3., o SMED envolve cinco passos: 

• Analisar o estado atual
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•
•
•
•

Converter as atividades internas em externas
Standartizar as atividades

Melhorar as atividades internas
Melhorar as atividades externas

Análise do estado atual  
Atualmente, apesar de no geral as duas máquinas já terem sofrido alterações no SETUP 

num  SMED  realizado  há  alguns  anos,  este  encontra-se  desatualizado  (apenas  abrange  dois 
operadores e atualmente cada máquina funciona com 3 operadores) e não é cumprido por parte 
dos operadores ora porque desconhecem a existência de uma divisão de tarefas (antigo SMED) 
ora porque ignoram esse documento e o realizam conforme acham que deveria ser realizado. 
Como tal, houve a necessidade de intervir nesta componente de modo a    atualizar o documento 
anteriormente existente, padronizar as atividades de todos os operadores e converter atividades 
que estejam a ser realizadas internamente para atividades externas. 

Assim sendo, realizou-se em ambas as máquinas a gravação de um SETUP e à posteriori 
uma análise do vídeo em conjunto com todos os operadores de cada máquina para que, com o 
envolvimento dos mesmos, atingíssemos uma melhor realização do Setup e que o envolvimento 
deste gerasse um maior interesse em atingir os objetivos. 

PRENSA A
Primeiramente,  é  necessário  distinguir  os   diversos  tipos  de  Setup  existentes  nesta 

máquina.  

De um modo geral, o Setup é constituído pela mudança de tinta, molde e carimbo, sendo 
que o molde pode ser constituído por duas partes e pode existir um Setup em que seja necessária 
a utilização de dois carimbos o que significa que utilizará duas tintas. 

Assim,  os  Setups   podem  ter  a  seguinte 
configuração: 

Setup Molde 
OK 
OK 

Carimbo 
OK 
- 

Tinta 
OK 
- 

1 
2 
3 OK OK 

Tabela 18 - Tabela tipos de Setup

Após a análise ao tipo de Setup e ao seu número de ocorrências, foi possível verificar 
que o tipo de Setup mais usual é o Setup 1 em que há a troca de carimbo e molde, mas neste 
caso mantendo-se  a tinta, uma vez que esta máquina faz essencialmente impressão a preto, 
pelo que a tinta é sempre a mesma. 

Após a filmagem, e feita a análise de atividades e tempos, foram obtidas as seguintes 
tabelas para cada operador. 

Nas   tabelas  seguintes   encontram-se   descritas  as   atividades   de  cada   operador 
(realizadas internamente) e os seus tempos (tabelas 19, 20 e 21). 
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A  AMARELO  encontram-se  as  atividades  que  devem  ser  realizadas  externamente, 
sendo elas as tarefas de retificação e limpeza do espaço envolvente. A retificação do carimbo 
consiste em verificar se este contém a borracha de impressão equivalente à semana em que vai 
ser usado, devendo esta atividade ser feita durante a produção anterior para que caso a semana 
não esteja correta proceder à sua alteração. 

Para além disso, marcadas a  AZUL encontram-se as atividades sobrepostas, ou seja, 
atividades  que  já  estão  a  ser  realizadas  por  outro  operador  sem  a  necessidade  que  outro 
operador intervenha na mesma (o que se verificou neste SETUP). 

Relativamente ao fecho de máquina, identificado a  VERMELHO, o seu tempo médio é 
de aproximadamente 30 segundos. O facto de este ter demorado mais do que o normal se deve 
a um problema de montagem do molde que interferiu com o fecho da unidade de corte fazendo 
com que a máquina não fechasse na sua totalidade, pelo que os operadores tiveram de retificar 
a posição do molde para poderem fechar a máquina.  

Tempo 
(s) 
48 

# 
1 

Atividades 
Finalização da encomenda anterior 

Retirar cartão excessivo da encomenda anterior e acabar paletização 
(cantos, etc) 1.1 48 

2 
3 

3.1    PcTopp – dar fim de encomenda e validar encomenda seguinte 

Abertura da Máquina (ajuda na abertura) 11 
18 
18 
143 
139 
4 

Programação 

4 Retirar carimbos 
4.1    Retirar carimbos 
4.4    Guardar carimbos 
5 

5.1    Retirar carimbos do carrinho 
5.2    Retificar carimbo 
5.3    Colocar carimbos na máquina 
6 

6.1    Espessura 
6.2    Roletes 
7 
8 

Colocação de novo carimbo 60 
4 
15 
41 
146 
47 
99 
43 
8 

Ajustes 

Fecho de máquina 
Limpeza 

8.1    Retira cartão encostado à máquina 8 
8 
9 
10 
11 

Tiragem de amostras 152 
41 
80 
32 

Coloca cartão no entregador (ajuda outro operador) 
Ajuste formato na saída (batentes, paralelas, etc) 

Tiragem de amostras (cont.) 
Tabela 19 - Tabela atividades e tempos operador principal PRENSA A

Ainda dentro do tempo de Setup o operador teve de voltar a abrir e fechar a máquina 
devido a encravamento no fecho das unidades de impressão, sendo que demorou 1 minutos e 
10 segundos a realizar esta atividade. 

Segue-se de seguida a tabela com as atividades do 1º Ajudante durante Setup, Tabela (20). 

Tempo 
(s) # Atividade 
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1 
1.1    Coloca entregador para trás 
1.2    Abertura das unidades de impressão e corte 
2 

2.1    Verificar encomenda e molde e entrar 
3 

3.1    Vai procurar molde 
3.2    Retira molde da encomenda anterior 
3.3    Coloca molde no lugar e pega novo molde 
4 

4.1    Coloca novo molde 
4.2    Vai buscar martelo para ajudar a colocar molde e coloca-o novamente no sítio 
5 

Abertura da máquina 81 
33 
48 
23 
23 
124 
18 
60 
44 
145 
133 
12 
8 

Programação 

Retirar molde 

Colocação do molde 

Limpeza 
5.1    Retira cartão encostado à máquina 8 
6 

6.1    Retira algum cartão do alimentador e leva para final da máquina 
6.2    Coloca paletes no final da máquina e faz ajustes 

Primeiros ajustes no formato de saída 139 
37 
102 

7 
7.1    Volta à entrada da máquina 
7.2    Retira desperdício do entregador 

Limpeza 26 
10 
16 

8 
8.1    Coloca entregador para frente 
8.2    Coloca cartão no entregador 

Ajuste entregador 104 
36 
68 

9 Rearranjo de paletes no alimentador (empilhador colocou-as ao contrário) 202 
Tabela 20 - Tabela de atividades e tempos 1º Ajudante PRENSA A

# 
1 

Atividades 
Programação 

Tempo 
88 

1.1    PcTopp verificar o carimbo a colocar na máquina 88 
2 Verificação 45 

2.1    Verifica se carimbo está no carrinho para ser colocado na máquina 45 
3 Ajustes entrada da máquina 268 

27 
91 

3.1    Coloca cartão no alimentador 
3.2    Faz formato no entregador e retira cartão danificado 
3.3    Vai buscar fita métrica 9 
3.4    Coloca alimentador para baixo 
3.5    Coloca cartão no entregador 

20 
121 

4 Fecho de máquina 71 
4.1    Fecha máquina 71 
5 Ajustes entrada da máquina 93 

5.1    Continua ajustes na entrada da máquina (paralelas, etc) 93 
6 Rearranjo de paletes no alimentador (empilhador colocou-as ao contrário) 287 

Tabela 21 - tabela de atividades e tempos do 2º Ajudante PRENSA A

Atingindo-se um tempo total de Setup de 14 minutos e 12 segundos.  

É de  salientar  que o  PcTopp  assume  final de  Setup quando,  na  saída da  máquina, 
passarem 5 embalagens (ou seja, quando o operador fizer a tiragem das primeiras 5 amostras), 
pelo que o Setup inclui sempre o tempo de retirada de amostras e ajustes realizados à máquina 
durante essas tiragens de amostra para que saiam de acordo com o pretendido. Assim, o tempo 
de Setup será sempre regido pelo tempo que o Operador principal leva a fazer o Setup e, como 
dito anteriormente, os ajustes. 
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Este Setup teve um tempo inferior ao usualmente verificado, sendo a média comum de 
tempo de SETUP de 19 minutos (média atingida no ano anterior), devido aos    carimbos serem 
pequenos (carimbos muito grandes demoram mais tempo a serem fixados) e devido ao facto de 
que os operadores sabiam que estavam a ser filmados e controlados pelo que realizaram o Setup 
sem grande quebra de ritmo.  

Para além disso, é de fácil compreensão (através da diferente delimitação da tabela com 
dois traços finos e um grosso) que o Setup, propriamente dito, para os dois ajudantes acaba 
antes do Setup do operador principal pelo que estes podem realizar ações externas ao seu 
Tempo de Setup, mas internas ao tempo de Setup da máquina, pois o acerto de encomendas 
deverá ser sempre feito por um único operador (operador principal). Ou seja, para os outros 
operadores as suas atividades no Setup acabam aquando o fecho de máquina e últimos ajustes 
do entregador, para o 2º ajudante aos 10 minutos e 32 segundos, e o ajuste no formato saída 
(easybreak, paletes, paralelas) para o 1º ajudante aos 8 minutos e 36 segundos. 

PRENSA B
  OS Setups desta máquina são divididos exatamente como na Prensa A (tabela 18). 

Nas duas máquinas em questão,  PRENSA A e PRENSA B, é possível verificar que a 
maior diferença entre os SETUPS das duas máquinas é a quantidade de tintas e carimbos que 
cada uma leva. Enquanto que a Prensa A possui apenas, em funcionamento, 2 unidades de 
impressão podendo assim levar duas tintas e dois carimbos, a Prensa B possui 5 unidade de 
impressão sendo que poderá levar 5 tintas e 5 carimbos em cada SETUP. 

Devido ao Mix de encomendas que passam nesta máquina não é possível afirmar o tipo 
de SETUP mais usual, sendo que, por esse motivo, se procedeu a uma filmagem de um SETUP 
aleatório. 

Após a filmagem, e feita a análise de atividades e tempos, foram obtidas as seguintes 
tabelas para cada operador. Tabelas 22, 23 e 24. 

A AMARELO  encontram-se as atividades   que deveriam ser realizadas externamente 
conforme explicado anteriormente assim como com delimitação diferente (dois traços finos e um 
grosso) o final das atividades de Setup de cada operador e atividades sobrepostas, ou seja, 
atividades que estão a ser realizadas por um operador e não haveria a necessidade de outro 
ajudar, a AZUL. 

Verifica-se que ambos os ajudantes realizaram tarefas externas durante o Setup (ações 
essencialmente de limpeza, arrumação e procura de material) e que algumas internas podem 
ser tornadas externas se devidamente preparadas, como a preparação da fita cola que pode ser 
cortada na quantidade de pedaços necessária para a colocação do carimbo antes do começo do 
Setup. 

Para além disso, um grande problema que se pode verificar é o facto de um elemento 
da máquina estar a almoçar aquando a realização do SETUP sabendo que este iria acontecer 
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em  breves  instantes  antes  de  ir  almoçar,  podendo  adiar  por  minutos  o  seu  almoço  ou  ter 
adiantado (existe essa flexibilidade e filosofia na empresa para que as máquinas nunca tenham 
de parar). O fato de estar menos um elemento em máquina aquando o SETUP foi um dos motivos 
para a demora na realização do Setup (e que acontece recorrentemente) pois os outros dois 
operadores tiveram de realizar, entre eles, as atividades do operador que foi almoçar. 

Tempo 
(s) # Atividades 

1 
2 

2.1    Retira carimbos 
2.2    Coloca carimbo no chão 
3 

Abertura de máquina 
Retirar carimbos 

54 
366 
342 
24 
615 
73 

Coloca novos carimbos 
3.1    Procura carimbos 
3.2    Coloca carimbos na máquina 
3.3    Vai buscar fita cola para ajudar na colocação dos carimbos 

530 
12 

4 
4.1    PcTopp dar fim de encomenda anterior e validar próxima encomenda 
5 

Programação 196 
196 
28 Higiene 

5.1    Lava as mãos 28 
6 Ajustes 4 

6.1    Ajusta parâmetros da máquina (espessura, pressão dos rolos, etc) 4 
7 

7.1 

8 

Ajuste formato saída 
Ajuda 1º Ajudante a colocar os paus na saída da máquina e outros 
ajustes 

108 
108 

Tiragem de primeiras amostras 184 
Tabela 22 - tabela atividades e tempos operador principal PRENSA B

Tempo 
(s) # Atividades 

1 
1.1 
2 

Finalização de encomenda 
Colocação de cantos, proteções, etc. 

Limpeza 

140 
140 
16 

2.1 Retira cartão estragado para desperdício 16 
3 Retirar moldes 121 

112 
9 

253 
253 
16 

3.1 
3.2 
4 

4.1 
5 

Retira molde da máquina 
Coloca-o em local junto da máquina 

Colocação novo molde 
Coloca novo molde na máquina 

Higiene/Segurança 
5.1 
6 

6.1 
6.2 
7 

7.1 
8 

8.1 
9 

9.1 

Troca de luvas 
Retira baldes de tinta anteriores 

Retira balde de tinta 

16 
32 
20 
12 
309 
309 
55 

Coloca no local adequado 
Limpeza 

Limpa bombas de tinta 
Coloca baldes de tinta 

Coloca baldes de tinta 55 
Ajustes tinta 225 

225 
298 
298 

Faz 1º ajustes de tinta (acrescenta água, verniz) 
10 

10.1    Coloca paus, ajusta easybreak 
Ajuste formato de saída 

11 Organização 80 
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Coloca etiqueta no molde e assina a sua passagem na máquina e coloca 
a data 11.1 50 

11.2    Colocação do molde anterior no carrinho dos moldes 30 
10 
10 

12 Limpeza 
12.1    Retira cartão estragado para desperdício 

Tabela 23 - tabela atividades e tempos 1º Ajudante PRENSA B

# Atividades Tempo (s) 
720 
8 

Esteve em almoço 
1 Retirar tintas 
1.1 
2 

Retira balde de tinta de uma unidade 
Higiene/Segurança 

8 
17 

2.1 
3 

Coloca luvas 17 
34 Verificação 

3.1 
4 

Verifica se já não há carimbos nas unidades 
Limpeza 

34 
46 

4.1 
5 
5.1 
6 

Lava baldes de tinta  46 
Ajuste tintas 128 

128 
61 

Ajuda nos ajustes de tinta 
Fecho máquina 

6.1 
7 
7.1 
8 

Fecha algumas das unidades de impressão 
Ajustes entrada da máquina 

Ajusta alimentador e entregador 
Fecho máquina 

61 
177 
177 
52 

8.1 
9 
9.1 
9.2 

Fecha as restantes unidades 
Ajuste entrada da máquina 

Coloca alimentador para baixo 
Continua ajustes no entregador e alimentador (paralelas, etc) 

52 
125 
48 
77 

10 Limpeza 187 
10.1    Limpa carimbos da encomenda anterior e coloca-os no local apropriado 187 

Tabela 24 - tabela atividades e tempos 2º Ajudante

Atingindo-se um tempo total de Setup de 25 minutos e 55 segundos. É necessário ter 
em conta que o SETUP filmado foi um SETUP de uma encomenda nova e como tal teve alguns 
problemas nos acertos da encomenda (cor, pressão do molde, etc) demorando mais tempo que 
o normal nos ajustes finais (problema que normalmente ocorre sempre que há uma encomenda 
nova pois não há parâmetros de comparação do produto final que se pretende levando sempre 
a um aumento significativo do tempo de SETUP).  

Como dito anteriormente, o PcTopp assume final de Setup exatamente como na máquina 
anterior, quando, na saída da máquina, passarem 5 embalagens seguidas sem interrupção, pelo 
que o Setup inclui sempre o tempo de retificações feitas pelo operador       principal (por norma 
retirada de 4 caixas). Assim, o tempo de Setup será sempre regido pelo tempo que o Operador 
principal leva a fazer o Setup e, como dito anteriormente, as retificações. Deste modo, é de fácil 
compreensão que o Setup, propriamente dito, para os outros dois operadores acabam antes do 
Setup do operador principal pelo que estes podem realizar ações externas ao seu Tempo de 
Setup, mas internas ao tempo de Setup da máquina, pois o acerto de encomendas deverá ser 
sempre feito por um único operador (operador principal). Ou seja, para os outros operadores as 
suas atividades no Setup acabam aquando o fecho de máquina e últimos ajustes do entregador, 
para o 2º ajudante aos 22 minutos e 48 segundos, e o ajuste na saída da máquina (easybreak, 
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paus), para o 1º ajudante aos 24 minutos e 25 segundos (identificado com divisão das tabelas 
com dois traços pretos e um traço preto mais grosso). 

Converter as atividades internas em externas 
Como  visto  a  partir  da  análise  anterior  existem  tarefas  realizadas  internamente  que 

podem e devem ser realizadas externamente.  

Nesta fase do SMED, será feita essa divisão de tarefas.  

Como dito anteriormente, esta fase foi realizada com a participação dos operadores de 
cada máquina.  

PRENSA A
Com o decorrer da reunião e visualização dos vídeos, os operadores aperceberam-se 

de algumas atividades que realizavam internamente e que poderiam      ser externas ao Setup, 
melhorando, assim, o tempo de Setup, bem como a possibilidade de uma melhor delegação de 
tarefas.  

A tabela em  ANEXO O-1 apresenta as tarefas realizadas internamente e deveriam ser 
realizadas externamente (já previamente identificadas numa primeira análise e confirmadas com 
a análise com todos os operadores). 

Também com a análise conjunta com os operadores se chegou à conclusão de que as 
tarefas previamente realizadas por dois operadores não necessitavam desses dois operadores 
podendo ser realizadas apenas por um. Deste modo foi definido quem realizaria as atividades 
anteriormente definidas a AZUL. 

Após  a  análise  e  fazendo  a  retificação  dos  tempos  após  tornar  externas  as  tarefas 
realizadas internamente obteve-se um tempo de cerca de 10 minutos de Setup (tempo de Setup 
do operador principal  é mandatário como visto anteriormente). É necessário advertir que este 
tempo de Setup de 10 min poderia ter sido atingido, caso não tivessem também ocorrido os 
problemas de fecho da máquina (problemas que raramente ocorrem e pouco condicionam os 
tempos de Setup). 

Deste modo, dever-se-ia esperar que, para os próximos Setups, se se considerassem 
os 10 min como tempo objetivo, o que não é verdade, neste caso, uma vez que a existência de 
3 tipos de Setups fará oscilar o tempo de Setup consoante a sua complexidade, pois, devido a 
existirem moldes e carimbos com mais de 2 metros de comprimento, por vezes há a necessidade 
de mais do que um    operador na mudança de molde e carimbo consoante a experiência do 
operador dedicado as operações de retirada e colocação de carimbos e moldes. Essa entreajuda 
leva ao aumento do tempo de Setup, uma vez que estão dois operadores dedicados à mesma 
tarefa. Como tal, apesar desses tipos de Setups não serem mandatários, têm a sua quota-parte 
de peso nos tempos diários de Setup (por visualização demoram em cerca de mais 30% do 
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tempo de Setup usual), pelo que foi considerado um tempo médio objetivo de    15 minutos, ou 
seja, uma redução de 12% do tempo de Setup atual. 

PRENSA B
Como na máquina anterior, com a reunião com os operadores desta máquina foi possível 

verificar as tarefas externas que estavam a ser realizadas internamente (ANEXO O-2). 

Com o decorrer da reunião os operadores foram mostrando os seus pontos de vista e 
até mesmo o que faziam de diferente em relação à equipa filmada. Houve então a perceção de 
que uma equipa teria mudado a forma de fazer o SETUP para melhor adequar os conhecimentos 
de cada operador  enquanto outros faziam o SETUP   consoante o que foi  estabelecido há uns 
anos, notando-se um pouco de resistência à mudança. 

No entanto, após discussão sobre as tarefas de cada operador foi possível chegar a um 
consenso e fazer as alterações ao SETUP em conformidade com o que os operadores achavam 
que seria mais prático e rápido.  

Com as alterações feitas, analisando o SETUP filmado foi possível verificar que este 
SETUP que demorou 26 min e 24 poderia ter demorado entre os 14 e os 18 minutos caso também 
não tivesse havido o problema nos ajustes da encomenda (não esquecendo que o SETUP teve 
alguns problemas a nível  de acertos na encomenda   por se  tratar de uma encomenda nova  a 
passar na máquina demorando mais tempo que o normal para os ajustes).  

Devido ao grande mix de encomendas (desde encomendas com 1 cor a encomendas 
com 5 cores) e devido ao facto de o SETUP filmado não corresponder ao máximo de mudança 
em SETUP (5 cores) estimou-se, que o tempo médio objetivo de Setup seria de 18 minutos, ou 
seja, uma redução de 18% do tempo de Setup atual, 23 minutos (31% do tempo deste SETUP). 

Standartizar as atividades 
Após  análise  das  atividades  por  parte  de  todos  os  operadores  foi  possível  obter  os 

seguintes esquemas para cada máquina (Anexo C). 

Conforme dito anteriormente, o tempo de SETUP é regido pelo tempo que o operador 
principal realiza as suas tarefas (apenas o um operador deve realizar a tiragem de amostras e 
retificação de qualidade) pelo que os outros operadores finalizam o seu SETUP primeiro e iniciam 
tarefas  externas  ainda  dentro  do  tempo  de  SETUP  da  máquina.  Deste  modo,  é  notável, 
principalmente na PRENSA B que o operador com menos atividades SETUP (internas) possui 
mais atividades externas. 

Como se verifica, as tarefas foram devidamente divididas pelos operadores consoante o 
grau de experiência. Por norma, o 1º ajudante é chamado de 2º condutor de máquina e como tal 
é o operador mais experiente em seguida ao operador principal. 

Em ambas as máquinas  1º ajudante é o operador que se dedica a retirar e colocar o 
molde, tarefa que exige cuidado especial para não danificar o molde e o próprio operador não se 
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aleijar. Para além do molde, é também responsável pelos ajustes à saída da máquina (paralelas, 
batentes, entre outros). No entanto, nem sempre este operador consegue manusear o molde 
sozinho, pelo que o 2º ajudante deverá ajudar nesta tarefa sempre que o molde for de maiores 
dimensões (PRENSA A). 

O operador principal, como é de esperar dedica-se essencialmente a fazer a verificação 
da  encomenda  (PcTopp),  colocar  as  pré-montagens   (carimbos)  ajustar  os  parâmetros  da 
máquina consoante a encomenda e retificação da qualidade do produto final.  

O 2º ajudante, por norma, é o operador menos experiente pelo que tratará dos ajustes 
na entrada da máquina (desde ajustes de entregador, carregar o alimentador com cartão, entre 
outros). Para além disso, é o operador que retira as pré-montagens (carimbos) e, como visto 
anteriormente, deverá, se necessário, ajudar o 1º ajudante a retirar e colocar o molde (PRENSA 
A). Na PRENSA A, ao contrário da PRENSA B, o 2º ajudante faz ajustes na tinta (coloca verniz, 
humectante ou anti-secante, conforme necessário) pois a   PRENSA A funciona a 90%   apenas 
com o preto pelo que os seus ajustes são simples. Na PRENSA B, devido a esta funcionar até 5 
cores os ajustes são mais complexos e é necessária uma maior sensibilidade à cor pelo que esta 
tarefa pertence ao operador principal. 

Relativamente as tarefas externas, estas foram divididas conforme a área a que cada 
operador está ligado, como feito para as tarefas internas. 

Temos que o operador principal, no caso da     PRENSA B, será o operador com mais 
liberdade de movimentação sendo este no geral responsável pela validação do material antes 
de realizar o SETUP, ou seja, é responsável por verificar se o molde, carimbo, tintas e cartão 
estão disponíveis e no local de entrada da máquina, assim como a responsabilidade de preparar 
as tintas com antecedências. Na   PRENSA A, o  operador principal tem a tarefa de retificar se 
existe carimbo para a próxima encomenda e retificar a data do carimbo assim como retirar cartão 
e desperdícios que estejam no local de trabalho. 

O 1º ajudante, na PRENSA B, tem como atividade a finalização das encomendas, assinar 
a passagem do molde na máquina e colocá-lo no seu devido local assim como realizar ações de 
limpeza que sejam necessárias. Devido a este operar durante produção na saída da máquina, 
não será este operador a preparar o molde para a próxima encomenda, mas sim o 2º ajudante. 
Na PRENSA A, executa exatamente as mesmas funções, mas, ao contrário da PRENSA B, é 
este que prepara o molde. 

O 2º ajudante, na PRENSA A, tem como principais atividades externas a verificar a tinta 
para a próxima encomenda e realizar ações de limpeza no espaço envolvente à máquina. Na 
PRENSA B, devido  à proximidade deste  operador do local de  entrada dos moldes, este deve 
preparar o molde, ou seja, retirar o molde do suporte e se possível colocá-lo        mais perto da 
unidade de corte, lavar os carimbos, fazer o pedido de encomenda e lavar as unidades que não 
estão a ser utilizadas. 
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Também ainda nesta fase, o que se pretende é que os operadores percebam todas as 
tarefas  que  têm  de  realizar   e  quando  as  devem  realizar  de  modo  a   que  o  SMED  seja 
implementado da melhor forma   para que, caso seja necessário, se consiga fazer alterações 
futuras  com  vista  a  melhorar  o  SETUP  atual.  Mas,  para  isso,  é  necessário  estabelecer  um 
standart de SETUP para que todos o façam da mesma maneira e possam surgir novas ideias e 
soluções. 

Para tal, foi implementado um sistema de auditoria ao SETUP’s em que, pelo menos 
uma  vez por cada turno,   um  responsável (chefe de  turno,  diretor de produção   ou SAL (site 
ambition leader)) possam auditar e perceber se o SMED está a ser cumprido. 

A auditoria é feita através de um documento que contém todas as atividades de cada 
operador e duas colunas que devem conter a informação de quem as realizou (se realmente foi 
o operador estipulado ou não) e o tempo de realização de cada tarefa. O tempo de realização de 
cada tarefa servirá para que, futuramente, tenhamos uma melhor perceção das atividades mais 
demoradas  e  com  maiores  dificuldades,  que  não  tenham  sido  verificadas  à  priori,  para  que 
possamos fazer  possíveis  melhorias ao SETUP   assim como, servirá para que   seja possível 
analisar o tempo que cada SETUP demora consoante o seu tipo (referido na análise do estado 
atual  para  cada  máquina)  e  assim  podermos,  num  futuro  próximo,  definir  tempos  médios  e 
objetivos de SETUP consoante a sua tipologia. 

Para além  dessa informação, constará nesse documento um    espaço reservado para 
observações onde o auditor poderá escrever o motivo pelo qual o       tempo SETUP foi ou não 
cumprido assim como outras informações que considere importantes para a análise do mesmo 
e futura melhoria. 

Melhorar as atividades internas 
Nesta etapa pretende-se melhoras as tarefas internas com vista a uma maior redução 

do tempo de SETUP. 

Relativamente às atividades internas de ambas as máquinas, todas elas são manuais e 
pouco ou nada é possível mudar para que haja uma melhoria efetiva no tempo de SETUP. 

Em relação à PRENSA B, uma melhoria possível seria a utilização de fios elásticos para 
prender os carimbos. Atualmente, as duas máquinas, PRENSA A e PRENSA B, utilizam fita-cola 
para prender aos carimbos o que torna os carimbos instáveis e aumenta o tempo de preparação, 
SETUP. No entanto a PRENSA B possui umas saliências próprias para prender os carimbos ao 
rolo, mas atualmente não é utilizado devido à inexistência dos fios elásticos adequados a essa 
finalidade. 

Melhorar as atividades externas 
Melhorar as atividades externas também constituí um aspeto importante de melhoria. Na 

realidade, verificou-se que durante a produção os operadores não realizam muitas tarefas que 
poderiam realizar externamente, como uma preparação adequada do próximo SETUP. Isto é, 
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verificar se existe o material para a realização do próximo SETUP. Essa falta de preparação leva 
a que o SETUP tenha um tempo mais elevado do que era pretendido pois os operadores passam 
parte do seu tempo de SETUP à espera de material/ferramentas em falta. Como tal,     houve a 
necessidade de criar uma tabela de verificação de material antes da realização de cada SETUP, 
Tabela 27. 

Tabela 27  - Figura de verificação de material/ferramentas antes de SETUP

A tabela contém 7 colunas principais: 

• Encomenda: operador deve colocar número das encomendas que    irá realizar  no seu 
turno, ou  pelo menos,  garantir que coloca, pelo menos, as próximas     3  encomendas 
(antecipação) 

• Tinta/molde/carimbo/amostra: esta coluna encontra-se subdividida em duas colunas: 
uma para preenchimento do operador e outra do milkrun (operadores que abastecem as 
máquinas com o material/ferramentas para os SETUPS. O milkrun, por norma, passa de 
duas em duas horas pelas máquinas para abastecer ou retirar material, como tal, pelo 
menos 3 encomendas estarão sempre garantidas em máquina (média de número de 
encomendas em duas horas em condição de muitos SETUPS/dia, cerca de 27). Quando 
milkrun   coloca   material   na    máquina   deve   preencher   quadro   com    um   visto. 
Seguidamente, operador de máquina deve verificar se o material realmente se encontra 
em máquina e colocar um visto ou X caso esteja ou não em máquina, respetivamente. 
Esta sinalização permite que à passagem do milkrun este identifique de forma rápida a 
falta de material existente e o traga o mais rápido possível. Para além disto, operadores 
devem  garantir a  passagem  de turno, ou  seja,  devem  adiantar sempre  as próximas 
encomendas do próximo turno para que quando houver a troca os operadores saibam 
se há ou não o material para a próxima encomenda. 

• Cartão e paletes: O operador quando coloca as encomendas na tabela, o empilhador 
deve procurar o cartão dessas encomendas e avisar o operador se existe o cartão para 
essas encomendas. Existindo o cartão para essas encomendas o operador coloca um 
visto. Caso não encontre o empilhador não avise o operador da existência do cartão para 
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uma encomenda, essa encomenda não deve ser realizada, ou seja, não devem realizar 
o SETUP para essa encomenda. 

Relativamente às paletes, a coluna diz respeito à existência ou não de paletes para 
expedição.  Caso  haja  paletes,  o  operador  deve  colocar  um  visto.  Caso  contrário  o 
operador deve colocar um X e avisar o empilhador da falta das paletes. 

Em suma, o operador só deve realizar o SETUP relativo à encomenda que ao longo das 
suas colunas apenas contenha  vistos, garantindo  assim que o SETUP irá   decorrer no melhor 
tempo possível relativamente às esperas (sem esperas) e garantindo que não terão de esperar 
pela MP para iniciarem a produção ou que não terão falta de MP durante a produção. 

Sempre  que  uma  encomenda  não  for  realizada  na  sua  ordem  normal  por  falta  de 
qualquer material, MP ou paletes, o operador deve colocar um X na coluna encomenda alterada 
para  que,  seja  visível  que  se  encontra  uma  encomenda  pendente  que  deveria  já  ter  sido 
realizada. Para além disso devem avisar de imediato o chefe de turno para que este disponibilize 
meios para que a encomenda adiada possa ser realizada o mais rapidamente possível. 

Com a aplicação desta tabela de verificação de material pretende-se a diminuição dos 
tempos  de  espera   pelo  material  assim  como  as   esperas  por  matéria-prima,  melhorando 
efetivamente  o  tempo  de  SETUP  e  garantindo  uma  melhor  fluência  na  produção.  Não  se 
pretende o adiamento de encomendas, mas sim a otimização do tempo que seria de espera. 

Em relação à PRENSA A, após algum tempo de observação também se verificou que a 
tarefa de lavagem de carimbos poderia ser realizada externamente, no entanto, devido à falta de 
espaço torna-se complicado os operadores terem um local onde pousar o carimbo para o lavarem 
a posteriori, pelo que atualmente ainda se encontra como uma tarefa interna ao SETUP. 

5.1.3. Resultados do SMED
A partir dos gráficos das figuras 10 e 11 verifica-se como era de esperar que nos 3 

primeiros meses, isto é, nos meses em foi feito o primeiro diagnóstico das máquinas, o tempo de 
Setup  oscilou  entre  valores  elevados  em  ambas  as  máquinas,  entre  19  minutos  –  para  a 
PRENSA A – e 23 minutos – para a PRENSA B.  

Em janeiro, aquando da reunião com as equipas e o seu envolvimento no SMED, ficou 
traçado os seguintes objetivos para cada máquina, conforme Anexo P. 

S E T U P T I M E E V O L U T I O N   P R E N S A  A

Setup Time Main Goal Setup Time

20

10

0

19 17
15

15 15

Oct Nov Dez Jan Feb Mar
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Figura 9 - Evolução do Tempo de Setup ao longo de 6 meses PRENSA A

SETUP    TIME    EVOLUTION      PRENSA     B

Setup Time Main Goal Setup Time

25

20

15

10

5

23 22
21

21 21
18

0
Oct Nov Dez Jan Feb Mar

Figura 10 - Evolução do Tempo de Setup durante 6 meses PRENSA B

Pela análise das figuras anteriores, verifica-se que após o mês de janeiro os Tempos de 
Setup reduziram em ambas as máquinas. Na   PRENSA A, verificou-se que o Tempo de Setup 
estabilizou nos 17 minutos  – tempo objetivo  para o  1º trimestre e, deste modo,   cumprindo os 
objetivos propostos – e para a PRENSA B o Tempo de Setup diminui até ao valor de 18 minutos 
– conseguiu superar o tempo objetivo proposto para o 1º trimestre de 21 minutos chegando 
mesmo a atingir o valor proposto para o final do ano 2018. 

Espera-se que no final do ano 2018 a PRENSA A, consiga atingir o seu objetivo de 15 
minutos uma vez que possui mais margem de manobra e encomendas       com menor grau de 
dificuldade que a PRENSA B. Relativamente à PRENSA B, espera-se que ao longo do ano esta 
mantenha o valor já atingido e no limite que não oscile mais do que os objetivos propostos por 
trimestre (uma vez que o mix de encomendas é muito grande e a dificuldade de cada Setup é 
bastante oscilante)  e deste modo chegar ao final do ano 2018 dentro do objetivo dos 18 minutos 
e, quiçá, atingir um valor inferior. 

Ainda  com  a  aplicação  do  SMED,  foi  possível,  através  da  aplicação  da  tabela  de 
verificação de material para SETUP, diminuir algumas perdas por atenuação humana, isto é, foi 
possível  diminuir  problemas  relativos  à  falta  de  material  para  início  de  SETUP  e  falta  de 
escoamento  de  produto  acabado  (falta  paletes  à  saída).   Deste  modo,  verificou-se  que  a 
percentagem de perdas por atenuação humana diminui para cerca de 6.8% (redução de 2%) - 
na PRENSA A - e 8.6% (redução de cerca 4%) - na PRENSA B. 

5.2. TPM 
Como foi referido anteriormente, o TPM é uma filosofia aplicada em toda a indústria e de 

grande  importância  para  que  uma  empresa  atinja  os  seus  objetivos  sem  nunca  perder  a 
consciência  de  que  uma  boa  manutenção  dos  equipamentos  faz  reduzir  os  seus  custos  e 
aumentar o lucro e produtividade dos equipamentos. 

O TPM deve assentar numa boa base 5S. Uma vez que nem todas as empresas têm 
enraizadas uma cultura de organização comportamental, isto é, nem em todas as empresas os 
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operadores estão sensibilizados para a importância da limpeza e organização do espaço de 
trabalho e a sua manutenção, pelo que é necessário atacar primeiro esse problema e enraizar 
esses princípios e só posteriormente intervir para uma      cultura de manutenção, prevenção e 
limpeza dos equipamentos. 

5.2.1. Aplicação 5S
Como já referido, a empresa tem aplicado algumas soluções relativas ao 5S provenientes 

de estudos e observações feitas anteriormente. No entanto, devido à falta de acompanhamento 
da sua realização estas têm vindo a ser abandonadas ou ignoradas. Pelo que é necessário 
recuperar algumas dessas soluções e a aplicação de outras. 

5.2.1.1 Aplicação 5S às máquinas
Relativamente  ao  espaço   reservado  da  máquina  e  a   máquina  propriamente  dita, 

encontram-se afixadas nas máquinas informações relativas ao funcionamento da mesma para 
que os operadores possam operá-la da melhor forma. No entanto, essa informação encontra-se 
saturada e em alguns casos desatualizada. Neste sentido, é necessário fazer um levantamento 
da informação contida nesses papéis (afixados na máquina) e verificar se estes correspondem 
ao correto local onde estão afixados e se a informação está atualizada. Á posteriori é necessário 
então  fazer  a   sua  atualização  e  colocar   essas  informações  de  forma   legível  e  de  fácil 
entendimento. 

Um exemplo de necessidade de atualização de informação, na PRENSA A, é o facto de 
que  os  operadores  produzem  diferentes  tipos  de  caneluras  que  exigem  diferentes  tipos  de 
apertos  nos  rolos  e  outros  constituintes  da  máquina  e,  o  que  se  sucede  é  que  diferentes 
operadores fazem diferentes apertos pelo que é necessário standartizar esses apertos para as 
diferentes caneluras para que estas sejam produzidas de forma uniforme e até mesmo ajudar e 
melhorar no controlo da qualidade das mesmas. Assim sendo, é necessário encontrar apertos 
standart para cada tipo de canelura e colocar essa informação na máquina. Por outro lado,      é 
necessário ter em conta que o estado do cartão influenciará também esses apertos pelo que 
havendo necessidade estes devem ser ajustados pelos operadores, mas sempre tendo em conta 
o standart definido. Segue-se em anexo (ANEXO I), um exemplo do documento já com algumas 
especificações e a ser completado para outras caneluras em falta. 

Relativamente ao espaço envolvente das máquinas, torna-se necessário fazer também 
um levantamento do que realmente é necessário estar perto das máquinas e o que não é útil e 
apenas  estará  a  ocupar  espaço.  Da  mesma   forma  é  necessário  colocar  esses  materiais 
necessários  perto  das  zonas  a   serem  utilizados  de  forma  a  reduzir  as   deslocações  dos 
operadores. 

Na  PRENSA  A,  verificou-se,  com  a  ajuda  dos  operadores,  que  o  material  utilizado 
recorrentemente  para  alguns  tipos  de  afinações  e  avarias  se  encontravam  misturados  com 
material  que  só  é  necessário  para  a  manutenção   da  máquina  pelo  que  os  materiais  se 
encontravam desorganizados e em locais distantes de onde seriam utilizados. Para além disso, 
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nem todo o material tinha um sítio destinado para a sua arrumação e nem todo o material estaria 
etiquetado. 

Figura 11 - quadro metálico onde estão penduradas as luvas utilizadas para a manutenção da
máquina, as luvas para operadores manusearem os moldes (anti-corte), casacos, avental para

manuseamento de moldes.

Cor Material
Bomba de lubrificação

Martelo

Uso
Manutenção
ManutençãoVerde

Chaves Manutenção
Alicates

Raspador
Produção/manutenção

Produção
Vermelho

Azul

Fita-cola
Martelo borracha

Tesoura

Produção (carimbos)
Produção (moldes)

Manutenção/Produção
ManutençãoMaterial consignação

Tabela 28 - Legenda figura 26

Figura 12 - Quadro metálico com material útil durante produção e material de uso quase exclusivo
para manutenção
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e tomadas (que muitas vezes se encontram
obstruídos com as vassouras)

Figura 13 - suporte de
vassoura colocado em
local estreito perto de
botões de emergência

   

Figura 14 - Mesa de apoio PRENSA

Através da figura 15 é possível verificar que a mesa de apoio constitui 
um obstáculo quando é necessário um operador retirar uma ferramenta do 
quadro  metálico.  Assim  como,  se  verifica  a  desorganização  da  própria 
mesa de apoio com material e ferramentas espalhadas pela mesa. 

Com vista a resolver estes problemas de desorganização, ficou em projeto a criação de 
quadros metálicos  distintos para armazenamento de  materiais utilizados na manutenção  e na 
produção e a sua diferente localização de forma a ser mais fácil a sua utilização. 

Para  que  tal seja possível é necessário também    proceder  a algumas  alterações em 
outros elementos, tais como a alteração do tamanho dos caixotes do lixo e sua localização (Não 
é justificável ter caixotes do lixo tão grandes. Utilização de um caixote do lixo para papéis perto 
da mesa de apoio e os outros colocados no final da máquina), reorganização do carrinho de 
moldes e tintas, entre outros. 

O projeto então previsto para esta máquina seria o que consta nas figuras seguintes. 

QUADRO MANUTENÇÃO

MaterialBomba lubrificação
Luvas equipa A 

Cadeados Outro

Martelo Alicates 

Chaves

Luvas equipa B 

Luvas equipa C Tesoura 
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Figura 15 - Quadro metálico manutenção

QUADRO PRODUÇÃO

Chave Fita AventaisAlicates

Luvas moldes  
equipa A Raspador

Martelo
Luvas

moldes
equipa C

Luvas
moldes

equipa B

Figura 16 - Quadro Metálico Ferramentas para produção

A  localização  dos  quadros,  de  momento,  seria  a  mesma  devido  à  falta  de  espaço 
existente. Ou seja, o quadro de manutenção ficaria perto das unidades de impressão, por cima 
das tintas (onde já se   encontra um dos quadros)  e o quadro de produção ficaria por cima da 
mesa de apoio (onde também se encontra um dos quadros). Uma alteração futura será colocar 
a impressora num suporte de parede por cima da mesa de apoio e passar o quadro de produção 
para o local da impressora onde o acesso será mais fácil. 

Para  além  dos  quadros,  também  foi  referido  anteriormente  o  facto  do  suporte  de 
vassouras  impedir  acesso  a  botões  de  emergência  e  tomadas.  Deste  modo,  uma  solução 
possível seria o suporte de vassouras ser fixo na parede (custo de cerca de 6€).

Desta  forma,  ocuparia  menos  espaço  e  desimpediria  o  acesso  a 
botão de emergência e tomadas. 

Figura 17 - Suporte vassouras de parede

Uma  outra alteração a  ser  feita  é a  organização  da 
bacia de suporte de tintas de entrada e aditivos. Esta encontra-
se desorganizada e os operadores nem sempre sabem onde 
estão as tintas ou os aditivos (até porque muitas vezes estão 
em  baldes  que  não  se  encontram  identificados  ou  de  difícil 
perceção). 

Figura 18 - Tintas e aditivos misturados (bacia de entrada de tintas)

A alteração a ser feita passaria pela divisão da bacia de suporte em X áreas distintas 
através de, por exemplo, fita cola. Deste modo, existiria uma zona para colocação de cada uma 
das latas: Zona tinta preta, Zona tinta de cores (cores diversas podem ficar na mesma área uma 
vez  que  utilizam muito poucas cores   – cerca de 3 cores apenas), Zona de verniz,      Zona  de 
humectante e anti secante. 
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Numeração Legenda
A
B
C
D

Outras cores
Tinta Preta
Humectante e Anti secante
Verniz

Tabela 25 - legenda da figura 30
Figura 19 - Organização Bacia de tintas de

entrada da PRENSA A

Uma primeira abordagem à alteração da zona envolvente à máquina seria a da figura 
21. 

Numeração Legenda4
1 Quadro

Manutenção
Quadro

Ferramentas

Ferramentas
5

2 2
Produção

3

4

Bacia de suporte tintas
1

Suporte  vassouras   e  outros
elementos de limpeza

5 Tomada
emergência

e botão de3

Figura 20 - 1º aproximação de 5S ao espaço envolvente à máquina (zona de mesa de apoio)

Tabela 26 - Tabela Legenda Figura 31

Relativamente  à  PRENSA  B,  o   maior  problema  verificado  em  relação  ao  espaço 
envolvente é devido à falta de espaço para os moldes, isto é, há necessidade de manter em 
máquina moldes de maior  dimensão e  estes não terem nenhum espaço dedicado (figura    23). 
Outro problema associado à PRENSA B é o facto dos operadores nem sempre colocarem o 
material/ferramentas no local definido (figura 22). 



 

Figura 22 - Molde encostado a pilar da
fábrica sem qualquer tipo de proteção ou

condicionamento.
Figura 21 - Palete colocada fora do local

destinado (quadro com X amarelo)

Dado isto, uma possibilidade será a montagem de umas barras no pilar da fábrica e umas 
correntes de modo a conseguir abraçar os moldes de forma ou a colocação apenas de uma cinta 
ajustável  que  abrace  os  moldes  de  forma  a  que  estes  não  caiam  naturalmente  ou  caso, 
acidentalmente, algum operador toque nos mesmos. Este sector de arrumação de carimbos seria 
essencialmente usado para acomodar os carimbos de maior dimensão uma vez que estes se 
encontram sempre no espaço envolvente da máquina pois são de difícil transporte e apenas são 
utilizados pela PRENSA B. Dada a desarrumação e falta de cuidado por parte dos operadores 
em  colocar/armazenar  os  materiais/ferramentas  nos  locais  dedicados  é  necessário  insistir, 
monitorizar e controlar os operadores de forma a que sempre que estes não coloquem no seu 
devido  local  sejam  automaticamente   chamados  a  atenção.  Com  isto,   pretende-se  que  a 
organização e arrumação se torne intrínseco em cada operador e que o 5S seja um processo 
constante e enraizado. 

Assim como na PRENSA A, na PRENSA B, a bacia de suporte de tintas de entrada 
encontra-se desarrumado, isto é, sem local definido para as cores mais utilizadas   (Preto, azul, 
vermelho,  verde  e  amarelo)  e  outros  produtos  necessários  à  máquina.  Assim,  é  necessário 
proceder à divisão da bacia em zonas devidamente etiquetadas para os baldes necessários. 

Numeração Legenda
A Outras cores

“Cores”
B
C

Zona dedicada à cor correspondente
Humectante e Anti Secante
Verniz

Figura 23 - Organização bacia de tintas de entrada PRENSA B   Figura 24 - Legenda da Figura 37



 

Em ambas as máquinas, existem suportes dedicados aos carimbos e moldes, como dito 
anteriormente, que se encontram devidos em duas partes: carimbos de entrada e carimbos de 
saída  e  moldes  de  entrada  e  molde  de  saída.  No  entanto,  já  não  se  encontra   visível  e 
perfeitamente separado a área de entrada da área de saída. Assim sendo, é necessário voltar a 
definir essas áreas e controlar se estas estão a ser usadas corretamente. 

Depois de definidas estas alterações primárias a serem feitas é necessário proceder a 
um controlo das mesmas de   modo a que tudo seja cumprido e cada elemento esteja no seu 
correto e devido local. É necessário enraizar e formar continuamente os operadores para que o 
5S seja uma ferramenta de uso diário e comum e não uma obrigação. Incutir que um ambiente 
de trabalho organizado e arrumado produz maiores efeitos na rentabilidade e produção e diminui 
tempos de posterior arrumação devido a acumulações e desarrumação.  

5.2.2. Manutenções
Dois dos pilares do TPM são a manutenção autónoma e a manutenção planeada. A 

manutenção autónoma tem como objetivo aumentar as capacidades dos operadores assim como 
a responsabilidade do mesmo perante o equipamento em que este opera, dando-lhe uma maior 
sensibilidade com o equipamento. A manutenção planeada, como o próprio nome revela, é uma 
manutenção que, tendo em conta as avarias e performance do equipamento, tem como objetivo 
a diminuição e até mesmo a eliminação das avarias e dos problemas observados. 

Com vista à aplicação deste pilar do TPM, foi pedido o documento que constasse todos 
os registos de avarias que as máquinas obtiveram nos últimos 4 anos com vista a identificar os 
pontos críticos das mesmas.  

Técnico Equipament
o

Descrição 
Problema

Acção 
Tomada

Requerent
e

Data 

Paulo Pereira;Rui 
César

Nuno Moreira

Alimentador 
Automático

Alimentador 

Automático

Die - Cut

Corrente de lagartas de transporte das pilhas 
saíu fora. Chapas 

tapete de esteira partido

Foi colocada a corrente de lagartas  
Paulo Pereira

28-03-
2018 

21-02-

2018 

10-02-

2018 

foi reparado 3 linhas 
de esteira

Nuno 
Moreira

Paulo 
Pereira

Raspa dos desperdiçios junto aos 
revestimentos está gasta e 

Foi invertida a posição desta raspa. 
Paulo Pereira

Figura 25 - exemplo do DATA das avarias

Na figura 26, encontra-se parte do documento obtido onde constam todas as avarias dos 
últimos 4 anos em ambas as máquinas. Esse documento encontra-se dividido nas seguintes 
colunas: 

•
•
•
•

Técnico que tomou conta da ocorrência 
Equipamento de cada máquina em que houve a avaria 
Descrição do problema: uma breve descrição do que ocorreu na máquina 
Ação tomada: o que foi feito para resolver o problema desde reparos a substituição de 
peças 

•
•

Requerente: Quem verificou a anomalia ou avaria (normalmente operador) 
Data em que foi verificado a anomalia 



 

Para além disso também consta informações sobre a data em que foi iniciado a análise ou 
reparo do equipamento assim como a data em que foi finalizado. 

Após análise do documento foi possível verificar, conforme ANEXO D, os componentes com 
maiores problemas na PRENSA B e PRENSA A, respetivamente. 

Figura 26 - Percentagem de avarias por componente PRENSA B

Figura 27 - Percentagem de avarias por componente PRENSA A

Com a análise dos gráficos de Pareto das figuras 27 e 28, verifica-se que na PRENSA B 
os dois maiores componentes com avarias são o alimentador automático e o die-cutter, seguindo-
se as unidades impressoras e vibrador. Relativamente à PRENSA A, os componentes com maior 
número de avarias são o alimentador automático e a unidade entregadora, seguindo-se o die-
cutter e as unidades impressoras.  

Perante estes dados, é necessário intervir nestes componentes, de ambas as máquinas, 
com vista a diminuir o seu número de avarias, isto é, é necessário criar metodologias (checklists) 
de manutenção de forma a prevenir estas avarias. 

5.2.2.1. Manutenção autónoma
Houve então a necessidade de criar uma checklist para manutenção e limpeza autónoma 

para cada uma das máquinas em estudo, PRENSA B e PRENSA A. Esta checklist trata-se de 
uma checklist diária para uma paragem média de 20 minutos onde também constam tarefas a 
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serem  realizadas  com  a  máquina  em  andamento.  Cada  máquina  foi  dividida  em  3  zonas 
diferentes: 

•
•
•

Zona 1: Entrada – entregador e alimentador 
Zona 2: unidades de impressão  

Zona 3: saída – die cut + vibrador, linha de saída e easybreak 

Checklist diária PRENSA B 

Zona 1 (2º Ajudante):  

Com a máquina parada: 

•

•

•

Alimentador: Limpeza 
geral do equipamento e das 
suas   fotocélulas.  Verificar 

estado das correias, 
batentes  e  paralelas   para 
prevenção de 
desgaste/quebra 
mesmas.

das Figura 28 - Imagem ilustrativa do alimentador

Entregador:  Limpeza   geral  do  equipamento  e   verificação  do  estado   das 
paralelas e correias para prevenção de desgaste/quebra das mesmas 

Figura 29 - imagens ilustrativas do entregador

Deve ajudar operador principal na limpeza da zona 2.

Zona 2 (operador principal):  

Com a máquina parada:  Com a máquina em andamento: 

•
•

Rolos pressão: Limpeza • Unidades  de   impressão:
Câmaras    da   raspa    de Limpeza de uma das 
todas as unidades: unidades  em  cada  dia  da 

semana    (5    unidades    –
limpeza  de  uma  em  cada 
dia da semana, de segunda 
a sexta). 

Limpeza
• Raspa: Verificar desgaste
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Figura 30 - imagem ilustrativa das unidades de impressão e raspa (vermelho)

Zona 3 (1º Ajudante):  

Com a máquina parada: 

• Die cutter + vibrador: Limpeza e verificação de fugas de óleo 

Figura 31 - imagem ilustrativa do die cutter

• Zona de pilhagem ou empacotamento:  Limpeza e verificação do estado dos 
rolos e correias

Figura 32 - Zona de saída da máquina e pilhagem

•
•

Easybreak: Limpeza 
Paletizador: Limpeza 

Máquina em geral:

Com a máquina parada: 

•
•

 Correias: Verificação do estado/desgaste 
Espaço envolvente: Limpeza (manter o espaço limpo e    livre para circulação. 
Retirar  do  espaço   da  máquina  tudo  o  que   não  seja  fundamenta  ao  seu 
funcionamento). 

A checklist aplicada na PRENSA B encontra-se disponível no Anexo E-1. 

Checklist diária PRENSA A 
Zona 1 (2º Ajudante):  



 

Com a máquina parada: 

•

•

•

Alimentador:  Limpeza geral do equipamento e das suas fotocélulas. Verificar 
estado das correias, batentes e paralelas.
Entregador:  Limpeza   geral  do  equipamento  e   verificação  do  estado   das 
paralelas e correias. 

Deve ajudar operador principal na limpeza da zona 2. 

Zona 2 (operador principal):  Zona 3 (1º Ajudante):  

Com a máquina parada: Com a máquina parada: 

•
•
•

Rolos borracha: Limpeza 
Filtros de tinta: Limpeza 

•

•

Die    cutter   +    vibrador: 
Limpeza  e   verificação   de 
fugas de óleo Interior da unidade: 

Limpeza Zona    de   pilhagem    ou
empacotamento:   Limpeza 
e verificação do estado dos 
rolos e correias 

Máquina em geral:

Com a máquina parada: 

•
•
•

 Correias: Verificação do estado/desgaste 
Fotocélulas: Limpeza 

Espaço envolvente: Limpeza  (manter o espaço limpo e   livre para circulação. 
Retirar  do  espaço   da  máquina  tudo  o  que   não  seja  fundamenta  ao  seu 
funcionamento). 

A checklist aplicada na PRENSA A encontra-se disponível no Anexo E-2. 

A criação destas checklists possibilita que muitos dos problemas e avarias encontrados 
nas máquinas possam ser evitados através da limpeza e verificação do estado das máquinas, 
prevenindo folgas, atritos, imperfeições, entre outros. Os detritos podem causar inúmeros danos 
como queda da qualidade do produto, queda da precisão do equipamento, fugas, deslocamentos 
dos componentes da máquina devido à acumulação de detritos, entre outros. 

No  entanto,  apesar  da  criação  destas  checklist  de  limpeza  criadas  os  operadores 
encontram-se resistentes à sua aplicação e ao cumprimento das mesmas. Nesta empresa, o 
sindicato encontra-se muito presente e os operadores tendem a considerar que as ações de 
limpeza são mais um fator de “exploração” do que um benefício para as máquinas e até mesmo 
para  eles   que,  a   médio  prazo,   podem  verificar   melhores   condições  de   trabalho  como 
consequência de uma boa manutenção e limpeza das máquinas. Um outro problema verificado 
é também o facto dos supervisores (chefes de turno), apesar de quererem as checklist aplicadas, 
acabam  por  descredibilizá-las  e  não  acompanharem   se  os  operadores  cumprem  com  as 
checklists. Deste modo, a limpeza diária quase sempre se resume a uma limpeza básica do 
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equipamento  e  os   operadores  fazem-na  consoante  vontade  própria   não  se  atingindo  os 
resultados desejados. Assim sendo, de momento   as checklists estão  aplicadas em ambas as 
máquinas, mas, como dito anteriormente, o seu cumprimento está aquém do esperado pela falta 
de  monitorização  das  mesmas.  Ficando  o  objetivo,  para  um  futuro  próximo,  de  um  maior 
envolvimento por parte dos chefes de turno para o cumprimento das mesmas com vista a   uma 
melhoria mais significativa dos resultados pretendidos. [21] 

5.2.2.2.  Manutenção preventiva planeada
Como dito anteriormente, não existia planeamento relativamente a manutenção a serem 

feitas  nas  máquinas.   A  manutenção  era  praticamente   de  cariz  urgente   e  deveria  ser  o 
Planeamento a dar indicação para que essa manutenção fosse feita. No entanto, o Planeamento 
raramente conseguia libertar a máquina de produção para que manutenções fossem feitas a 
tempo de não causar danos mais graves pelo que as máquinas chegavam mesmo a atingir o seu 
limite de fadiga em alguns dos seus componentes e terem de parar por não conseguirem produzir 
mais. 

Com isto, e em reunião com diretor de produção e chefes de turno foi definido que deveria 
existir um mapa de manutenção semanal para todas as máquinas, isto é, uma vez por semana, 
durante 2 horas, todas as máquinas deveriam parar para que lhes fosse feita uma manutenção 
mais profunda e resolver avarias que poderiam ter acontecido durante a semana, mas que não 
condicionaram a produção ótima das encomendas. Este horário deveria ser cumprido à risca e 
não deveria ser o planeamento a libertar a produção das máquinas. Ou seja, o planeamento 
deveria organizar a semana tendo já como dado garantido que naquele horário as máquinas 
iriam estar paradas e só com o consentimento do diretor de produção e chefes de turno é que 
este horário poderia ser alterado. Deste modo, após reunião com ambas as partes envolvidas, 
Produção e Planeamento, foi possível obter o horário de paragem para manutenção preventiva
presente no ANEXO H. 

Assim,  no  horário  estabelecido   para  cada  máquina  será  realizado   a  manutenção 
preventiva semanal, das 9h às 12h de Terça-feira – para a PRENSA A – e das 14h30 às 17h30 
de   Quinta-feira  –   para   a   PRENSA  B.   Essa   manutenção   semanal  deverá,   como   dito 
anteriormente,  ser  destinada  a  uma  manutenção  mais  profunda  das  máquinas  isto  é,  uma 
verificação com mais detalhe dos componentes críticos referidos anteriormente (e que demorem 
mais tempo) assim como para a retificação de avarias não urgentes que possam ter surgido 
durante a semana e que possam e devam ser resolvidas neste período de tempo. Neste horário 
deverá também ser realizada uma limpeza mais profunda da máquina por parte dos operadores 
e também ser comunicado à equipa de manutenção possíveis futuras ocorrências de desgaste 
de  componentes  ou  avarias  que  os  operadores   tenham  verificado  para  que  estas  sejam 
resolvidas nesse mesmo dia ou serem agendadas para a próxima semana, caso não sejam de 
cariz de urgência. 
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Para  além  dessa  manutenção  e  da  limpeza  mais  profunda  realizada  por  parte  dos 
operadores foi também criada uma checklist, para os operadores da PRENSA B, para que estes 
realizem durante esse horário de manutenção uma limpeza mais profunda das unidades de 
impressão, isto é, aos rolos anilox, com bicarbonato (líquido que permite uma ótima limpeza das 
unidades  mas  que  por  ser  uma  limpeza  mais  demorada  deverá  ser  realizada  no  dia   de 
manutenção preventiva planeada e a uma unidade diferente por semana). 

A  cada  unidade  de  impressão  está  planeada uma  semana para  a sua  limpeza  com 
bicarbonato. Caso a limpeza seja feita na data prevista um X deve ser colocado nessa mesma 
data. Caso não seja realizada na data prevista os operadores devem colocar um círculo à volta 
da data prevista que não cumprida e pintar quando foi realizada. No entanto, esta última situação 
é de evitar, e as datas previstas devem ser sempre cumpridas. 

A necessidade de limpeza com bicarbonato das unidades de impressão deve-se ao facto 
de que, com o passar do tempo, os rolos anilox tendem a acumular sujidade e tinta devido ao 
grande número de horas de trabalho dos mesmos. Como tal, essa sujidade fará com que as 
impressões  percam  cada  vez  mais  a  sua  qualidade.  De  forma  a  combater  essa  perda  de 
qualidade e diminuir as perdas de tempo devido a problemas de impressão e desgaste dos rolos 
anilox foi criado a checklist referida anteriormente, Anexo F. 

Foi também criada  para a  PRENSA B, uma checklist de manutenção   (Anexo G) com 
alguns componentes críticos  (verificados ao longo  da análise do documento   referido no  início 
deste tema e durante os meses de diagnóstico com a ajuda do engenheiro de manutenção)     a 
serem inspecionados/lubrificados/substituídos no dia de manutenção preventiva. 

Este checklist serve para que os operadores e elementos da equipa de manutenção 
saibam  as  ações  a  serem  realizadas  nas  devidas  datas  de  modo  a  poderem  programar  a 
manutenção semanal com as atividades referidas na checklist. 

Este checklist deve, como o anterior, ser cumprido à data prevista de cada elemento da 
máquina com vista à redução das avarias destes componentes.  

Para além desta checklist, foi também criada uma outra checklist semanal (  ANEXO L) 
com os componentes a serem verificados por cada operador no dia de manutenção preventiva 
de modo a que, se verificarem uma anormalidade nos componentes, esta poder ser retificada na 
hora se urgente ou agendada para outro dia se não for de caracter urgente e houver outras 
prioridades nas máquinas. O cumprimento desta lista também poderá levar a que a equipa de 
Manutenção possa efetuar um estudo de ocorrência de anomalias dos componentes críticos de 
modo a otimizar as ações de manutenção para que estas ocorrências diminuam. 

Relativamente à PRENSA A, e devido à curta duração da tese, ao facto de os dados a 
serem  analisados serem  inferiores aos  da  PRENSA  B,  foi criada  para  além  da checklist de 
limpeza  (ANEXO  M)  (subcapítulo  5.2.3)  uma  checklist  de  manutenção  preventiva  com  os 
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componentes críticos a serem verificados pelos operadores no dia programado para manutenção 
preventiva, como anteriormente feito para a PRENSA B. 

Desta  forma,  obteve-se  a  checklist  em  ANEXO  M  onde  é  possível  verificar  que  os 
operadores têm como principal foco os componentes e problemas críticos verificados nos últimos 
anos de forma a diminuir a sua incidência e até mesmo proceder a um estudo, por parte da 
Manutenção, da fadiga desses mesmos componentes e como na PRENSA B, se verificarem uma 
anormalidade nos componentes, esta poder ser retificada na hora se urgente ou agendada para 
outro dia se não for de caracter urgente e houver outras prioridades nas máquinas. 

5.2.4. Resultados da aplicação do TPM
Apesar de todas as checklist criadas para uma melhor manutenção das máquinas, estas 

ainda  não  se  encontram  a  funcionar  a  100%  devido  ao  não  cumprimento   por  parte  dos 
operadores e falta de controlo por parte dos chefes de turno (isto devido ao facto de que   neste 
momento apenas existe um chefe de turno que se encontra a dar formação a um novo chefe de 
turno que entrará em funções nas próximas semanas pelo que, o atual chefe de turno, não 
consegue controlar se as checklist estão ou não a ser cumpridas).  

Também, como referido em [23], o facto de a implementação das soluções preconizadas 
não estar a ocorrer no sentido TOP-DOWN cria problemas na implementação da mesma, isto é, 
a direção da empresa não se encontra comprometida na aplicação do TPM e ignora as vantagens 
adjacentes a este projeto pelo que as áreas envolvidas são apenas a Produção e Manutenção 
sem qualquer tipo de apoio e credibilidade no projeto. Para além disso, existe uma sensação de 
sobrecarga  dos  operadores  e  o  sindicato  encontra-se  muito  presente  na  empresa  criando 
resistência  à   aplicação  do  mesmo   e  de   outras  melhorias  propostas.   Outro  problema   à 
implementação encontrado é o facto de que a Manutenção é medida pelos custos (orçamento 
disponível)  e  não  pela  disponibilidade,  isto  é,  os  orçamentos  para  a  Manutenção  são  muito 
rígidos e usualmente comtemplam projetos que nada têm a ver com a manutenção fazendo com 
que seja possível fazer  uma manutenção eficaz nos equipamentos que   poderiam aumentar a 
sua disponibilidade para produção. Por último, um grande problema trata-se do querer resultados 
num curto espaço de tempo, ou seja, a empresa precisa e quer resultados num curto espaço de 
tempo  (modo  workshop  – uma  semana)  o  que  não  é  possível  dado  todos  os  fatores  que 
condicionam a aplicação do TPM levando à frustração de todos os elementos envolvidos e que 
o projeto não seja aplicado da melhor forma. 

No entanto, espera-se que com a aplicação destas medidas de manutenção as avarias 
nas máquinas reduzam cerca de 30% até ao final do ano, caso o TPM seja aplicado sobre pilares 
rígidos e haja um compromisso de todos os elementos (direção, manutenção e operadores) a 
cumprirem os objetivos e focados em atingir as metas programadas. 

Uma vez que as paragens mecânicas correspondiam a 2% - para a PRENSA A – e 2.5% 
- para a PRENSA B –   espera-se, então, que a nova percentagem de paragem seja cerca de 
1.4% - para a PRENSA A   – e 1.75% - para a PRENSA B, pois com o plano de manutenções 
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espera-se antecipar os maiores problemas encontrados de forma a que estes não causem avaria 
nas  máquinas,  mas  que   a  sua  manutenção  seja  feita   na  paragem  semanal  dedicada  à 
manutenção preventiva. 

No final de um ano de aplicação, espera-se que as paragens da PRENSA B devido a 
danos  e   desgaste   de  correias   assim  como   desgaste   do  revestimento   ou  das   raspas, 
desgaste/dano  do  filtro  das   bombas,  entre  outros,  sejam  praticamente   nulas  (pois  serão 
verificadas antecipadamente e feita a sua manutenção sem que a máquina pare devido a essas 
avarias). 

Relativamente à PRENSA A, espera-se que também que as suas paragens devido a 
danos e desgastes  de correias e revestimentos sejam nulas ou   praticamente nulas devido às 
ações   de    manutenção   preventiva   realizadas    durante   o   ano    que   permitirão   a    sua 
manutenção/substituição antes de causar paragem na máquina. No entanto, será uma máquina 
em  que os resultados, provavelmente,   demorarão mais  a  ser  atingidos devido  a uma  maior 
resistência à mudança por parte dos operadores desta máquina e, somando a esse problema, a 
falta de controlo por parte dos supervisores para que estes cumpram as checklist em causa. 

Embora as checklists e as ações de manutenção e limpeza não estarem a ser cumpridas 
a 100%, verifica-se uma maior consciencialização para a necessidade da manutenção pela parte 
de todos e o aumento do tempo dedicado a essas atividades, ainda que nem todas as ações 
sejam cumpridas nesse tempo programado. 

Ao longo do tempo de diagnóstico e tempo de aplicação das checklists por parte da 
empresa  obteve-se  os  seguintes  gráficos  das  figuras  34  e  35,  PRENSA  B  e  PRENSA  A 

Prensa B
Prensa B

respetivamente. 
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Figura 33 - tempos de manutenção e limpeza fim de turno efetiva com os tempos objetivos - PRENSA

Prensa A Prensa A

B

Figura 34 - tempos de manutenção e limpeza fim de turno efetiva com os tempos objetivos -
PRENSA A

Pela figura 34, verifica-se que, a partir de janeiro (data de reunião com os operadores 
para   a  consciencialização   da   importância  da   limpeza   e   manutenção),  relativamente   à 
percentagem de tempo dedicado à limpeza de fim de turno que esta aumentou significativamente 
atingindo atualmente (março) um valor muito próximo do objetivo, ou seja, os operadores têm 
cumprido com o tempo de limpeza de fim de turno (20 minutos diários no turno da tarde) o que 
não acontecia anteriormente. 

Relativamente à percentagem de tempo dedicado à manutenção preventiva, este valor 
ainda se encontra oscilante devido à falta de organização por parte da Produção e Planeamento 
para que o horário seja cumprido, isto é, o Planeamento encontra-se com muitas encomendas e 
com muita dificuldade em planear as encomendas sem ter que pedir para que não seja feita a 
manutenção e a Produção tem cedido a que a manutenção não seja feita devido a esse grande 
número de encomendas. 

Pela figura 35, verifica-se que, a partir de janeiro, ambas as percentagens de tempo de 
manutenção preventiva e limpeza tendem a cumprir a percentagem de tempo objetivo, isto é, 
tendem a fazer cumprir os horários programados de manutenção preventiva e limpeza diária. 

Apesar de ambas as máquinas terem sofrido as mesmas alterações e aplicação do TPM, 
a PRENSA B é a que tem valores mais oscilatórios das suas percentagens de tempo dedicado 
uma vez que, como dito anteriormente, é uma máquina que se encontra com maior número de 
encomendas e exigências do que a PRENSA A e por isso os seus horários não têm sempre 
cumprido, ou estado, próximo dos objetivos. 

O tempo objetivo dedicado à manutenção preventiva foi calculado com base em um mês 
modelo, isto é, considerando que um mês tem 4 semanas e que em cada semana deve existir 3 
horas dedicadas à manutenção, ou seja, 12 horas mensais. 

- 74 - 



 

O tempo objetivo de limpeza de fim de turno foi obtido considerando as 4 semanas de 
um mês modelo, ou seja, considerando 5 dias úteis em que em cada um deles será dedicado 20 
minutos de limpeza, ou seja, 7h e 40 minutos mensais de limpezas. 

Figura 35 - evolução das paragens mecânicas de cada uma das máquinas - PRENSA B e PRENSA
A

No entanto, o facto de o tempo de manutenção e de limpeza ter melhorado em ambas 
as máquinas,  não se reflete em    ambas  numa melhoria  das  paragens  mecânicas.  O que se 
observa  é que a  PRENSA  B  desde o  início  de aplicação das checklists   (janeiro)  oscilou  na 
percentagem de paragens mecânicas isto devido, como dito anteriormente, a um grande plano 
de produção existente nesta máquina e à falta de cumprimento dos horários de manutenção 
preventiva.  Em  relação  à  PRENSA  A,  verificou-se  um  melhor  resultado  na   evolução  das 
paragens mecânicas. No entanto, estes resultados não estão 100% ligados à melhoria do tempo 
dedicado à limpeza da máquina uma vez que os operadores ainda não a cumprem devido à falta 
de supervisionamento e acompanhamento. Por outro lado, a melhoria do tempo de manutenção 
preventiva reflete a melhoria presente na evolução das paragens mecânicas uma vez que a 
equipa de manutenção tem estado mais tempo nas máquinas a resolver e prevenir avarias no 
horário planeado. 

Assim, espera-se que, como dito anteriormente, no final do ano se atinjam os objetivos 
de redução de 30% das paragens mecânicas atingindo-se 1.4% para a PRENSA A e 1.75% para 
a PRENSA B. 

6.  OEE Futuro 
Neste capítulo será apresentado o cálculo para o OEE atingido durante a aplicação de 

algumas das soluções implementadas na empresa assim como o objetivo esperado no final deste 
ano se aplicação dessas soluções forem asseguradas por todos. 

6.1. OEE PRENSA A 
Aqui será apresentado de um modo simplificado o OEE obtido para máquina    PRENSA A 

depois de aplicadas as soluções mencionadas anteriormente. 
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Utilizando os dados  das tabelas abaixo indicadas  e as fórmulas utilizadas no capítulo do 
OEE, referido anteriormente foi possível calculas o OEE para a máquina PRENSA A. Segue-se 
em anexo (ANEXO K) os cálculos explicativos do futuro OEE. 

Indicadores
Disponibilidade

62.35%
68.37%

Performance
43.24%
46.67 %

Qualidade
97.77%
97.77%

OEE
26.36%
31.20%

Atual
Futuro

Tabela 27 - Tabelas com dados para cálculo do OEE e comparação do OEE atual com OEE futuro
PRENSA A

Como  se  verifica  nas  tabelas  anteriores,   houve  uma  melhoria  quer  no  indicador  da 
Disponibilidade – de 62.35% para 68.37% - quer no indicador da Performance – de 43.24% para 
46.67% - fazendo com que o OEE futuro apresente uma melhoria de cerca de 5% - de 26.36% 
para 31.20%. 

Dados estes resultados, conclui-se que as aplicações das soluções foram bem-sucedidas 
ainda que a percentagem de melhoria ainda não seja assim tão significativa. No entanto, devido 
à pouca percentagem de melhoria podemos concluir que mais soluções devem ser aplicadas e 
que as já aplicadas deverão ser monitorizadas para    uma maior certeza  de que estejam a ser 
aplicadas na sua totalidade. 

Relativamente,  ao  indicador  de  Disponibilidade  verificou-se  uma  diminuição  do  tempo 
dedicado à manutenção. Esta diminuição não é de todo uma má consequência uma vez que, 
anteriormente  costumavam  ter  mais  tempo  dedicado  de  manutenção  em  que  não  existia  a 
manutenção propriamente dita, mas, sim, apenas ações de limpeza. Ou seja, apesar de se ter 
diminuído o tempo dedicado à manutenção esta passou a ser mais eficaz uma vez que podemos 
verificar que as paragens devido a perdas mecânicas reduziram – de 2% para 1.4%. A diminuição 
deste indicador também teve em conta o facto de que o tempo de SETUP reduziu – de 20 minutos 
para  15  minutos  – e  porque  também  houve  uma  pequena  diminuição  da  percentagem  de 
paragem dedicada a refeições – diminuição de 0.35%. 

A melhorar neste indicador é o facto de que problemas relativos a má comunicação entre 
operadores  e  empilhadorista  ainda   se  verificam,  mesmo  com  a  utilização   do  Quadro  de 
verificação de material para Setup, pois este nem sempre é cumprido à risca e devido ao facto 
de que os empilhadoristas ainda se encontram com dificuldades de armazenamento de paletes 
no WIP e/ou não atualização das novas posições das paletes quando estas são movimentadas. 
Desta forma, existe ainda muita perda de tempo devido aos empilhadoristas terem de procurar 
as encomendas e devido à falta de comunicação entre operadores e empilhadoristas. Deste 
modo é necessário um maior acompanhamento destas situações por parte dos chefes de turno 
e responsável de produção com vista a minimizá-las. 

O indicador de Performance não teve melhorias significativas uma vez que ainda não foi 
aplicado  o  acompanhamento  das  velocidades  de  cada  encomenda  com  vista  a  criar  uma 
velocidade padrão para cada encomenda para tentar perceber o porquê de a Prensa A trabalhar 
a velocidades tão baixas. No entanto, a velocidade da máquina tem-se mantido no objetivo, 2100 
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plc/hora, devido ao facto de existirem menos paragens durante a produção e com isso menos 
arranques e diferenças bruscas de velocidades e pelo facto de ter havido sensibilização para que 
os operadores consigam sempre trabalhar na máxima velocidade possível para cada encomenda 
(sempre cumprindo fatores de segurança). E, para além disso, a melhor     gestão de tempo de 
almoço por parte dos operadores evitando que a máquina tenha oscilações de velocidade. A 
velocidade  objetivo  foi  obtida  tendo  em  conta  os  valores  do  ano  anterior  e  dando-lhe  um 
acréscimo de 1% para os próximos meses tendo apensas em conta as melhorias feitas nesta 
tese. 

6.2.OEE PRENSA B 
Aqui será apresentado de um modo simplificado o OEE obtido para máquina   PRENSA 

A depois de aplicadas as soluções mencionadas anteriormente. Segue-se em anexo (   ANEXO 
K) os cálculos explicativos do futuro OEE.  

Indicadores
Disponibilidade 

54.12% 
68.24% 

Performance 
48.89% 
49.72 % 

Qualidade 
99.17% 
99.17% 

OEE 
26.24% 
31.18% 

Atual 
Futuro 

Tabela 28 - Tabelas com dados para cálculo do OEE e comparação do OEE atual com OEE futuro
PRENSA B

Analisando as tabelas anteriores, verifica-se que houve uma melhoria significativa no 
indicador  de  Disponibilidade  em  cerca  de  14%  -  de  54,12%  para  68.24%.  O  indicador  de 
Performance, apesar de relativamente baixa, também apresentou uma melhoria de cerca de 1% 
- de 48.89% para 49.72%. 

Dados  estes  resultados,  conclui-se  que,  como  verificado  ao  longo  da  tese,  que  os 
maiores problemas da  PRENSA B se concentravam principalmente em perdas por atenuação 
humana, SETUP, mecânicas e MP. Desta forma, conclui-se que as soluções até agora aplicadas 
tiveram o resultado esperado na diminuição significativa do indicador de Disponibilidade. Tal 
como na PRENSA A, o tempo de manutenção também diminui, mas tornou-se um tempo mais 
eficiente e eficaz pois todo esse tempo foi utilizado, na sua totalidade, a fazer a manutenção da 
máquina.  O  tempo  de  Setup  também  diminuiu  significativamente  –  de  23  minutos  para  18 
minutos- o que também contribui para o resultado obtido neste indicador. 

Comparativamente à PRENSA A, a PRENSA B teve um preenchimento mais eficaz do 
quadro de verificação de material para início de SETUP, pelo que se verificou uma melhoria mais 
significativa  na  entrega  de  cartão  para  próximas  encomendas  assim  como  a  verificação  do 
material antes do inicio de cada SETUP, reduzindo em cerca de 4% as perdas por atenuação 
humana, como referido no subcapítulo 5.1.3. 

Relativamente ao indicador de Performance, este não sofreu muitas alterações pois não 
foi um indicador em que esta tese se tenha debruçado, isto é, dado que a velocidade, apesar de 
baixa, encontrava-se dentro dos objetivos para o presente ano decidiu-se que seria urgente tratar 
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dos outros problemas referidos anteriormente. Esta velocidade objetivo foi igualmente obtida 
como a PRENSA A tendo em vista um acréscimo de 1% em relação ao ano anterior. 

O que se tem vindo a verificar é que a      PRENSA B tem vindo, mesmo, a ultrapassar a 
velocidade   objetivo   traçada,   estando   visivelmente   este   parâmetro   em   melhoria   tendo 
maioritariamente   em    conta   que    a   sua   melhoria    parte   de    os   operadores    estarem 
consciencializados para produzir mais e melhor e uma melhor gestão entre todos do horário de 
almoço para que a máquina não sofra oscilações na sua velocidade. 

7.  Outras soluções futuras 
Como visto no capítulo 4.6, existem outras soluções a serem aplicadas pela empresa de 

modo a que os resultados do OEE sejam melhores no futuro. 

Uma das soluções propostas é a criação de um espaço/caixa com a separação de lâminas,
borrachas e ferramentas para reparação de moldes, quando o responsável da oficina de moldes 
não se encontra presente. Apesar de existirem inúmeros moldes diferentes para cada máquina, 
estes distinguem-se, na sua reparação pelo arco   de circunferência das  suas lâminas (moldes 
com  maiores  diâmetros  utilizam  lâminas  com  maior  arco  e  moldes  com  menores  diâmetros 
utilizam lâminas com menor arco) e pelo tipo de borracha que utilizam       (mais duras ou mais 
moles). As lâminas para além de se distinguirem pelo arco que forma, também se distinguem 
pelo tipo de corte/picotado que efetuam. Como tal, é necessário proceder a uma listagem de 
todos os moldes que existem e as suas lâminas e borrachas e dividi-los em caixas devidamente 
identificadas. Sabe-se de antemão que existem moldes com as mesmas lâminas e as mesmas 
borrachas, de qualquer modo, como dito anteriormente, é necessário proceder à sua listagem. 

Nesta tese, não consta esta melhoria, apesar de poder ter sido realizada, uma vez que 
aquando a proposta desta solução estariam a fazer uma limpeza ao armazém de moldes e muitos 
deles seriam reciclados ou até mesmo destruídos. 

No  entanto,  foi   deixada  uma  proposta  para  a   arrumação  das  lâminas,  borrachas  e 
ferramentas  a   serem   utilizadas.  As   lâminas  seriam   armazenadas  em   pequenas   caixas 
devidamente numeradas alfanumericamente (L1, L2, L3, etc) assim como as lâminas (C1, C2, 
C3, etc) consoante as suas diferenças mencionadas   anteriormente. Posteriormente, e   após o 
levantamento do tipo de borracha e lâmina de cada molde (para cada máquina) será criada uma 
listagem  (colocada  ao  lado  das  caixas)  para  que  os  utilizadores  possam,  de  forma  rápida, 
procurar o número do molde que é necessário reparar e verificar a que caixa      devem retirar a 
lâmina e/ou a borracha necessária. 

Outra solução proposta é o  acompanhamento de cada encomenda da máquina por forma
a perceber a que velocidade ideal cada encomenda pode trabalhar . Uma vez que a velocidade 
está diretamente ligada ao estado da MP (se MP com defeito a máquina terá que trabalhar com 
velocidades inferiores), é necessário proceder a várias observações de cada encomenda por 
forma  a  retirar  os  vários  valores  máximos  de  velocidade  atingidos  por  cada  encomenda  e, 
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posteriormente, calculas uma velocidade média razoável para a realização dessa encomenda. 
Após  reuniões  com  chefes  de  turno  e  diretor  de  produção,  a  velocidade  de  ideal  de  cada 
encomenda será calculada com base na seguinte expressão: 

é = ( ) ∗ (1 − 0.1)  (13)

Os  0.1  verificados   na  equação  anterior  correspondem   à  margem  de   erro  (fator  de 
segurança) dada devido a problemas de MP que possam ocorrer ou outros fatores externos 
aquando a produção de cada encomenda. Para além disso, nesse documento deve ser escrito 
em observação o que motivou a velocidades tão reduzidas em cada encomenda para que, caso 
se volte a verificar, se possa perceber onde se encontra o problema e tentar resolvê-lo o mais 
rapidamente possível.  Deste modo,  indiretamente também é feito  um controlo  de qualidade à 
Caneladora  através  da  verificação  do  estado  de   MP  que  chega  às  máquinas  e  provoca 
diminuição de velocidade das máquinas. (ANEXO N) 

Para além destas soluções, muitas outras alterações podem ser feitas com vista a melhorar 
o fluxo de ambas as máquinas, como por exemplo a implementação de um sistema de aviso ao
empilhador para que este, em qualquer ponto da fábrica, saiba quando terá de abastecer alguma
máquina seja de MP ou paletes. Exemplo disso, seria uma primeira implementação de um tablet 
no  empilhador,  ligado  ao  PcTopp,  onde  este  consegue  verificar  quantas  placas  faltam  para 
acabar a produção. No entanto, este programa deveria sofrer      alterações onde  o empilhador 
pudesse ver a quantidade de paletes que faltam e não a quantidade de placas (para uma melhor 
perceção). Mas, para tal, há a necessidade de reorganizar o WIP (modificar o layout) e a forma 
como a MP sai do canelado e é organizada. Ou seja, é necessário estabelecer uma quantidade 
padrão de placas por cada referência/encomenda/tipo de cartão para que assim seja possível 
uma melhor contagem das placas e paletes que cada encomenda terá. 

Em suma, e como dito anteriormente, existem ainda muitas alterações a serem feitas e que 
não constam nesta tese ficando em projeto na empresa para futuras teses. 

8.  Conclusões 
A presente tese teve com objetivo o estudo, análise e diagnóstico de uma linha produtiva 

de papel canelado e suas variantes. 

Numa primeira abordagem a este caso de estudo, para que o diagnóstico fosse o mais 
realístico  possível  foram  utilizadas  diversas  ferramentas  Lean,  entre  as  quais,  a  de  maior 
relevância o OEE – Overall Equipment Effectiveness. O OEE permite identificar e quantificar as 
diferentes   perdas   inerentes  às   linhas   de   produção   em   causa.   Deste   modo,  após   o 
acompanhamento da produção das duas linhas durante dois meses, foi-nos possível obter o OEE 
para ambas as máquinas. 

Relativamente  ao  indicador  de  Disponibilidade,  obteve-se  o  valor  de  62.35%  -  para  a 
PRENSA A  – e 54.12%  - para a PRENSA B.  As principais perdas  verificadas neste indicador 
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foram as perdas com atenuação humana, isto é, perdas inerentes a falhas humanas, como falta 
de material para início de produção/Setup, falha de comunicação entre operadores, entre outros. 
Para além disso, as perdas devido ao estado da matéria-prima também são bastante relevantes. 
Recorrentemente,   o   cartão  chega   às   máquinas   fora   dos   parâmetros   ideais   para  ser 
transformado,  isto  é,  encontra-se  muito  descolado  ou  muito  húmido  ou  muito  empenado. 
Prejudicando assim a produção e afetando negativamente o indicador     de disponibilidade. As 
perdas mecânicas também possuem um peso considerável neste indicador. Devido à fraca e 
falta de manutenção das máquinas as paragens devido a avarias são constantes. 

O indicador de Performance apresentou valores de 43.24% - para a PRENSA A – e 48.89% 
- para a PRENSA B. A razão para este valor tão aquém do que é espectável deve-se às perdas 
devido a velocidades reduzidas, isto é, recorrentemente a máquina é operada      a velocidades 
inferiores das objetivas devido a dois principais     fatores: operadores negligenciam   o facto de 
existirem velocidades objetivo a serem atingidas em cada máquina consoante cada encomenda 
e/ou, também recorrentemente, o cartão chega às máquinas de tal forma fora dos padrões de 
qualidade que estas não podem operar à sua velocidade “normal” tendo os operadores de baixar 
a velocidade para que as encomendas saiam com a devida qualidade e/ou as máquinas não 
encravem. 

O indicador de Qualidade apresenta valores de 97.77% - para a PRENSA A   – e 99.17% - 
para a PRENSA B. Apesar de apresentar valores ótimos, este não corresponde à realidade uma 
vez  que  o controlo de qualidade é apenas feito à saída da      máquina (não têm   em conta os 
produtos reclamados após expedição). Assim sendo, trata-se de um indicador que carece de 
acompanhamento e posterior alteração do modo de contagem dos produtos com defeito. 

Identificados  os  principais  problemas  foi  então  necessário  decompô-los  até  que  fosse 
possível  encontrar  as   suas  root  causes  –  utilizando   a  ferramenta  5Why’s.  Os   principais 
problemas encontrados e suas root causes foram, de um modo geral, a falta de comunicação 
entre operadores (que leva a perdas de tempo por falta de material para inicio de Setup, falta de 
MP durante produção, entre outros), desorganização nas tarefas de Setup (operadores realizam 
as  tarefas  de  forma  desorganizada  e  sem  uma  delegação  de  tarefas  adequada),  falta  de 
planeamento  de   manutenções  preventivas  (manutenções   preventivas  não  são   realizadas 
semanalmente)  e pouca ou nenhuma realização de manutenção autónoma nas máquinas assim 
como limpeza (operadores realizam apenas ações de limpeza básicas à máquina e não têm 
incutidos princípios de manutenção autónoma). 

Após identificados os principais problemas e as suas   root causes foi possível apresentar 
algumas soluções e até mesmo aplicar algumas delas de forma a melhorar as linhas produtivas. 

Uma das soluções propostas no capítulo 5 é o SMED. Com esta ferramenta pretendeu-se 
reduzir o tempo de Setup de cada linha de produção para que, dessa       forma, fosse possível 
aumentar ao tempo útil de produção e   organizar e  dividir as tarefas inerentes ao Setup   pelos 
operadores para que estes contribuíssem de igual forma para a realização do mesmo. Esta ação 
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iniciou-se por uma reunião e visualização de um Setup por parte de todos os operadores para 
que juntos pudéssemos verificar o Setup atual e retificá-lo, com a envolvência de todos, com 
vista à obtenção de melhores resultados. Com a aplicação do SMED foi possível reduzir em 
cerca de 12% - de 19 minutos para 15 minutos, PRENSA A  – e 18% - de 23 para 18, PRENSA 
B. Esta melhoria permitiu melhoria no OEE de cada máquina uma vez que melhorou o indicador 
de Disponibilidade de cada uma delas, significativamente. 

De  forma  a  reduzir  os  problemas  relacionadas  com  as  perdas  mecânicas  e  falta  de 
manutenção foi proposto e aplicado (alguns pontos) o TPM. Com a aplicação do TPM, pretendeu-
se, primeiro que tudo, promover a organização e limpeza da máquina e espaço envolvente. Para 
tal,  foram  criadas  soluções  de  melhor  armazenamento  e  separação  de  material  no  espaço 
envolvente da máquina para que todos os materiais tenham um sítio apropriado e de fácil acesso. 
De seguida, e após consulta de documentos relativos a manutenções e avarias de cada uma das 
máquinas foi elaborada uma listagem dos componentes críticos e, com a ajuda do responsável 
de manutenção, foi criada  checklists de limpeza e manutenção autónoma a serem cumpridas 
pelos  operadores  de  forma  a  antever  e  prevenir  problemas/avarias  dos  componentes  mais 
críticos.  Para  além   disso,  na  empresa   apesar  de  existir   uma  alocação  de  horário   para 
manutenção preventiva de cada máquina, por semana, esta não estava a ser cumprida devido 
ao planeamento não respeitar a hora de paragem das máquinas para manutenção. Como tal, 
foram  feitas reuniões com  o planeamento   e foi  estabelecido um  horário semanal  para cada 
máquina fazer manutenção preventiva e que este deveria ser cumprido à risca e só alterado com 
a confirmação do responsável de produção (e ter que obrigatoriamente ser remarcada para o dia 
mais próximo). Com a alocação do horário de manutenção preventiva, também foi elaborada 
uma listagem do que cada operador deve verificar aquando essa paragem, pois atualmente os 
operadores fariam manutenções e limpezas de forma individual e sem qualquer tipo de guia. Por 
fim, foi de igual modo criada uma checklist de limpeza do que cada operador deve limpar todos 
os dias nos 20 minutos dedicados à limpeza diária, pois atualmente a limpeza resumia-se apenas 
a  todos   os  operadores   varrerem  o  chão   sem  darem   importância  à   limpeza  de  alguns 
componentes importantes a máquina. Com a aplicação destas checklist pretende-se que no final 
do ano se atinjam valores de reduzidos de perdas mecânicas. Aliás, apesar de termos diminuído 
a percentagem de tempo de paragem dedicado à manutenção para cada máquina   – de 4.60% 
para cerca de 2% - espera-se que esta seja mais eficaz. Também se espera que as perdas 
mecânicas devidas a avarias e problemas nas máquinas também reduzam  – de 2% para 1.4% 
na PRENSA A e de 3.80% para 1.75% na PRENSA B. 

Para além destas aplicações espera-se, num futuro   próximo, que  possa haver um maior 
acompanhamento da velocidade de produção de cada máquina para cada encomenda de forma 
a conseguir definir uma velocidade padrão. Velocidade essa que deve sempre ser cumprida ao 
máximo excetuando caso haja problemas de MP ou na máquina que levem à diminuição da 
velocidade de produção. 
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Uma outra solução proposta será a criação de um espaço dedicado às lâminas e borrachas 
correspondentes a cada molde. Com isto pretende-se que, caso haja necessidade de reparações 
quando o chefe de oficina de moldes não se encontra, a reparação seja feita com o material 
correto a cada molde evitando desgastes desnecessários num futuro. 

Por último, fica em caso estudo e   proposta para  a empresa a criação  de um sistema de 
aviso ao empilhador de forma a que este consiga perceber com facilidade o estado produtivo das 
máquinas e quando será necessário abastecê-las. 

Em  suma,  e  depois  de  aplicadas  algumas  das  soluções  e  estimados  os  resultados  de 
outras, é-nos possível calcular e prever um novo OEE para cada uma das máquinas. Assim 
sendo, obteve-se uma melhoria  no OEE de 26.36%   para 31.20%  - para a  PRENSA A –   e de 
26.24% para 31.18% - para a PRENSA B. 

Com a realização desta tese pretendeu-se aplicar as metodologias Lean e mostrar em como 
estas são eficazes na melhoria de linhas de produção quando bem aplicadas (e fundamentadas) 
depois de feita uma análise e diagnostico de cada uma das linhas. Também foi possível perceber 
ao longo da tese as dificuldades inerentes à aplicação de novas ferramentas e metodologias em 
ambientes fabris resistentes à mudança. Há uma maior necessidade de passagem de informação 
e  explicação  a  todos  os  operadores  do  porquê  de  todos  beneficiarem  com  as  alterações 
propostas remetendo a que esta não se trata de adição de trabalho, mas sim de metodologias 
que tornarão o ambiente produtivo mais cativante promovendo uma maior envolvência de todos 
para a melhoria contínua. 
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ANEXOS 

ANEXO A – 5 WHy’s

• Falta escoamento produto acabado 

• Má qualidade MP 

• Mix de encomendas 
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• Elevado tempo SETUP 

• Falta Cartão para início de produção 
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ANEXO B – Tabela Resumo problemas, causas e soluções 

Tipo de 
perda Problemas Principais melhorias a efetuar 

•

•

•

Falta   de  cartão   para 
produzir 
Defeitos/Reparações 
no molde 
Falta   de   escoamento 
de produto acabado 
Mau planeamento 

•

•

•

Metodologia/Sistema 
operadores    e    empilhadorista   para    pedido    de 
encomenda (Falta de cartão) 
Criação  de  espaço  com  separação  de   lâminas  e 
borrachas e ferramentas para reparação de moldes 
(defeito/reparação moldes) 

de comunicação entre 

Atenuação 
humana 

•
• Referência nova Criação de regras de planeamento (mau 

(PRENSA B apenas) planeamento – parte do TPM) 

•
•
•

Cartão descolado 
Cartão empenado 
Cartão com excesso de    fará parte desta tese) 

Acompanhamento de toda a produção da caneladora (Não MP 

cola 
•

•

•

Inadequada  qualidade 
MP •

•
Controlo da qualidade MP (não fará parte desta tese) 
Aumento da área do transfer e atribuição de operador 
de transfer em dias de maior produção Falta escoamento Velocidade 

Reduzida produto acabado • Consciencialização dos operadores para a Velocidades 
(falta 

baixas 
disciplina necessidade   de    produzir   mais    e   controlo    da 

velocidade para cada encomenda. operadores) 
•

•

•

•

SMED  /  auditorias   aos  SMED  /  estabilidade  das 
equipas / formação 
Metodologia  de   verificação  de  material   antes  de 
SETUP 

• Ineficaz 
delegação/organização 
tarefas de SETUP 
Falta 
durante SETUP 
Ausência 
operadores 
SETUP 

•

•

de material Criação de metodologia para que não haja ausência 
de operadores durante SETUP para almoço 
Criação   de   ficheiro   com   melhor   sequência   de 
encomendas favoráveis à PRENSA B para que seja 
possível   lavar  as   unidades   impressoras   durante 
SETUP (não consta nesta tese). 
Criação, alocação e cumprimento de horário semanal 
obrigatório  para  manutenção  preventiva  nível  1  e 
criação  de   checklist  de   pontos  críticos   de  cada 
máquina a ser revistos (TPM) 

SETUP 
de 

durante 

•

•

Mix encomendas 

•Tempo de manutenção 
preventiva 
cumprida 
Tempo 
diário  não  é  cumprido 
ou limpeza não é feita 

não é 
Mecânicas 

Outras 

•

•

de limpeza •

•

Consciencialização aos operadores para a 
importância da limpeza  diária e criação  de checklist 
de componentes críticos a serem limpos (TPM) 

Desorganização 
WIP 

do Novo Layout  
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Anexo C – SMED Prensa A e Prensa B  

SMED WARD
Prensa A Operador Principal 1º Ajudante 2º Ajudante

Atividades Internas Atividades Internas Atividades Internas

1
2
3
4

Finalizar encomenda  
cantos

1
2
3
4

Retirar molde 1
2
3
4

Puxar entregador para trás
PcTopp  - Dar fim de encomenda
Colocar carimbo novo

Colocar molde Abertura de máquina
Ajustar roletes Retirar e lavar carimbos

Ajustar espessura na  
máquina

Ajuste de tintas (se necessário)
Retirar cartão do entregador e levar para saída da 
máquina
Colocar paletes na saída da máquina e fazer 
primeiros ajustes

Retirar molde (apoio a 1º Ajudante)

Dar ordem para fechar a máquina 5

6

5

6

Ajuste tintas (se necessário)
5

6

7

Acerto de encomenda (corte  e impressão de 
1ª
caixas)

Colocar cartão no virador do entregador 

7

8

7

8

Caloca 1º cartão no entregador e faz ajustes

Fecho de máquina e colocar entregador para a 
frente8

Tempo médio objectivo: 15 
minAtividades Externas Atividades Externas Atividades Externas

Verificar molde para próximas encomendas / assinar 
passagem do molde

Verificar carimbo para próximas encomendas

Colocar data no próximo carimbo

Verificar tintas para próxima encomenda

finalizar encomendas Outras ações de limpeza e organização da área de trabalho

Retirar cartão encostado  à máquina ou na área de trabalho    Outras ações de limpeza  e organização da área de trabalho

Prensa B 
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Anexo D – componentes com maior número de avarias para Prensa A e B 

Prensa A: 
Principais    componentes      com  avarias      principais    problemas     verificados

Não  bascula
não  se  desloca
não  rearma
em  erro
não  anda
empenadas

Alim entador    Autom  ático
lagarta

fora  do  sítio
rebentadascorreias

Principais    componentes      com  avarias      principais    problemas     verificados
desgaste
danoRASPAS

Die-cut mau  estado
Revestimento/capas desgaste

fugas  de  óleo

Principais    componentes      com  avarias      principais    problemas     verificados
fora  do  sitio
partidasparalelas
soltas

Unidade    entregadora rebentadas
desgastecorreias   e  correntes sem  lubrificação
vidradas

rolo  entrada encravar   cartão

Principais    componentes      com  avarias      principais    problemas     verificados
im pressoras não  funcionaBombas

dano

Prensa B: 
Principais      componentes       com   avarias

tapete    entrada
principais      problemas      verificados
Fugas
dano   (partidos)
desalinhadosbatentes
sem   força
descalibraçãoAlimentador

Automático paralelas

correias

regulador    de  pressão     avariado
Mau   estado/danificadas
fora  do  sítio
rebentadas
dano
tensão    a  mais

Principais      componentes       com   avarias
Revestimento

principais      problemas      verificados
desgaste

Sistema     hidarúlico     abertura
Sistema     posilockDie   cut Fugas    de  óleooutros

Veio   do  rolo
Dificuldade     em   retirar   molde
Não   solta   molde

Principais      componentes       com   avarias
Principais      componentes       com   avarias

principais      problemas      verificados
não  puxa    tinta

Im pre  ssora s

V ibra  dor

raspa desgaste
Mangas

câmara    ar  da  raspa
fuga
danificada

Principais      componentes       com   avarias principais      problemas      verificados
rebentadas
desgastecorreias
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ANEXO E– Checklists 

ANEXO E-1 – Checklist Limpeza Diária (por semana) PRENSA B 

Checklist de Limpeza Diária MARTIN (20 min) 
Prensa B 

Hora de realização: 20h40

Assinatura
Qua

# Zona Operação Resp.
Seg Ter Qui Sext

Rolos pressão Limpar  OP1

Câmaras da raspa de todas as 
unidades

Limpar raspas OP
2

3

Raspa Verificar desgaste OP

Limpeza unidades de impressão

A limpeza deve ser realizada com a máquina em andamento sempre que a unidade não estiver a ser utilizada

Unidade 1

Unidade 2

Unidade 3

Limpeza da unidade

Limpeza da unidade

Limpeza da unidade

OP

OP

4

5

OP

OP
6

7

8

Unidade 4

Unidade 5

Limpeza da unidade

Limpeza da unidade OP

1ºA

1ºA

Die cut + zona vibrador
EasyBreak

Limpeza
Limpeza1

2
paletizador Limpeza 1º A

3

1

Easybreak Verificar desgaste 1ºA

Alimentador

Entregador

Limpeza

Limpeza

2º A

2º A

2ºA

2

3

Câmaras da raspa de todas as 
unidades e rolos pressão

Ajudar op na limpeza

Limpeza espaço envolvente e retirar 
desperdícios

Linha saída

EasyBreak

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

1

2

3

Limpeza espaço envolvente e retirar 
desperdícios

Limpeza espaço envolvente e retirar 
desperdícios

Paletizador

Alimentador Limpeza espaço envolvente e retirar 
desperdícios

4

Limpeza espaço envolvente e retirar 
desperdícios

Linha de entrada

TODOS5

Outras ações de limpeza e verificação da máquina

Equipamento / componente

fotocélulas

Ação

Limpeza e verificação das fotocélulas da máquina

Verificar estado das correiascorreias
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ANEXO E 2 – Checklist Limpeza Diária (por semana) PRENSA A 

Checklist de Limpeza Diária WARD (20 min) 
Prensa A 

Hora de realização: 20h40

Assinatura
Qua

# Zona Operação Resp.
Seg Ter Qui Sext

Limpeza rolo borracha e filtros tinta. 
Limpeza interior da unidade

1 Unidade 1 OP

Limpeza rolo borracha e filtros tinta. 
Limpeza interior da unidade

2

3

Unidade 2

Unidade 3

OP

OPLimpeza rolo borracha e filtros tinta. 
Limpeza interior da unidade

Limpeza rolo borracha e filtros tinta. 
Limpeza interior da unidade

4 Unidade 4 OP

Die cut + zona vibrador
EasyBreak

Limpeza
Limpeza

1ºA
1ºA

1

2 Fotocélulas Limpeza 1º A

3 Easybreak Verificar desgaste 1ºA

1

2

Alimentador

Entregador

Limpeza

Limpeza

2º A

2º A

Limpeza espaço envolvente e retirar 
desperdícios

1

2

4

5

Linha saída

EasyBreak

TODOS

TODOS
Limpeza espaço envolvente e retirar 

desperdícios

Limpeza espaço envolvente e retirar 
desperdícios

Alimentador

Linha de entrada

TODOS

TODOS
Limpeza espaço envolvente e retirar 

desperdícios

Outras ações de limpeza e verificação da máquina

AçãoEquipamento / componente

fotocélulas Limpeza e verificação das fotocélulas da máquina

Verificar estado das correiascorreias
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Anexo F – Checklist limpeza Bicarbonato 

Limpeza    das  unidades    de  impressão     com  bicarbonato     (no   dia  de  MANUTENÇÃO     PREVENTIVA)

Semana    / Unidades      Unidade    1  Unidade    2  Unidade    3  Unidade    4  Unidade    5   Semana    / Unidades      Unidade    1  Unidade    2  Unidade    3  Unidade    4  Unidade    5
1 P

P

P

P

P

P

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

P

P

P

P

P

P

2 P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

3 P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

4 P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

5 P

P

P

P

P

P

P

P

P

6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

P

LEGENDA
P
P
P

Data  prevista    para  a  realização    da  limpeza    com  bicarbonato
Operadores     devem    colocar   "X"  sempre   que   a realização     da limepza    da  unidade    for  feita   na  data  prevista

Caso  não   seja  realizada    na  data  correcta,    operadores     devem    colocar   um  circulo   à volta   do  P  e assinalar    a data   em  que  foi   realizada

OBSERVAÇÕES

Operadores     devem    garantir   o cumprimento      da  limpeza    de  cada  uma  das  unidades     1x  mês.  A  limpeza    da  unidade    correspondente      à  semana   deve   ser  feita
no  dia  da  MANUTENÇÃO     PREVENTIVA

Anexo G -  Checklist Manutenção PRENSA B (componentes a verificar/substituir no dia 
de manutenção preventiva)

Checklist Manutenção

Semana
JulhoJaneiro   Fevereiro       Março Abril Maio Junho Agosto Setembro Outubro Novembro DezembroEquipamento Acção

1 2 3 4 5 6

P

7

P

8  9   10 11  12  13  14  15  16  17  18  19 20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 32  33  34  35  36  37  38  39  40  42  42  43 44  45  46  47  48  49  50  51
Rolo entrada

Correias Vibrador

Rotunda

Verificar / Substituir
Substituição

P P P P P

P
P

P

P

P
P

P

P

P
P

P

P

Verificar e Limpar
LubrificaçãoMáquina P P P

P

P

P

P

P

Correias Entregador Substituição P P P

Easybreak Revisão
P

P

P P P P P

Parafuso motor vibrador Ver estado
P P P P P P P P P P P P P

Legenda

Acção realizada na data prevista

Acção não realizada

Acção realizada mas fora da data prevista (Marcar na data que foi 
realizada)

Previsto
P
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ANEXO H –  Horário de alocação de manutenção preventiva semanal para PRENSA A e 
PRENSA B (a amarelo as restantes máquinas da empresa)

Hora Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
08:00:00
08:30:00
09:00:00
09:30:00
10:00:00
10:30:00
11:00:00
11:30:00
12:00:00
12:30:00
14:00:00
14:30:00
15:00:00
15:30:00
16:00:00
16:30:00
17:00:00
17:30:00
18:00:00
18:30:00
19:00:00
19:30:00
20:00:00
20:30:00
21:00:00
21:30:00
22:00:00

Prensa
WARD
A

Prensa
MARTINB

Prensa A 

ANEXO I – Tabela especificações para apertos e pressões para as diferentes caneluras e 
zonas da máquina (PRENSA A). 

Especificações 
Tipo 
FE 
B 

[mm] 
2 
3 

Caneluras 

Paralelas 

EB 
C 

5 
4 
6 
9 

Altura mínima [mm] 
1 
1 

1.5 a 2 
1.5 

BC 
BCA 
Tipo 
FE 
B 

EB 
C 

BC 
BCA 

2 a 3 
4 a 5 
[mm] 
-1.5 

[mm] 
De -1 a -1.5 

[mm] 
-0.5 a -4 

[mm] 
-1 a -1.5 

Rolo alimentação 

Roletes 

Unidade de molde 

Pressão carimbo ao cartão 
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ANEXO J – Esquema ilustrativo OEE atual 

• PRENSA A 

• Prensa B 

ANEXO K – Cálculo OEE Futuro 

DADOS   WARD
Prensa A 

DADOS    MARTINPrensa B 
Tempo   de  abertura
Tempo   Programado

5774,57  horas
5575,35  horas

Manutenção
Refeição

2,75%
0,70%

Tempo   de  abertura           5874,03   horas                                             2,75%
Tempo   Programado            5671,38  horas          Refeição                    0,70%

Tempo   Produção    Teórico     4508,44  horas    Limpeza    Diária       80,20  horas
Tempo   Produção              3586,47  horas             Setup              1082,73  horas

Manutenção

Tempo   Produção    Teórico      4592,86   horas    Limpeza    Diária     80,20   horas
Tempo   Produção 3812,08  horas Setup 902,28  horas

Funcionários
Mecânicas

MP

6,80%
1,40%
7,80%

1%

Produção
Teórica

Produção    Real
Objetivo

Funcionários
Mecânicas

MP

8,60%
1,75%
7,60%
2,5%

Produção
Teórica

Produção    Real
Objetivo

4500  plc/hr

2100  plc/hr

9000  plc/hr

4475  plc/hr
Outros Outros

Apresenta-se, seguidamente, o cálculo dos OEE futuros seguindo a lógica do cálculo dos OEE 
atuais (calculados anteriormente). 

Cálculo Disponibilidade

O  Tempo  Programado  não  sofre  alterações     obtidos  anteriormente  e  presentes  na  tabela 
pelo que se apresenta com os mesmos valores 31. No entanto, o Tempo de Produção Teórico 
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Tempo 
SETUP    Limpeza    Produção 

Teórico 
(h) 

não será o mesmo uma vez que a aplicação da 
ferramenta   SMED    trouxe   alterações    nos 
tempos  de  Setup.  Em  relação  ao  tempo  de 
Limpeza não houve alteração so mesmo, mas 
sim  uma   otimização   da  tarefa   através  de 
checklists e delegação de tarefas, tabela 38. 

Tempo 
Programado 

(h) (h) (H) 

PRENSA 
A 

PRENSA 
B 

902.28 

1082.73 
5448.30 

5542.15 

80.20 

81.58 

4592.87 

4508.44 
Relativamente ao Tempo de Produção, devido 
à    aplicação     de    algumas     metodologias 
baseadas no TPM (criação de checklists para 

mecânicas, humanas. Em relação a MP não se 
obteve  grandes  melhorias  uma  vez  que  não 
houve um estudo relativamente à parte da sua 
produção (caneladora), tabela 32. 

manutenção autónoma e preventiva, 
agendamento    semanal    de    horário    para 
manutenção  preventiva, entre  outros)  e  uma Tempo Programado 

(h) 
PRENSA A 
PRENSA B 

Tabela 29 - Tempo Programado OEE Futuro

melhor comunicação entre operadores 
(através da aplicação de tabela pré-SETUP e 
consciencialização da importante necessidade 
de circulação de informação) verificou-se uma 
melhoria nas perdas relativas a paragens  

5448,30 
5542.15 

Tabela 30 - Tempo Produção Teórico OEE futuro

% (mecânicas) + Tempo Produção 
Teórico (h) % funcionário + % 

outros + % MP 
17 

Tempo Produção (h) 

PRENSA A 
PRENSA B 

4592.87 
4508.44 

3812.08 
3586.47 20.45 

Tabela 31 - Tempo de Produção OEE futuro

Assim sendo, a Disponibilidade é dada pela tabela 34. 

Tempo de Produção (h)    Tempo Programado (h) DISP% 
68.37 PRENSA 

A 
PRENSA 
B 

3812.08 

3586.47 

5448,30 

5542.15 63.24 
Tabela 32 - Disponibilidade OEE futuro

Cálculo Performance

A performance, como dito anteriormente, foi obtida através da razão entre as cadências teóricas 
e as cadências reais. As cadências reais foram obtidas com base nos resultados do ano anterior 
dando-lhe   um   acréscimo  de,   apenas,   1%   uma   vez   que   nesta  tese   não   consta   um 
acompanhamento ao pormenor das perdas por velocidade reduzida. Os resultados podem ser 
verificados pela tabela 41. 

Cadência Real 
(Placas/Hora) 

Cadência Teórica 
(Placas/hora) PERF (%) 

PRENSA A 
PRENSA B 

2100 
4475 

4500 
9000 

46.67 
49.72 

Tabela 33 - Performance OEE futuro

Cálculo Qualidade

A qualidade foi um parâmetro que se manteve inalterado ao longo de toda a tese uma vez que, 
como  dito  anteriormente,  os  dados  obtidos  apenas  dizem  respeito  aos  produtos  rejeitados 
durante  produção  (não  contabilizando   reclamações  de  clientes)  pelo  que  foi   considerado 
inalterado.  

Deste modo a qualidade é dada pela tabela 36. 
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QUALIDADE 
% 

PRENSA A 
PRENSA B 

97,77 
99.17 

Tabela 34 - Qualidade OEE futuro

Num  futuro  próximo  espera-se  que  a  empresa  inicie  um  novo  e  mais  correto  controlo  da 
qualidade considerando as encomendas reclamadas, perdidas, danificadas em armazenamento, 
entre outros. Desta forma, pretende-se que a empresa passe a ter uma visão mais realista e 
clarificada do que realmente é a qualidade na sua produção. 

O OEE é então dado pela tabela 37. 

Disponibilidade 
68.37 
63.24 

Performance 
46.67 
49.72 

Qualidade 
97,77 
99.17 

OEE % 
26.36 
26.24 

PRENSA A 
PRENSA B 

Tabela 35 - OEE futuro

Anexo L – Checklist manutenção preventiva autónoma Prensa B 
Assinatura# Zona Operação Resp.

1 Bombas
Raspa

Mangas

Verificar      estado      das   bombas
Verificar      desgaste

Verificar      existência        de   fugas

OP
OP
OP

2

3

Câmara      ar   da
raspa

Revestimento

4

1

Verificar      estado OP

Verificar      desgaste 1º  A
sistema

hidraúlico,
sistema      posilock,

outros
2 Verificar      fugas     de   óleo 1º  A

1

1

C o rre ia s V e rifica  r  e sta  d o

Verificar      estado

1º  A

1º  A

1

2

3

tapete     entrada
b a te n te s
paralelas

Verificar      fugas
V e rifica  r  e sta  d o  e  a lin h a m e n to

Verificar      estado      e  calibração
Verificar      estado

2º  A
2º  A
2º  A
2º  Acorreias4

Anexo M – Checklist manutenção preventiva autónoma Prensa A 
# Zona Operação Resp.

1 Bombas Verificar      estado      das   bombas OP

1º  A   e
OP

1

2

Revestimento

Rapas

Verificar      desgaste

Verificar      fugas    de   óleo 1º  A

1

1

Correias Verificar      estado

Verificar      estado

1º  A

1º  A

1

2

3

tapete     entrada
batentes
paralelas

Verificar      fugas
Verificar      estado      e  alinhamento

Verificar      estado      e  calibração

2º  A
2º  A
2º  A

correias      e Verificar      estado 2º  Ala ga rta  s4
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Anexo N  - Exemplo ficheiro controlo de velocidade de uma encomenda para máquina PRENSA B

Encomenda
Nº Observações Velocidade  máxima atingida OBS Velocidade  média Velocidade máxima esperada

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4500
3150
4100
5200
7500
2330
4000
3650
5100
2500

4203 4160,97

10

Anexo O – tarefas externizáveis da prensa A e B, respetivamente 

Anexo O-1 

Tempo total 
tarefas 

externizáveis(s) 
Tempo 

(s) Operador Tarefas externizáveis 

Retificar carimbo 15 
8 

Operador 
principal 23 

Retirar cartão encostada à máquina 
Coloca entregador para trás 33 

23 Verificar encomenda e molde e entrar 

Vai procurar molde 1º 
ajudante 82 

18 

8 Retira cartão encostado à máquina 

PcTopp verificar o carimbo a colocar na máquina 
88 

2º 
Ajudante Verifica se carimbo está no carrinho para ser colocado

na máquina 
133 

45 

Anexo O-2 

Tempo total 
tarefas 

externizáveis(s) 
Tempo 

(s) Operador Tarefas externizáveis 

Operador 
principal Procura carimbos 73 73 

16 1º 
ajudante 

Retira cartão estragado para 
desperdício 16 

2º Almoço 
Ajudante    Lava baldes de tinta 

720 
46 786 
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Anexo P – tempo objetivo SETUP para ano 2018 

Tempo Objetivo de Setup para
o ano 2018 - PRENSA B

Tempo Objetivo de Setup para o
ano 2018 - PRENSA A

22
21
20
19
18
17
16

19
18
17
16
15
14
13
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