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RESUMO 

No actual panorama industrial e empresarial reina uma competitividade marcada essencialmente pela 

exigência dos consumidores. Os mercados, cada vez mais globalizados, primam pela qualidade dos 

produtos e serviços, o cumprimento destes factores garante a satisfação dos clientes. Como tal as 

empresas necessitam de se ajustar a este ambiente, adaptando os seus sistemas de produção de 

forma a poderem responder de forma rápida e eficiente a novos projectos ou desafios. 

Surge como resposta o conceito de produção Lean, que tem como base um conjunto de ferramentas 

e metodologias, cujo objectivo principal é a redução de desperdícios, sejam eles físicos ou temporais.  

Este projecto envolveu três ferramentas inseridas nos conceitos Lean, a Gestão Visual, os 5'S e o 

Single Minute Exchange of Die ou SMED, e ainda o recurso da ferramenta Key Performance Indicator 

ou KPI's. O SMED é uma ferramenta que se baseia na redução de desperdícios temporais 

associados às trocas de formato que ocorrem no sistema produtivo. A ferramenta 5'S tem por base 

cinco etapas que contribuem para um local de trabalho limpo e arrumado, reduzindo acidentes de 

trabalho, stocks, desperdícios físicos e temporais. Os KPI's são ferramentas para realizar a medição 

do nível de desempenho do sistema. A gestão visual é uma ferramenta que pretende demonstrar em 

tempo real o estado do sistema.  

Este projecto desenvolveu-se numa central de engarrafamento de bebidas alcoólicas e teve como 

objectivo o diagnóstico do actual sistema produtivo, através do estudo dos métodos e dos tempos, 

identificando as suas limitações, bem como as fontes de desperdício. Com base nos dados obtidos 

foram desenvolvidas soluções para fazer face às causas dos problemas encontrados, medindo no fim 

os seus impactos ao nível da produtividade.   

Palavras-chave: Performance, SMED, Lean Manufacturing, Desperdício, Qualidade, Kaizen 
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ABSTRACT 

In the current industrial and business scenario, competitiveness predominates due to consumer 

demand. Markets, with the increasing globalization, stand out due to the quality of products and 

services. These must be associated with fair pricing to ensure consumer satisfaction. Therefore, 

companies need to adjust to this global era by adapting their production systems in order to be able to 

respond quickly and efficiently to new projects or even to new challenges.  

The Lean production concept appears as a response. Based on a set of tools and methodologies, its 

main objective is the reduction of waste, whether physical or time based.  

This project involved three tools included in the Lean concepts, Visual Management, the 5'S and the 

Single Minute Exchange of Die or SMED. The Key Performance Indicator tool or KPI's was also part of 

the used tools. 

SMED is a tool that manages the reduction of wasted time associated with the format exchanges that 

occur in the production system. The 5’S tool is based on five steps that contribute to a clean and tidy 

workplace, reducing work accidents, stocks and physical and time based waste. KPI’s are tools used 

to measure the performance level of the system. Visual management is a tool that shows the state of 

the system in real time. 

This project was developed at a bottling center for alcoholic beverages.  Its objective was the 

diagnosis of the current production system, through the study of methods and time, identifying its 

limitations and the sources of waste as well. Based on the obtained data, solutions and their impact on 

productivity have been developed. 

Keywords: Efficiency, SMED, Lean Manufacturing, Waste, Quality, Kaizen 
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1   INTRODUÇÃO 

 

O actual contexto industrial e empresarial está cada vez mais marcado pela concorrência e 

competição, seja ela pela capacidade de resposta ou mesmo pelo custo de produção ou dos serviços. 

As empresas tentam cada vez mais procurar maneira de se diferenciarem nessas áreas, a palavra-

chave para essa diferenciação é a inovação. Esta inovação pode ser implementada de formas 

distintas, duas delas são a inovação do produto/serviço, criando algo diferente do habitual, ou a 

inovação do processo produtivo, com processos mais rápidos, simples e baratos.  

A empresa Goanvi Bottling, sendo uma prestadora de serviços na área do engarrafamento de 

bebidas alcoólicas, tem de gerir uma forte concorrência do mercado nacional em ascensão. A política 

da empresa é de abrir horizontes à descoberta de novos mercados, investindo na exportação, mas 

em alguns casos compete com países em emergência que conseguem preços de produção 

relativamente mais baixos, suportados pela mão-de-obra mais barata.  

Uma vez que a Goanvi Bottling tem o objectivo de aumentar as exportações, vê-se na obrigação de 

reduzir os custos de produção sem nunca descorar a qualidade dos seus produtos. Torna-se então 

essencial a redução de paragens de produção com a implementação de melhorias no processo 

produtivo. Uma vez que as mudanças de formato das linhas têm um papel importante na produção da 

empresa, como forma de responder às necessidades dos clientes, este é então um ponto a melhorar, 

aperfeiçoando assim o processo.  

Uma das metodologias utilizada para o estudo das trocas de formatos é o Single Minute Exchange of 

Die (SMED), apesar de nascer no seio da indústria automóvel tem vindo a ser implementada na 

indústria em geral, a sua aplicação é útil quando as empresas pretendem dar uma resposta rápida 

aos clientes, tornando mais flexível a produção de um amplo portefólio de produtos. 

A produção de uma ampla variedade de formatos ou produtos, pode por vezes originar um aumento 

da produção de desperdícios e stocks de produtos, esta variedade implica ainda um aumento das 

matérias-primas a gerir, como tal o auxílio das metodologias Lean, tem vindo a assumir um papel 

importante nas empresas. Uma dessas metodologias são os 5'S, que se baseiam na organização e 

limpeza, mas acima de tudo, o mais importante, envolvendo a equipa e criando políticas para que 

essas melhorias se mantenham. 

A aplicação destas duas metodologias, neste trabalho, tem como objectivo a redução do tempo gasto 

na troca de formatos durante a produção, e ainda criar meios para que qualquer pessoa possa 

proceder a essa troca, de forma a que a empresa não esteja dependente de um funcionário 

especifico ou da equipa de manutenção. 

Mas segundo a metodologia Lean, se os trabalhadores não tiverem enquadrados com a realidade de 

produção da empresa o sucesso produtivo é comprometido. Neste sentido é essencial quantificar os 
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valores de produção, qualidade, tempos não produtivos ou objectivos planeados, estes são alguns 

dos indicadores desempenho ou Key Performance Indicator (KPI´s). Tornam-se vital, demonstrá-los e 

analisá-los através da ferramenta Gestão Visual. 

O capítulo 2 tem como objectivo o enquadramento teórico deste trabalho, introduzindo conceitos que 

fundamentam a filosofia de Lean Manufacturing, nomeadamente as ferramentas 5'S, Gestão Visual, 

KPI´s, assim como o SMED. 

No capítulo 3 desta tese é apresentada a empresa Goanvi Bottling com o propósito de enquadrar o 

objectivo da mesma com este trabalho, expondo os métodos de análise ao sistema produtivo da 

empresa. No capítulo 4 é apresentado o diagnóstico realizado ao sistema de produção da empresa, 

assim como os problemas ou oportunidades de melhoria encontrados. 

Após a análise do diagnóstico realizado no capítulo anterior, são apresentadas no capítulo 5 as 

propostas de soluções e de melhoria, assim como os impactos causados por estas. O capítulo 6 tem 

em conta as conclusões finais deste trabalho e pontos de melhorias a realizar futuramente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2   ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Neste capítulo vai ser realizada uma abordagem teórica aos conceitos e métodos aplicados no 

decorrer deste projecto. Tem como função explicar em que consistem a metodologia Lean 

Manufacturing, assim como a sua evolução histórica e princípios.  

Primeiro será feito um enquadramento histórico da evolução da indústria, assim como a produção em 

massa que mais tarde viria a ser substituída pelo Lean Manufacturing. De seguida, serão abordados 

conceitos como os KPI, o conceito de 5'S, os fundamentos da gestão visual e por fim a ferramenta 

SMED. 

 

2.1    LEAN MANUFACTURING 

 2.1.1  EVOLUÇÃO DO LEAN MANUFACTURING 

 

Nos anos 40, após a Segunda Guerra Mundial, os sistemas da Produção em Massa, não se 

adequavam a alguns mercados, pois surgiu a necessidade de customização em massa. É então que 

uma empresa no Japão, a Toyota Motor Company, sob a liderança de Taichi Ohno começa a 

desenvolver uma alternativa à Produção em Massa, criando Toyota Production System, conseguindo 

assim gerir o sistema de produção de forma diferente (Ohno, 1988).  

Alguns autores defendem que o Lean Manufacturing evoluiu a partir do Toyota Production System, 

segundo Monden (Monden,1998) a esta filosofia foram associados conceitos e ferramentas de gestão 

que resultaram no desenvolvimento do Toyota Production System até se chegar ao Lean 

Manufacturing.  

A metodologia Lean Manufacturing procura corresponder da forma mais rápida possível às 

encomendas dos clientes, oferecendo produtos de qualidade e sem desperdícios durante a produção, 

conseguindo alcançar um menor custo de produção (Hines,1998).  

O principal objectivo do Lean Manufacturing é acabar com todos os desperdícios. Estes desperdícios 

podem tomar várias formas, tais como: stocks de matérias-primas, tempo de imobilização do 

equipamento, falta de qualidade, controlo de inventário e espaço ocupado pelos stocks são alguns 

desses exemplos. Os desperdícios do processo produtivo referidos são prejudiciais para o sistema 

empresa-cliente, pois geram custos acrescidos, sendo assim necessário a redução dos mesmos o 

máximo possível (Holweg, 2007).  
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 2.1.2 CONCEITOS DO LEAN MANUFACTURING 

 

Segundo Womack & Jones (1996), o Lean Manufacturing é constituído por cinco conceitos, a 

aplicação destes foi considerada pelos autores como um "antídoto para o combate ao desperdício". 

Os conceitos acima referidos, têm uma sequência definida, construindo uma fórmula para o sucesso 

da implementação do Lean Manufacturing, a ordem destes é a seguinte: 

 1) Criar Valor: Valor é tudo aquilo que o cliente deseja e está disposto a pagar por um 

determinado produto. Todas as operações realizadas durante a produção que não criem valor, são 

um desperdício.  

 2) Definir a cadeia de valor: A cadeia de valor é todo o conjunto de operações que 

acrescenta valor a um determinado produto. Para se criar uma cadeia de valor é necessário definir 

todas as operações que acrescentam valor ao produto, de seguida torna-se necessário listar todas as 

operações que não acrescentam valor. A ferramenta que mais se adequa para representar este 

mapeamento do processo e identificar a cadeia de valor é o VSM (Value Stream Mapping). 

 3) Melhorar o fluxo de produção: O próximo passo é organizar essas operações que criam 

valor na forma de um fluxo contínuo, o objectivo prende-se com a redução de todos os desperdícios. 

 4) Implementar o sistema Pull: A implementação deste método produtivo leva à redução dos 

stocks, uma vez que o fundamento da metodologia Pull é que um determinado produto só seja 

produzido após uma ordem do cliente. Após essa ordem é gerada uma necessidade de produção de 

um determinado produto, numa determinada quantidade e numa data de entrega específica.  

 5) Procura da perfeição: Uma vez que a perfeição é considerada na filosofia Lean 

Manufacturing uma meta inalcançável por definição, a eliminação dos desperdícios e a criação de 

valor devem ser procurados continuamente, logo este sistema denomina-se de melhoria contínua.  

Segundo Ghinato (2000) os desperdícios não geram qualquer vantagem num sistema, além de que 

acarretam custos desnecessários que são necessários eliminar. Flinchbaugh, (2001) comprova o 

mesmo pensamento acrescentando que desperdício é todo e qualquer processamento que não vise a 

entrega de um produto a um cliente na data desejada pelo mesmo, com a qualidade exigida e a um 

preço justo. Womack e Jones defendem que os desperdícios (ou Muda, em japonês) nos sistemas 

produtivos consomem recursos materiais, humanos e financeiros, e ainda que estes Mudas se 

dividem em sete categorias (Womack & Jones, 2003): 

Desperdício de produção excessiva: Este ocorre sempre que se continue a produzir mesmo que a 

quantidade encomendada tenha sido satisfeita. O Muda de produção em excesso é considerado 

como dos piores desperdícios, pois implica alguns dos restantes desperdícios, essencialmente a 

criação de stocks. Estes stocks originam uma gestão extra, assim como a ocupação física, o 

consumo de materiais, a ocupação de equipamentos e recursos humanos na sua produção. Esta 
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ocupação de equipamentos e recursos humanos por vezes pode induzir em erro, criando a ideia que 

é necessário recrutar mais meios e que se está com boa Performance.  

Desperdício com esperas: Este ocorre sempre que um produto/material aguarde por uma operação. 

Desperdício com transportes: A circulação de materiais é uma parte integrante do processo produtivo, 

que ocorre desde o fornecedor da matéria-prima até à entrega ao cliente. Todas as deslocações entre 

armazéns, seja do armazém de matéria-prima, armazém intermédio ou armazém final, e que não 

acrescentem qualquer valor ao produto, são considerados desperdícios. Estes desperdícios originam 

perdas de energia e tempo produtivo dos operários. Uma grande causa deste Muda é o layout da 

empresa, quer isto dizer a disposição dos postos de trabalho.  

Desperdício com processamento deficiente: Este desperdício é originado pelo incorrecto 

processamento durante o processo de fabrico de um componente, seja por processamento 

desnecessário, que não acrescenta valor, ou um processamento realizado de forma deficiente.  

Desperdícios com excesso de stocks: Os stocks são acumulações de materiais, que podem ter vários 

tipos dependendo da fase da cadeia de valor onde se encontram, desde matéria-prima, a 

componentes em processo produtivo ou produtos finais. Como já foi referido anteriormente os stocks 

escondem deficiências ou problemas do sistema produtivo, são exemplo disso os desequilíbrios na 

disponibilidade dos equipamentos, elevados tempos de setup, falhas de qualidade, taxas de produção 

discrepantes, incumprimento de prazos de entrega de fornecedores, mercados instáveis, fraco 

planeamento entre outros.  

Desperdício com produtos não-conforme: A produção defeituosa, que não respeita as normas de 

qualidade exigidas é um desperdício, que exige o gasto de materiais, recursos humanos, energia, 

ocupação dos equipamentos, perda de tempo produtivo e desgaste dos equipamentos. A produção 

de componentes com defeito deriva normalmente de erros de projecto, mas também pode ocorrer 

devido a erros de produção, comunicação, formação dos operários, à utilização de materiais errados 

entre outros factores.  

Desperdício com movimentações: A movimentação de equipamentos e pessoas de forma 

desnecessária, é também um desperdício, não acrescentando valor ao produto. Exemplo de perdas 

de tempo com movimentações são a deslocação dos operários para esclarecimento de dúvidas, 

recolher informações, procura de ferramentas, componentes ou documentos, assim como 

deslocações a armazéns para abastecimento de materiais necessários à produção.  

Após a realização de uma análise do sistema produtivo, assim que se encontre algum destes Mudas, 

é necessário aplicar ferramentas que visem a sua extinção. 

Uma das ferramentas mais importantes para realizar uma análise a um sistema é o Value Stream 

Mapping (VSM) ou Mapeamento da Cadeia de Valor em que o principal objectivo é realizar um 

diagnóstico ao sistema, conseguindo detectar-se desperdícios que existam na cadeia de valor.   



6 
 

Segundo Womack e Jones (2003) o VSM é uma ferramenta simples e eficaz, onde o objectivo é 

mapear todos os processos utilizados para produzir um produto, simplificando-se a análise dos 

desperdícios e dos processos que não são essenciais. Rother e Shook (2009) definiram quatro 

etapas a seguir para a aplicação desta ferramenta; o primeiro passo prende-se por seleccionar qual o 

produto a mapear; de seguida, deve-se construir um completo do fluxo de valor actual, que descreve 

todas as etapas, os atrasos, fluxos e informação. Este será o alvo de estudo das melhorias do 

processo, procurando identificar e eliminar os sete tipos de desperdícios encontrados no sistema; o 

passo seguinte é desenvolver um mapa representativo do fluxo de valor futuro, contendo as melhorias 

desenvolvidas através do ponto anterior; por último deve traçar-se um plano de trabalhos que vise a 

implementação dessas melhorias identificadas.    

 

 

2.2 KPI - Key Performance Indicators 

 

Os primeiros indicadores e procedimentos de medição foram desenvolvidos no início do século XX 

pelas empresas norte-americanas DuPont, do sector químico industrial, e General Motors, do sector 

automóvel (Chandler, 1977). 

A partir da década de 1980, passou a existir uma maior preocupação no âmbito das medições. Exigia-

se que as medidas de desempenho fossem racionalizadas para serem mais operacionais. Verificava-

se que, até então, estas tinham um elevado custo, uma rápida desactualização e apresentavam 

dificuldades de quantificação das melhorias em termos monetários, de satisfação do cliente e de 

qualidade do produto. Por sua vez, os clientes começaram a ter novas exigências, tais como a 

necessidade de terem produtos de melhor qualidade e menores tempos de entrega. (Costa, 2003). 

Os KPI's são ferramentas de gestão que representam informações medidas numa estrutura de 

produção ou processos de uma dada empresa, desta forma são instrumentos fulcrais no apoio para a 

tomada de decisão, relativamente a um processo ou produto.  

A principal função de um indicador de desempenho é avaliar o quanto as actividades inerentes a um 

processo estão correctas, ou não, e ainda se os produtos finais estão a atingir os objectivos 

específicos (Chen, 2008). Para tal, existe a necessidade de comparar os resultados actuais com os 

objectivos pré-definidos, conseguindo avaliar os desvios verificados. Como tal, os indicadores de 

desempenho variam de empresa para empresa, dependendo da política da mesma, que selecciona 

os indicadores para os objectivos que pretende avaliar, e estes devem ser seleccionados de modo a 

que não avalie parâmetros idênticos (Chen,2008). 

Segundo Womack e Jones (2003) existem três principais objectivos essenciais que constituem os 

indicadores de desempenho, são eles - índices de qualidade, custos e lead time. Contudo qualquer 
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outro dado que seja relacionado com a produção pode ser um indicador de desempenho de uma 

cadeia de valor; são exemplo disso o tempo de setup de um equipamento, OEE, WIP, stocks, taxa de 

produção, tempos de paragem ou esperas, entre outros. Segundo alguns autores, a selecção de um 

indicador deve ter em conta alguns requisitos básicos, Holanda (2007) defende oito pontos-chave, 

são eles: 

Selectividade: Devem estar relacionados com factores essenciais ou críticos do processo a avaliar, 

considerando esses factores críticos o sucesso da empresa no mercado. 

Representatividade: O indicador deve ser formulado de modo a que possa representar o processo ou 

produto a que se refere. 

Simplicidade: O objectivo de um indicador é que seja de fácil compreensão, tanto para as pessoas 

que estão envolvidas na recolha de dados, como no processamento e avaliação. 

Custo reduzido: O custo da recolha de dados, bem como do seu processamento e avaliação, nunca 

deve ser superior aos benefícios alcançados com estas medidas. O investimento na formação dos 

operadores, tempo produtivo e equipamentos devem ser proporcionais aos benefícios que é possível 

alcançar com estas medidas. 

Estabilidade: Os dados referentes aos KPI's devem ser recolhidos com base em procedimentos pré-

estabelecidos, que permitam a sua análise e comparação ao longo do tempo. 

Abordagem experimental: O autor defende que é aconselhável que o desenvolvimento dos 

indicadores passe ao início por uma fase experimental, de forma a serem testados. Caso não se 

mostrem relevantes devem ser alterados ou eliminados por não trazerem qualquer vantagem à 

empresa.  

Comparação: Devem comparar-se os resultados actuais com os objectivos pré-definidos, existe ainda 

o caso de alguns KPI's cujo objectivo passa pela comparação do desempenho da empresa com 

outras empresas do mesmo sector ou, até mesmo, com empresas de sectores díspares.  

Melhoria contínua: Os indicadores devem ser avaliados periodicamente, e se necessário proceder à 

sua modificação, de forma a se ajustarem a alterações organizacionais da empresa não perdendo 

assim a sua validade. 

De uma maneira geral os indicadores de desempenho servem para avaliar o sistema produtivo, 

controlar os processos através da comparação com padrões, visionar pontos fortes e fracos e 

oportunidades de melhoria, motivar as pessoas mostrando o retorno do seu empenho, promover as 

medidas implementadas justificando os recursos utilizados, celebrar o alcance de metas delineadas, 

aprender com as informações do sistema, não sendo só importante para a avaliação, e por fim, 

melhorar através das intervenções ao sistema. 

Para algumas empresas, a medição de desempenho é vista de forma errada como uma forma de 

controlo e sanção, usada para identificar pessoas com um desempenho inferior, originando um clima 
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de intimidação (Sink e Tuttle, 1993). É extremamente importante, antes da implementação de um 

sistema de indicadores de desempenho, a criação de uma cultura que desmistifique esse clima de 

controlo, e identifique a medição como uma oportunidade de melhoria. O uso da medição como uma 

forma de ameaça, tende a aumentar a resistência dos trabalhadores à recolha de dados, assim como 

o seu processamento e análise, bem como a inclusão deste processo na sua rotina de trabalho 

(Lantelme,1999). A forma mais comum do insucesso desta metodologia está relacionada com a 

incorrecta definição das medidas do sistema, quer isto dizer que um conjunto de indicadores que não 

auxilie os trabalhadores a perceber as dificuldades do sistema, não tem qualquer utilidade (Neely e 

Boune,2000). 

Sink e Tuttle (Sink e Tuttle,1993) referem que algumas empresas apenas aplicam um único indicador 

para medir o desempenho do sistema, mas o uso de um único indicador pode ocultar a identificação 

de problemas do sistema em processos específicos, além de que limita o desenvolvimento da 

empresa. Em sentido contrário existem empresas que implementam um número elevado de 

indicadores de desempenho, mas o uso de um excesso de indicadores faz com que os trabalhadores 

não entendam qual deve ser analisado com mais prioridade, além de consumir uma grande 

quantidade de recursos para a recolha e processamento dos dados. Deve-se, portanto, perceber 

quais os aspectos mais importantes do sistema e as necessidades dos mercados e clientes 

(Schiemann e Lingle,1999). 

A ocorrência de um tempo excessivamente longo entre a recolha dos dados e o seu processamento, 

pode ser um entrave à implementação dos indicadores de desempenho, passam a ser dados 

históricos, sem grande interesse, uma vez que não é possível realizar intervenções com o objectivo 

de melhorar um determinado processo. É assim necessário tornar este sistema mais ágil, de forma a 

reduzir o tempo desde a recolha dos dados até ao seu processamento e análise (Lantelme,1999). 

 

 

2.3 OEE- Overall Equipment Effectiveness  

  

O Overall Equipment Effectiveness ou Eficiência Global de Equipamento, é um indicador de 

desempenho, que foi inicialmente introduzido e desenvolvido por Nakajima, (1988), dirigindo este 

indicador de desempenho para os equipamentos ou máquinas de um sistema, não quantificando 

apenas o seu desempenho, mas vendo-os como uma métrica de melhoria contínua. Com o 

crescimento da implementação dos métodos envolvidos no TPS por inúmeras empresas no Japão e 

com o desenvolvimento destas filosofias do Lean Manufacturing sobretudo no ocidente, o OEE 

começou a ser visto como uma referência mundial na medição do desempenho dos equipamentos 

numa empresa. 
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A base de uma boa gestão industrial é possuir um bom conjunto de indicadores que possam 

representar, em tempo real, o desempenho industrial da empresa, com o objectivo de maximizar o 

desempenho dos equipamentos, tanto a nível de performance como de qualidade dos produtos. 

Este método baseia-se em três grandes pilares, que são fundamentais ao bom funcionamento de um 

equipamento. A sua análise permite às empresas compreenderem o estado actual dos seus 

equipamentos, uma vez que identifica as perdas produtivas através dos índices de Disponibilidade, 

Performance e Qualidade dos produtos num determinado equipamento ou sistema produtivo. Com 

esta análise é possível delinear estratégias e objectivos de produção, tornando um planeamento mais 

fiável. O criador deste método (Nakajima, 1988), definiu então que existem seis principais perdas num 

equipamento: 

Falhas/Avarias: As paragens por avaria de um equipamento devido ao desgaste são o exemplo de 

uma paragem não planeada. 

Ajustes/Setups: Estas paragens ocorrem sempre que seja necessário o ajuste ou afinação dos 

equipamentos, estas paragens acontecem ainda sempre que existe uma mudança de formato. 

Paragens de Produção: Estas perdas estão relacionadas com pequenas paragens dos equipamentos 

durante uma produção, resultam a maioria das vezes pelo funcionamento defeituoso de um 

equipamento ou falta de materiais. 

Velocidade de produção reduzida: A diferença entre a velocidade a que um equipamento se encontra 

no estado actual e a velocidade ideal de um equipamento também constitui uma perda de tempo. 

Baixo rendimento: Um dos motivos que origina um baixo rendimento são os inícios de cada produção, 

pois os equipamentos funcionam a uma velocidade inferior, isto deve-se à necessidade de 

estabilização da produção, esta quebra no rendimento ocorre ainda, sempre que existem paragens 

dos equipamentos. Outro dos motivos mais relevantes num baixo rendimento de um equipamento é a 

ausência de manutenção ou uma manutenção desadequada. 

Qualidade: Este parâmetro engloba as paragens dos equipamentos devido à produção de produtos 

não-conformes, implicado a paragem dos equipamentos para afinações. 

O cálculo dos três factores que constituem este indicador do sistema produtivo é conseguido pelas 

seguintes fórmulas, em que o tempo real de produção é o tempo disponível para produção, menos o 

tempo das paragens. 

Disponibilidade  = 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ção

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ção

( Tempo real de produção = Tempo disponível para produção - Tempo de paragens ) 

Performance  = 
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

( Desempenho real = Unidades produzidas / Tempo real de produção ) 



10 

Qualidade  = 
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑑𝑎 − 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑑𝑎

O cálculo destes três factores contabilizam as perdas dos equipamentos ou linhas de produção, como 

forma de representarem um sistema, deve então proceder-se ao seguinte cálculo: 

OEE = Disponibilidade x Performance x Qualidade 

Nakajima (1988), afirma que um valor ideal para o OEE será de 85%. Apesar de ser um valor 

aparentemente baixo, o autor defende que a empresa para conseguir alcançar este valor deve ter um 

valor de Disponibilidade de 90%, Performance de 95% e um valor de Qualidade de 99%. 

O OEE é um indicador que procura eliminar custos de produção escondidos, implementando 

melhorias imediatas e gerando um aumento na percentagem da Performance geral dos equipamentos 

(Santos & Santos, 2007). É necessário avaliar o resultado do OEE de forma cuidadosa, apesar da 

importância dos resultados, estes não devem ser compreendidos de forma generalizada, mas vistos 

sim de forma singular. 

2.4 GESTÃO VISUAL 

O conceito de gestão visual foi definido e desenvolvido por Hall (1987), o autor descreve o método 

como um mapa que representa as condições reais da empresa, para todos aqueles que saibam 

interpretar os sinais físicos visuais gerados por esta ferramenta. Em suma, esta ferramenta de gestão 

pretende que qualquer pessoa consiga perceber o estado actual da empresa. 

A gestão visual é uma forma de comunicação que pode ser observada e interpretada pelos 

operadores de uma área de trabalho, mas também por todas as pessoas que por lá passem e que 

consigam visualizá-la (Mello, 1998). Esta ferramenta torna visível a informação de todos os processos 

que estejam a decorrer e é extensível a todas as actividades que se realizam numa empresa, sejam 

elas informações de processos produtivos, manutenção dos equipamentos, instruções de trabalho, 

entre outros. Este método deve traduzir o estado real do sistema, os mecanismos de controlo visual 

existentes num posto de trabalho, devem falar por si mesmo e em tempo real (Pinto, 2009). 

A disponibilização destas informações deve ter em conta dois aspectos que a gestão visual define: o 

território visual - local predefinido onde se devem dispor as informações, e a documentação visual - a 

forma como se dispõem as mesmas informações. 

Shingo (1985) defende que existem várias formas de gestão visual, isto é, várias maneiras de 

disponibilizar as informações, nomeadamente quadros sinalizadores de qualidade ou controlo de 
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produção, folhas de trabalho padronizado, marcação física de áreas, Andon (sistema de luzes ou 

quadros informativos na parte superior dos equipamentos, que potenciam o controlo do processo), 

entre outros. Os sistemas de controlo visual, que contenham alertas sonoros, são muito mais 

eficientes emitindo alertas para anomalias de produtos ou valores fora de margens, permitindo uma 

actuação rápida e a redução de mão-de-obra destacada apenas para controlo visual, este tipo de 

combinação é muito vulgar em equipamentos. 

2.5 5'S 

Não existe um consenso quanto à verdadeira origem ou criador da metodologia 5'S, no entanto 

Takashi Osada (1991), foi um dos principais responsáveis pela compreensão, aplicação e 

desenvolvimento deste método, que foi desenvolvido com o objectivo de criar um ambiente de 

trabalho adequado a uma maior produtividade. O início da sua implementação aconteceu no Japão 

na década de 50, momento em que o país se estava a reerguer da derrota sofrida na Segunda 

Guerra Mundial (Osada,1991), as indústrias tinham a necessidade de oferecer ao mercado produtos 

com um preço reduzido e de qualidade, de forma a conseguirem competir com a Europa e os Estados 

Unidos. 

A metodologia 5'S é uma ferramenta de fácil aplicação na indústria, mas o seu sucesso só é 

alcançado se existir uma continuidade na manutenção deste método, como tal devem tomar-se 

medidas neste sentido. Esta metodologia tem como foco manter os postos de trabalho limpos e 

organizados, obrigando a que apenas se encontrem neste local os materiais necessários, estando 

arrumados em locais fixos. Com este fundamento, vários autores defendem a implementação desta 

ferramenta como um dos primeiros passos quando se pretende aplicar as filosofias de Lean 

Manufacturing numa organização. A conclusão de um estudo realizado na Honda e na Toyota revela 

que entre 25% a 30% dos defeitos de qualidade dos produtos estão ligados directamente com 

factores de segurança, limpeza e ordem no posto de trabalho (Bruce A. Henderson, 1999). 

Esta metodologia incide essencialmente sobre as operações de arrumação, limpeza e organização 

dos postos de trabalhos, criando ainda padrões desses mesmos processos com o intuito de manter o 

ambiente de trabalho organizado, proporcionando todas as condições para o aumento da 

produtividade. Segundo Monden (1998), esta filosofia procura alterar a forma como os trabalhadores 

pensam e agem no seu local de trabalho, tornando -se mais fácil para os mesmos a manutenção da 

limpeza do posto de trabalho, se este estiver arrumado e organizado. Liker (2004) vai ao encontro 

deste pensamento, referindo que esta filosofia contribui para a redução de defeitos, fazendo com que 

haja uma melhoria da qualidade dos produtos, promovendo ainda um aumento da segurança com 
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uma redução dos acidentes, ampliando a performance do sistema de produção através da aplicação 

deste método com auxílio de ferramentas visuais. 

O método é composto pela aplicação de cinco etapas, estas têm uma ordem definida e que deve ser 

respeitada. A cada uma dessas etapas está associada a uma palavra em Japonês e todas elas 

começam pela letra "S", o que dá o nome a esta metodologia de 5'S. Estas cinco etapas do processo 

podem ser vistas em separado, as três primeiras servem para alcançar o objectivo pretendido e as 

duas últimas para garantir a manutenção do método, ou seja, garantir que os três primeiros passos se 

mantenham ao longo do tempo (Courtois et al. 2003). 

SEIRI - Selecção 

Nesta primeira etapa de implementação do método, tudo é examinado, desde folhas de registo, 

ferramentas, equipamentos, entre outros objectos que se encontrem no posto de trabalho. É realizada 

uma triagem de cada componente e classificado consoante a sua importância para o trabalho, 

permanecendo os mais utilizados ou de maior importância perto do local de trabalho, e os menos 

utilizados mais distantes. Todos os componentes que se verifique que são dispensáveis devem ser 

retirados, pois o objectivo desta etapa é colocar o mínimo de componentes possíveis no local de 

trabalho. Este senso traz à empresa uma diminuição no tempo de procura de ferramentas e de 

documentos e a diminuição de stocks. 

SEITON - Organização 

Nesta segunda fase deve planear-se a organização do layout do local de trabalho de forma a ser ágil. 

Os componentes triados na fase anterior devem ser dispostos e identificados de maneira organizada 

e prática. A identificação de todos os componentes tem o objectivo de tornar mais fácil a sua procura 

e utilização, assim como a falta dos mesmos deve ser notada de imediato. Para tal, deve existir um 

local para cada objecto e cada um deve permanecer arrumado no seu devido local. Deste modo 

torna-se mais fácil para qualquer operador encontrar o que necessita, evitando ainda, em muitos 

casos, a aquisição de material desnecessário e, por fim, torna as zonas mais amplas e acessíveis, 

uma vez que existe mais espaço livre. 

SEISO - Limpeza 

Nesta fase do processo cada trabalhador deve ser responsável pela limpeza do seu posto de 

trabalho, zelando por todos os equipamentos, e cuidando da área envolvente, deixando os 

equipamentos limpos de forma a serem utilizados por outro trabalhador. Todos os equipamentos de 

limpeza devem ter um local próprio, bem visível e sempre identificado. Também os locais para 

resíduos devem estar bem definidos, assim como, caso se aplique, estejam identificados com o 

material que devem conter, colocados em sítios de boa visibilidade, e com condições para que os 

resíduos não se acumulem. 
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SEIKETSU - Estandardização 

Esta fase consiste no desenvolvimento de acções, procedimentos ou regras que formalizem e 

conduzam ao cumprimento de todos os passos anteriores, evitando que o local de trabalho volte ao 

estado inicial. Devem criar-se instruções e planos de trabalho, de modo a que se torne visível e 

consiga impor uma cultura de limpeza. 

SHITSUKE - Disciplina 

Esta última fase de implementação do método é caracterizada por ser a conclusão de todos os 

passos anteriores, é da responsabilidade de cada indivíduo criar uma cultura 5'S. Neste sentido 

devem ser realizadas auditorias periódicas com todos os trabalhadores envolvidos numa determinada 

área, com vista a fomentar a responsabilidade dos envolvidos. 

A implementação da metodologia 5'S é simples e acessível a qualquer pessoa, não exigindo uma 

formação elevada dos intervenientes para o seu sucesso. Segundo Ohno (1988) os gestores de topo 

da empresa, tal como aconteceu na Toyota, devem passar um ano/mês/semana no espaço fabril com 

os operários, a observar todas as operações realizadas. As organizações devem preocupar-se em 

descobrir e implementar soluções que impeçam a recorrência de certos problemas de forma definitiva 

(Shingo, 1981). 

Os benefícios que a implementação deste método origina são rápidos e claramente visíveis, estes 

podem ser divididos em dois tipos, os benefícios pessoais e os benefícios para a empresa (Hiroyuki 

Hirano,1996). Os benefícios pessoais envolvem o operário e o seu posto de trabalho, é dada a 

oportunidade a cada trabalhador de organizar o mesmo à sua maneira, tornando-o assim mais 

agradável e seguro, o que origina que estes realizem as suas tarefas produtivas com maior empenho 

e satisfação. 

Uma das vantagens para a empresa é a redução do tempo dispensado com afinações, entre outras 

operações, pois reduz-se o tempo gasto na procura de ferramentas. 
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2.6 SMED - Single Minute Exchange of Die 

A produção de lotes pequenos é uma das formas das empresas conseguirem oferecer uma maior 

diversidade de produtos aos seus clientes, contudo este sistema de produção implica várias trocas de 

formato dos equipamentos. Esta medida implica o aumento dos tempos de paragens devido ao 

acréscimo da frequência das trocas de formatos. 

Segundo o criador do método (Shingo,1985), as actividades de trocas de formato são essenciais ao 

correcto funcionamento de um equipamento ou linha de produção, contudo não acrescentam 

qualquer valor ao produto, pelo que o tempo de paragem deve ser minimizado. 

Em 1950 inicia-se o processo de desenvolvimento deste método, quando na fábrica da Mazda em 

Hiroshima, Shingo começa a observar e analisar as operações de troca de formato, este consegue 

reduções dos tempos de mudança de formato consideráveis. Estes resultados levaram a Toyota 

Motor Company a fazer uma proposta para a redução do tempo de setup de uma das suas prensas. 

O autor conseguiu resultados espantosos ao reduzir o tempo desse setup de várias horas para 

escassos minutos. Termina assim em 1969 um estudo que levou a cabo durante 19 anos, onde 

nasceu o método que viria a ser reconhecido como SMED (Shingo, 1985). 

Esta sigla é composta pelas quatro iniciais de Single Minute Exchange of Die, que traduzido para 

português significa a troca de ferramentas em minutos singulares, ou seja, em menos de dez minutos. 

Apesar do método ter este nome, nem sempre se conseguem reduções tão grandes dos tempos de 

setup, ultrapassando os dez minutos de paragem do equipamento, mas ainda assim conseguindo 

reduções muito significativas. 

Segundo Shingo (Shingo,1985) o sistema SMED acaba por ser mais do que uma questão técnica, é 

uma maneira de abordar e pensar a produção, o que levou à aplicação do método em vários sectores 

da indústria mundial 

A ferramenta SMED foi desenvolvida como uma metodologia por passos que se deve seguir para a 

redução dos tempos de mudanças de formatos. Para o SMED um setup define-se como o tempo que 

decorre desde a saída da última peça, de um determinado formato de um equipamento, até à primeira 

peça sem defeitos do formato seguinte. 



15 

Para Shingo (Shingo, 1985) o SMED é uma abordagem científica para a redução do tempo de setup 

e que pode ser aplicada em qualquer unidade industrial e equipamento. Para o autor, esta filosofia 

deve ser aplicada seguindo as quatro fases que compõem o método, ilustradas na figura1. 

Fase 0 -  Também conhecida como estágio preliminar, trata-se do estado em que não existe qualquer 

distinção entre operações externas (com o equipamento em funcionamento) e operações internas 

(equipamento imobilizado). Nesta fase, apenas são anotadas todas as actividades realizadas durante 

a mudança de ferramentas, sendo realizada uma cronometragem de cada acção. Na fase zero, o uso 

de equipamentos audiovisuais é bastante útil, pois permite uma observação e análise detalhada de 

todas as actividades numa fase posterior. 

Fase 1 - Em grande parte das empresas não existe uma distinção entre as operações internas e 

externas, pelo que ocorrem frequentemente operações de setup externo enquanto o equipamento se 

encontra parado. Com a implementação deste método passa a existir essa diferenciação. É então 

nesta fase que se deve proceder à distinção das operações internas e externas que foram descritas 

na fase anterior. Deve-se analisar as acções que podem ser realizadas com a máquina em 

funcionamento ou parada, nesta fase normalmente conseguem-se obter reduções de setup que 

rondam os 30%. 

Fase 2 - Esta fase é bastante importante para o processo de implementação do SMED, pois incide 

sobre a diminuição do tempo em que o equipamento está imobilizado, conseguindo reduzir o número 

as operações internas. Para tal, deve ser analisada a possibilidade de converter operações internas 

em operações de setup externas, nesta fase deve recorrer-se às imagens captadas na fase 0. Em 

Figura 1 - Ilustração das diferentes fases de implementação do SMED. 
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suma, devem converter-se todas as operações internas em actividades que possam ser preparadas 

enquanto o equipamento ainda está na produção anterior ou mesmo acções que possam ser 

realizadas após a troca de formato. 

 Fase 3 - Nesta etapa devem-se simplificar todas as operações, com o objectivo de reduzir o tempo 

total de setup e, não só, do tempo de paragem do equipamento. Esta é a fase do processo mais 

crítica, uma vez que requer mudanças mais complexas na forma como é feita a troca de formatos. 

Esta é também a fase de implementação que acarreta mais custos, tendo em conta que pode existir a 

necessidade de introdução de novas ferramentas ou equipamentos de preparação das operações. 

Uma metodologia que muitas vezes é utilizada nesta fase é os 5'S, visando a arrumação do posto de 

trabalho e consequentemente das ferramentas, pode tornar o processo mais eficiente, reduzindo os 

tempos de setup através da redução de movimentações desnecessárias e esperas. Devem ser 

desenvolvidas soluções que facilitem o processo tornando-o mais rápido, como por exemplo o uso de 

apertos rápidos. 

Segundo o autor deste método a principal dificuldade na implementação prende-se com a 

identificação das operações. No entanto existem estudos que alertam para alguns problemas na 

implementação do método, Sugay (Sugay et al, 2009) refere algumas falhas que ocorreram durante 

uma implementação experimental que efectuou numa empresa metalúrgica, concluindo que o treino, 

motivação e formação prévia dos trabalhadores são um factor essencial para o sucesso do método, 

assim como reuniões periódicas para discutir a evolução do processo. 

Aquando do desenvolvimento e construção de uma linha de produção é essencial que se definam 

medidas que facilitem a mudança de formatos, de forma rápida e com segurança. Segundo alguns 

autores um maior investimento na fase de construção de uma linha pode rapidamente ser ganho pelo 

tempo de mudança de formatos. Goubergen (Gouberger at al., 2002a) refere que no projecto e 

construção de equipamentos industriais é fundamental a implementação de técnicas de mudança 

rápida, segundo o estudo realizado, é mais vantajoso para uma empresa adquirir um equipamento 

que esteja concebido para permitir reduzir tempos nas trocas de formato, do que a aquisição de um 

equipamento sem esses conceitos e que se tenha de proceder à sua adaptação posteriormente. 
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2.7 KAIZEN 

Todas as ferramentas Lean devem actuar sob a filosofia Kaizen, uma vez que a mesma é 

considerada o pilar de todo o pensamento Lean. Masaaki Imai (Imai, 1997) refere que Kaizen é um 

guarda-chuva que abrange todas as técnicas de melhoria, aglutinando-as de maneira harmoniosa 

para tirar o máximo de proveito do que cada uma oferece. 

A palavra Kaizen deriva de Kai – que define mudança -, e Zen – que define fazer melhor. É uma 

palavra de origem japonesa com o significado de melhoria contínua, tendo sido implementado pela 

primeira vez, em várias empresas japonesas depois da Segunda Guerra Mundial (Colenso, 2000) e, 

posteriormente, alargado ao resto do mundo a várias áreas tais como processos de produção, 

engenharia, gestão de negócios, governos, bancos e outras indústrias. 

Segundo a filosofia Kaizen é sempre possível fazer melhor, assim sendo, todos os dias deve existir 

uma melhoria implementada, seja ela no dia-a-dia de um indivíduo ou numa empresa, todas estas 

mudanças devem ser feitas gradualmente (Massaki Imai, 1994). 

Para que todas as ferramentas Lean funcionem é preciso que exista um envolvimento total de todos 

os intervenientes, assim no Kaizen devem estar abrangidos os colaboradores, chefias de secção, 

administradores e elementos externos à secção. Deste modo será possível que todos apresentem 

ideias diversas sobre os processos ou os produtos. 
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3   TRABALHO EXPERIMENTAL 

3.1 PROPÓSITO DA TESE 

Esta tese tem como objectivo analisar o sistema produtivo de uma empresa do sector alimentar, 

estudando os seus processos produtivos e indicadores de Perfomance, Qualidade e Disponibilidade, 

encontrando possíveis pontos de melhoria. Posteriormente serão propostas o uso de algumas 

ferramentas englobadas na metodologia Lean, que visem melhorar o processo produtivo. A empresa 

em estudo é uma central de engarrafamento, com o seu método de produção composto por uma linha 

contínua. 

No cenário actual a empresa dispõe de um vasto portefólio de produtos, de modo a responder às 

necessidades dos vários mercados. Para manter uma produção sustentável é necessário reduzir o 

tamanho dos lotes produzidos, originando uma frequente troca de formatos entre diferentes 

produções. Estas mudanças devem-se ao facto da empresa engarrafar uma vasta variedade de 

vinhos, desde tintos, brancos, rosés, verdes, espumantes, gaseificados, sangrias e aguardentes. Os 

produtos têm diferentes processos de enchimentos, vários tipos de garrafas, de vedação, de cápsula, 

de rótulos, de caixa, várias formas de formar um mosaico com as caixas numa palete, o que provoca 

mudanças de formato em vários equipamentos ou mesmo na linha completa desde o enchimento à 

paletização final das caixas. Estes factos revelam a importância do estudo das trocas de formato e 

implementação da ferramenta SMED nos equipamentos de produção, dada a frequência de 

ocorrências e o tempo de paragens de produção que geram. 

3.2 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 

Uma correcta análise inicial é essencial para um correcto diagnóstico da situação actual, permitindo 

reconhecer os aspectos negativos, alvo de melhoria no sistema produtivo da empresa. Após a 

identificação das causas que originam estes aspectos prejudiciais à produção, serão propostas 

soluções que procurem a sua extinção, posteriormente serão comparadas as soluções apresentadas 

com a situação actual, para que se consiga perceber o impacto das medidas propostas. 

Numa primeira fase foram realizadas acções de formação a toda a equipa da empresa, desde 

quadros técnicos a operadores das linhas de produção, sensibilizando toda equipa para este projecto. 

Foram nesta fase apresentadas e explicadas algumas metodologias Lean, principalmente a 

ferramenta 5'S e SMED. Uma segunda fase do projecto constou na observação do sistema produtivo 

geral, bem como em todas as operações em particular. Realizaram-se algumas entrevistas informais 

com colaboradores da empresa de modo a compreender melhor os processos produtivos. Na fase 
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seguinte procedeu-se à recolha de dados de produção, com o intuito de analisar o estado actual da 

empresa, estes dados permitem medir através de alguns indicadores o estado do sistema. A origem 

destes dados teve por base os registos de produção efectuados pelos coordenadores de turno, 

equipa de manutenção, produção e qualidade. Por fim, numa última etapa, procedeu-se ao 

levantamento das operações de troca de formatos, realizando o registo dos tempos e procedimentos 

realizados durante as mesmas. Para  que se realize uma correcta análise numa etapa posterior, estas 

trocas de formato foram registadas em vídeo, auxiliando no estudo e discussão de algumas das 

operações realizadas, conseguindo efectuar a distinção entre operações internas e externas em cada 

equipamento. Decorrida esta fase serão apresentadas e discutidas propostas de melhoria, estimando 

o seu impacto através da análise pré-realizada.

3.2.1 INSPEÇÃO VISUAL 

Este foi o método utilizado para uma primeira abordagem ao sistema produtivo da empresa, tentou-se 

perceber o funcionamento geral da produção e de cada equipamento em particular, assim como a 

influência de cada funcionário na produção. Só assim se tornou possível que existisse uma 

percepção real dos procedimentos utilizados para abastecer os equipamentos, das mudanças de 

formato, das funções em cada estação ou até mesmo das movimentações, sejam elas de materiais 

ou de pessoas. Este método permitiu captar a ocorrência de lacunas na comunicação entre 

operadores, bem como a motivação e as dificuldades encontradas pelos mesmos. 

Um outro procedimento utilizado, como recurso a este método, foi o registo em fotografias de 

algumas das fases de análise, o objectivo pretendido com este registo é a realização de uma 

comparação final de todas as fases de estudo, importante para a ferramenta 5'S. Foram também 

realizadas filmagens das trocas de formato nos equipamentos, para análise posterior, na fase de 

estudo da ferramenta SMED. 

3.2.2 ENTREVISTAS 

Realizaram-se reuniões com a directora fabril, com o propósito de perceber os objectivos actuais da 

empresa, mas também as funções de cada colaborador e a forma como cada um intervém no sistema 

produtivo. Estas reuniões tornam-se úteis, também, para recolher informações gerais dos 

equipamentos, como por exemplo o seu estado de conservação ou o plano de intervenções ou 

possível substituição. 
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Foi também alvo de entrevista o responsável pela produção, para obter esclarecimentos sobre as 

metodologias de trabalho, assim como a discussão e esclarecimento de dados recolhidos de 

paragens, tempos previstos para trocas de formatos e a forma como estas trocas são geridas no 

planeamento da produção. Um aspecto importante na troca de formato é a qualidade do produto a 

iniciar a produção, todo este processo foi esclarecido pela responsável da qualidade, sendo ela 

também um pilar essencial na área dos 5'S, uma vez que na indústria alimentar muitas das vezes os 

componentes que se encontram na área de produção têm de ser certificados, tal como métodos e 

medidas que tem de ser respeitados. 

A entrevista com o responsável da manutenção foi fundamental para esclarecer todos os 

procedimentos e sequência de operações das mudanças de formatos, sendo este o departamento 

responsável pela realização de algumas destas operações. Uma vez que as linhas de produção têm 

vários equipamentos e a equipa de manutenção é reduzida, é interessante que nas trocas de formato, 

todas  as operações de simples troca ou ajustes de componentes sejam realizadas pelos operadores 

dos equipamentos. Torna-se interessante a implementação do SMED e formação dos colaboradores 

das linhas de produção para este método de forma a serem estes a realizar estas mesmas operações 

de troca de formatos.  

Por último, surgiram entrevistas com os coordenadores dos dois turnos, com o intuito de recolher 

informações sobre os dados de produção que ambos registam, sendo estes os responsáveis por 

cronometrar todas as paragens das linhas e registá-las, sejam elas devidas a avarias mecânicas dos 

equipamentos, faltas de materiais ou de outros factores. Durante todo o período de análise, no 

decorrer da realização de procedimentos específicos, foram efectuadas várias entrevistas informais, 

ou simples contactos de modo a esclarecer algumas dúvidas. 

 

 3.2.3 ESTUDO DOS MÉTODOS E DOS TEMPOS 

 

A implementação da ferramenta 5'S tem como principal objectivo a extinção dos desperdícios, tanto 

físicos como temporais, como descrito anteriormente. Os desperdícios temporais são um motivo 

bastante relevante, referentes à procura de ferramentas para ajustes de equipamentos ou mesmo 

limpeza, mas a sua monitorização torna-se inconcebível e sem fundamentos credíveis, sendo estas 

ocasiões aleatórias.  

Já no que diz respeito ao SMED, este método é essencial para compreender o tempo de cada tarefa 

durante a troca de formatos. Como tal, e após o registo de todas as operações e distinção entre 

internas e externas, dos processos de troca de formatos, segue-se a análise de cada tarefa, 

percebendo-se em quais delas se pode reduzir o tempo de execução. 
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3.3 ZONAS ESTUDADAS 

 

A implementação da metodologia 5'S em toda a empresa era um facto aliciante e com impactos, de 

certo significativos. Contudo, a empresa dispõe de uma vasta área, composta por cinco secções, não 

estando separadas e funcionando entre si, uma vez que é criada uma cadeia de necessidades. As 

inúmeras operações realizadas em cada uma, torna a implementação da metodologia 5'S 

incompatível com o tempo necessário para o estudo.  

No decorrer do estudo decidiu-se que era essencial a implementação desta metodologia na área de 

manutenção. Uma vez que o objectivo da filosofia 5'S é serem os próprios operadores a aplicar o 

método, formou-se uma equipa com os responsáveis das várias áreas da empresa, que colaboraram 

na implementação desta metodologia na área da manutenção. Ficou definido que esta seria uma área 

piloto, numa fase seguinte iniciar-se-á a implementação dos 5'S nas restantes áreas, servindo a 

oficina de exemplo para clarificar o objectivo pretendido com a implementação desta metodologia em 

todas as áreas da empresa. 

No decorrer deste estudo concluiu-se que seria interessante a implementação do SMED em vários 

equipamentos, mas uma vez que o tempo disponível para a realização desse projecto em todas as 

linhas era escasso, decidiu-se apenas aplicar em alguns dos equipamentos. O que levou à 

necessidade da realização de um estudo prévio, para que se percebe-se quais seriam os 

equipamentos mais críticos de cada linha, incidindo sobre esses a implementação da ferramenta 

SMED. 

 

3.4 EMPRESA 

 3.4.1 HISTÓRIA 

 

A Goanvi Bottling é uma empresa que se dedica à prestação de serviços na área de engarrafamento 

de vinho entre outras bebidas alcoólicas. Foi fundada a 22 de Março de 2005, pelo Dr. Luís Vieira 

com larga experiência no sector vitivinícola. Este produtor de vinhos de excelência rapidamente se 

apercebeu, não só das suas necessidades no que respeita ao engarrafamento de vinho, mas, 

também, como este era um problema comum a tantos outros produtores, o levou à concretização 

deste projecto.  

A escolha da localização desta unidade industrial, em Alcobaça, foi influenciada pela boa 

acessibilidade a todos os pontos do país, podendo trabalhar facilmente com clientes que produzam 

vinho em qualquer zona de Portugal. 
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Em 2009, a conquista dos grandes operadores nacionais de distribuição moderna, fizeram com que 

existisse um aumento no volume de negócios, motivado pela produção de marcas brancas e marcas 

exclusivas. No ano seguinte decidiu-se apostar na área comercial e marketing, com um aumento da 

criação de marcas próprias, tentando assim penetrar em novos mercados quer nacionais, quer 

internacionais.  

Num futuro próximo, a empresa pretende investir quer a nível comercial, quer na melhoria de 

tecnologias, apostando na requalificação e aquisição de equipamentos. Nos próximos anos o 

"Projecto Goanvi 2020" tem o objectivo de transformar a Goanvi numa referência industrial no sector 

de engarrafamento de bebidas a nível europeu. 

  

 3.4.2 PRODUTOS 

 

A Goanvi Bottling produz para quase todo o mundo, tendo especificações típicas para mercados 

diferentes, sejam elas a nível de design de rótulos, garrafas, embalagens ou mesmo tipologias de 

vinhos.  

O perfil dos clientes é bastante variado, exigindo um vasto portefólio de produtos, desde os vinhos de 

gamas mais baixas, sejam eles engarrafados, em Bag-in-Box (BIB) ou garrafa, chegando até aos 

níveis de topo, com vinhos Premium ou mesmo aguardentes velhas.  

Figura 2 - Logótipo actual da Empresa. 

Figura 3 - Alguns dos produtos do portefólio da empresa. 
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A Goanvi Bottling não se limita a engarrafar produtos de marca própria, esta realiza prestações de 

serviços para outros produtores. Uma vez que a empresa segue uma lógica de produção por 

encomenda, o cliente ao formalizar essa encomenda especifica os detalhes do produto que pretende. 

Os produtos podem então ser personalizados com as especificações técnicas do cliente ou 

desenvolvidas em parceria, uma vez que a Goanvi Bottling disponibiliza todo o acompanhamento no 

desenvolvimento de novos produtos. 

A empresa oferece assim aos seus clientes um vasto leque de opções de produção, como o caso da 

possibilidade de embalar os produtos de variadas formas. As garrafas podem então ser expedidas em 

caixas de cartão ou madeira, sejam estas individuais, conjuntos de duas, ou três unidades ou ainda 

agrupadas em caixas de seis, doze ou vinte e quatro unidades. Por este motivo pode-se assumir que 

a Goanvi Bottling é uma empresa que utiliza um sistema de produção de customização total. 

3.4.3 EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO 

A empresa dispõe de 4 linhas de produção, são elas uma de enchimento de alto rendimento, 

denominada linha 1, capaz de produzir 6500 garrafas/hora no formato de 0,75L e 8500 garrafas/hora 

no formato de 0,25L, esta linha é a mais automatizada, apesar de só funcionar com estes dois 

formatos de garrafas. Os equipamentos que compõem esta linha não são modernos, como tal não se 

encontram preparados para trocas rápidas de formato. Nesta linha as trocas de formato ocorrem em 

média uma vez de dois em dois meses. 

A outra linha para enchimento de garrafas, é considerada a linha 2, e tem capacidade para 3000 

garrafas/hora qualquer que seja o formato da garrafa, esta linha é mais versátil trabalhando com 

formatos de garrafas de 0,375L; 0,5L; 0,75L; 1L e 1,5L, sendo por isso a que envolve mais trocas de 

formato, estas ocorrem várias vezes por semana. Esta linha dispõe de equipamentos modernos, que 

já incluem dispositivos que facilitam a troca de formatos, como encaixes padrão e o recurso a 

sistemas de aperto rápido. 

A linha 3 foi desactivada recentemente, era uma linha de muito baixo rendimento, que apenas 

realizava o enchimento de 1500 garrafas/hora, este facto tornou-a inviável, não só economicamente, 

mas também a nível produtivo, uma vez que era antiga. 

Existe ainda uma linha destinada ao enchimento de garrafões, considerada a linha 4, contudo esta 

não se encontra em funcionamento, porém esta linha é caracterizada por realizar a produção de um 

formato específico, não existindo trocas de formato. 

A empresa dispõe ainda de uma linha para enchimento de Bag-in-Box, considerada a linha 5, com 

capacidade para 450 sacos/hora, capaz de produzir formatos de três e cinco litros. Esta é a linha mais 

compacta da empresa, uma vez que a formação das caixas é manual, assim como a paletização. O 
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equipamento apenas é abastecido por um rolo de sacos, pelas caixas pré-formadas e por um 

depósito de onde provém o vinho, procedendo apenas ao enchimento do saco e à colocação do 

mesmo na caixa, posteriormente realiza o processo de fecho desta. Estes parâmetros são 

controlados electronicamente no display do equipamento, que automaticamente se ajusta ao formato 

de três ou cinco litros, não existindo a necessidade de trocas de componentes ou ajustes de maior 

relevância no equipamento. 

A linha 1 é a linha que tem maior cadência de produção, por este motivo é nesta linha que se produz 

as encomendas de maior volume, não só de exportação, mas também para o mercado Nacional. 

Apesar de processar uma ampla quantidade de referências, a tipologia de garrafas processadas é 

standard, trabalhando apenas com garrafas Bordalesa Elite (0,75L) ou com garrafas Bordalesa mini 

(0,25L), este é o motivo que leva a que as trocas de formato aconteçam esporadicamente. Este 

processo de mudança de formato acontece de forma um pouco desorganizada, não existindo um 

procedimento, regras para montagem ou afinações dos equipamentos. Torna-se, por isso, 

interessante o estudo da troca de formatos nos equipamentos desta linha, para uma possível 

implementação da metodologia SMED. 

O processo de engarrafamento da linha1 inicia-se no equipamento de despaletizar garrafas, as 

paletes de garrafas vazias são colocadas no tapete de espera do equipamento, para que este 

posteriormente, introduza as garrafas vazias na linha. De seguida, existe um cruzamento entre as 

linhas, que está representado na figura 4, sendo que a linha de garrafas vazias está a um nível 

inferior. 

O equipamento seguinte é a rotuladora de gargantilhas, se este equipamento estiver activo a 

lavadora exterior de garrafas terá de estar inactiva. Este equipamento apenas funciona com formatos 

de 0,25L não existindo trocas de formato. As garrafas seguem para a enxaguadora, estas são 

lavadas no seu interior com jactos de água. 

Figura 4 - Esquema ilustrativo da linha de enchimento 1. 
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Posteriormente, seguem para a enchedora, local onde as garrafas são cheias e vedadas, esta 

vedação pode ocorrer com recurso a rolhas de cortiça ou cápsulas de abertura fácil em alumínio. 

Existe ainda a possibilidade de usar cápsulas de rosca, obrigando a que as garrafas sejam 

encaminhadas por um túnel até à máquina de capsular Screw-Cap. Depois das garrafas devidamente 

vedadas, estas entram na lavadora de exterior, onde são lavadas com água e de seguida secadas 

com recurso a sopros de ar quente, num túnel de secagem. 

As garrafas que contêm rolha de cortiça, ao passarem pelo equipamento de capsular, é-lhes colocada 

uma cápsula de PVC, as garrafas que não contêm rolha passam neste equipamento com o mesmo 

desactivado.  As garrafas são então encaminhadas para a rotuladora, nesta estação é aplicado o 

rótulo, contra-rótulo e medalha, caso a referência assim o exija. Uma vez rotuladas as garrafas 

passam num equipamento que grava a laser o lote de produção na garrafa, para fins de 

rastreabilidade. 

Estas seguem para a encaixotadora, este equipamento recebe as caixas pré-formadas, da formadora 

de caixas, e coloca as garrafas no seu interior.  As caixas com as garrafas passam de seguida na 

seladora, que as fecha, depois de devidamente fechadas é-lhes gravado o número de lote, ITF14 e 

no caso de caixas genéricas a designação do conteúdo, esta gravação é feita em linha por gravação 

inkjet. Esta marcação das caixas tem a finalidade de identificar facilmente o produto por uma questão 

de rastreabilidade. As caixas seguem para o paletizador que vai formando as paletes numa 

passadeira de rolos, com mosaicos dependentes das dimensões das caixas, nesta mesma 

passadeira a palete segue para a estação seguinte, onde é filmada com um filme plástico aderente. 

No fim deste processo, a palete fica em espera até que um dos empilhadores que circula pelo 

armazém, a retire do final da linha e coloque uma etiqueta logística com a identificação do produto, 

mais uma vez, por uma questão de rastreabilidade, a palete é então arrumada no armazém de 

produto acabado. 

Figura 5 - Esquema Ilustrativo da linha de enchimento 2. 

A linha 2 é uma linha mais compacta, conforme representado na figura 5, as garrafas são retiradas à 

mão da palete e colocadas na linha. Existe um monobloco de enchimento que contém uma 

enxaguadora, uma enchedora e uma rolhadora, posteriormente existe um monobloco de acabamento 

que contém uma capsuladora e uma rotuladora. No final desta linha, as caixas são formadas à mão, e 

a colocação das garrafas no seu interior é também um processo manual, a paletização destas caixas 
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é realizada por um operador, sem recurso a nenhum equipamento nesta fase. Por este ser um 

processo maioritariamente manual, torna-se mais versátil, pois esta é a linha que processa mais 

referências e por isso mais mudanças de formato, o que a torna interessante para a implementação 

da metodologia SMED. 

Nesta linha, as garrafas vazias são colocadas manualmente da palete para a linha, na mesma zona 

do despaletizador da linha 1. Esta, tal como na anterior, cruza-se com a linha 1, mas a um nível 

inferior, e segue uma distância considerável até ao monobloco de enchimento, onde numa primeira 

fase as garrafas são enxaguadas com um jacto de água no seu interior. Posteriormente, são cheias e 

na etapa seguinte rolhadas, com uma rolha de cortiça, depois de vedadas saem do monobloco de 

enchimento. As garrafas já cheias seguem para o monobloco de acabamento, onde existem duas 

hipóteses: ou é aplicada uma cápsula de PVC na garrafa, e esta passa por uma cabeça térmica, ou é 

colocada uma cápsula de estanho, e neste caso a garrafa passa por um cabeçote com roletes 

rotativos. Segue então para a fase de rotulagem, onde é colocado o rótulo, contra-rótulo e, se 

necessário, medalha. 

Concluída esta fase, as garrafas saem do monobloco e passam por um equipamento semelhante ao 

da linha 1, onde é gravado a laser o lote de enchimento. As garrafas avançam até ao fim da linha, 

onde várias pessoas formam as caixas manualmente, colocam as garrafas no seu interior e fecham 

as caixas. Findo este processo, é formada manualmente a palete com as caixas e levada por um 

empilhador até um equipamento existente no armazém de produto acabado, para serem filmadas. 

Existe um parâmetro comum a estas duas linhas de enchimento quando existe uma troca de formato, 

pois a largura de ambas as linhas tem de ser ajustada ao formato a produzir. Os equipamentos que 

compõem as duas linhas de enchimento são totalmente diferentes, devido à estrutura, cadências, 

idade, versatilidade entre outros parâmetros. 
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4   DIAGNÓSTICO 

Este capítulo divide-se em dois sub-capítulos, uma vez que este estudo incidiu sobre várias áreas de 

análise. Num primeiro sub-capítulo vai ser realizado um diagnóstico ao sistema produtivo da empresa 

e à respectiva área de produção, e num segundo sub-capítulo, será analisado o processo de troca de 

formatos nas linhas, separando assim duas áreas de análise diferentes. 

4.1 ÁREA DE PRODUÇÃO 

Neste sub-capítulo será avaliado o sistema produtivo da empresa e a sua organização, estudando os 

processos produtivos, as tarefas que cada funcionário desempenha, as paragens das linhas, 

manutenções e reparações de avarias e ainda a organização de todas as equipas. 

A empresa actualmente labora num período de vinte e quatro horas, isto apenas no sector da adega, 

a secção de enchimento funciona em dois turnos de oito horas, com equipas de dez elementos e um 

coordenador de turno. Os coordenadores de turno têm como principal função assegurar o bom 

funcionamento de cada posto de trabalho, coordenando as equipas. Estes são os responsáveis pela 

recolha de dados da produção, como tempos de paragens ou atrasos, anotando também as quebras 

de materiais durante a produção. São consideradas quebras, todos os materiais que não se 

encontrem nas devidas condições para integrar o produto final. 

O planeamento dos enchimentos é fechado, com uma semana de antecedência, consoante as 

encomendas efectivas no sistema ou previstas pelos comerciais, esta tarefa é realizada pelo 

responsável de planeamento. O responsável pela produção tem a seu cargo a responsabilidade de 

criar ordens de produção (OP) para cada referência a ser engarrafada, com as quantidades de cada 

componente que são necessários para a produção de uma dada quantidade de uma referência. O 

preenchimento desta OP é realizado para que no final do engarrafamento se possam abater no 

sistema todos os componentes utilizados na produção de uma dada marca, assim como as horas de 

produção, o cálculo do valor de mão-de-obra envolvida, horas de funcionamento das máquinas, lotes 

produzidos e ainda o valor das quebras e outros dados relevantes da produção. No dia que antecede 

a produção de uma referência, o responsável pelo armazém de matérias-primas tem a função de 

preparar os materiais para o dia seguinte, recorrendo às OP's. 

A análise dos dados de produção não era um assunto muito explorado no seio da empresa, o que 

levou a que se tivessem de estudar algumas medidas prévias para que esta análise não fosse 

inviabilizada por falta de dados de produção. Os dados recolhidos nas produções eram escassos e 

pouco representativos do estado do sistema, para que se pudesse realizar uma análise ao sistema 

produtivo de forma fidedigna, foi proposto que se utiliza-se a ferramenta KPI's. Após reuniões com os 
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representantes de várias áreas da empresa, definiram-se indicadores de desempenho que traduzem 

o estado actual do sistema. O estudo desses indicadores permitiu assim assinalar os dados

relevantes para recolha dos processos produtivos. 

Tendo em conta que é considerado relevante avaliar os índices de Qualidade da produção, os 

tempos de paragens ou esperas, stocks e as taxas de produção como os principais alvos de estudo, a 

análise destes indicadores é um factor importante para áreas fulcrais da empresa. Contudo é possível 

englobar três destes índices num outro indicador, o OEE, resultando numa análise geral do sistema. 

O uso da ferramenta OEE é útil não só porque permite perceber o estado actual do sistema, mas 

também porque permite a comparação com as melhorias a implementar no futuro. 

O método mais simples e funcional de proceder à recolha de dados para esta análise, é o recurso a 

uma das folha de registo de enchimento, um dos documentos anexados à OP, registo que também é 

preenchido pelos coordenadores de turno. Esta folha de registo já continha alguns dos dados 

importantes para a análise, contudo existiu a necessidade de actualizar algumas das informações 

recolhidas (ANEXO A), este documento passou a incluir novos registos, como por exemplo o registo 

de perturbações e não conformidades. Passaram então a ficar registadas as horas e o tempo de cada 

perturbação, foram ainda definidos todos os tipos de perturbações que podem ocorrer nas várias 

linhas, sendo-lhes atribuído um código que figura numa lista no verso do documento, tornando o 

preenchimento do registo mais simples. Definiram-se também as não-conformidades que podem 

ocorrer nos produtos, passando a existir um registo das quantidades e tipologias das mesmas em 

cada produção. A listagem de todas as perturbações, horas de produção, quantidade engarrafada e 

não-conformidades torna-se útil para uma posterior análise de cada um dos valores mais críticos. 

Estas informações permitem agora o cálculo do indicador OEE, bem como, dos índices que 

influenciam este cálculo. O valor do índice da Disponibilidade de cada linha de enchimento é obtido 

através da equação 1. As horas de produção semanais variam, não são um valor fixo, são até 

bastante variáveis, uma vez que a empresa tem necessidade de recorrer a horas extra dos seus 

colaboradores, é então necessário olhar para cada produção de forma isolada. 

Disponibilidade  = 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ção

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ção

Equação 1 - Cálculo do indicador da Disponibilidade 

Para o cálculo do índice de Performance, há que ter em conta as diferentes velocidades de produção 

nominal de cada equipamento, a linha 1 enche garrafas de 0,75L  a uma cadência máxima de 6500 

garrafas/hora, e 8500 garrafas/hora no formato de 0,25L, a linha 2 produz a 3000 garrafas/hora, 

independentemente do formato que produza, estes factos traduzem-se em diferentes tempos de ciclo 

dos equipamentos, que diferem no cálculo do indicador de Performance, descritos na tabela 1. 

Só assim é possível calcular o OEE conjunto de uma linha, representado na equação 2, numa 

semana onde se produziram vários formatos, uma vez que se trabalha com percentagens e no 

cálculo das mesmas é utilizado o tempo de ciclo e as unidades engarrafadas em cada produção. 
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LINHA 1 LINHA 2 

Formato 0,75L Formato 0,25L Formatos 0,375L / 0,5L / 0,75L / 1L / 1,5L 

6500 
garrafas/hora 

8500 garrafas/hora 3000 garrafas/hora 

0,55 
segundos/garrafa 

0,42 
segundos/garrafa 

1,20 segundos/garrafa 

Tabela 1 - Diferentes cadências e tempos de ciclos dos diversos formatos. 

Performance  = 
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

Equação 2 - Cálculo do indicador de Performance. 

O cálculo do indicador da Qualidade traduz-se na quantidade de produto não-conforme gerado por 

cada linha de enchimento, face ao total de unidades produzidas por cada linha, como ilustrado na 

equação 3. 

Qualidade  = 
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑑𝑎 − 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑛ã𝑜−𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑑𝑎

Equação 3 - Cálculo do indicador de Qualidade. 

A implementação destas fichas actualizadas para registo de enchimento decorreu durante o mês de 

Maio, utilizando este mês como um período experimental, após esta data pretendeu-se começar a 

análise da produção do mês de Junho e dos três meses seguintes, alcançando conclusões 

interessantes, despistando desvios mensais. Na tabela 2 estão descriminadas as cinco causas 

registadas durante o mês de Junho, que originaram mais tempo de paragens das linhas. 

JUNHO 

LINHA 1 LINHA 2 

Mudança de Referência 
(19,1h) 

Mudança de Formato (0) 
19,1h 

Mudança de Referência (11,5h) 
Mudança de Formato (6,3h) 

17,8h 

Produto não conforme 8,8h Produto não conforme 12,7h 

Avaria Paletizador 8,5h Manutenção Programada 9,2h 

Avaria Fechadora 5h 
Atraso das Analises 

Laboratoriais 
4h 

Avaria de Transportadores 4,3h 
Falta de Material de 

Embalagem 
3,1h 

Total de Paragens - 55,6h Total de Paragens - 52,13h 

Tempo Disponível para Produção - 298h Tempo Disponível para Produção - 262h 

Tabela 2 - Listagem dos 5 maiores motivos de paragens das linhas e respectivos tempos de paragem no 
decorrer do mês de Junho. 

No decorrer do mês de Junho a linha 1 apenas produziu no formato 0,75L, o que fez com que o 

tempo de mudança de formato fosse nulo, o maior tempo de paragem correspondeu a mudanças de 

referências. São designadas mudança de referência as trocas de produtos com o mesmo modelo de 

garrafa, mas com componentes diferentes, não implicando trocas de peças ou componentes nas 

máquinas que compõem a linha. Na linha 2 existiram algumas mudanças de referências e de formato, 

mas como é uma linha mais compacta origina tempos de paragem menores que na linha 1. O 
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enchimento de produtos não-conformes é algo que implica um tempo de produção inútil, e ainda um 

tempo de paragem ou reprocessamento, além do desperdício de componentes. Este tempo de 

paragem representou cerca de 16% do tempo total de paragens na linha 1, registando-se a produção 

de 10.602 produtos não-conformes. Na linha 2 o valor de paragens, derivado ao mesmo motivo, foi 

24% do tempo total de paragens e traduziu-se num valor de 3.124 produtos não-conformes 

produzidos. 

JUNHO 

 LINHA 1 LINHA 2 

Disponibilidade 71,90% 80,10% 

Qualidade 98,60% 98,99% 

Performance 47,20% 57,50% 

OEE 33,50% 45,60% 

Tabela 3 - Índices de avaliação das linhas de produção durante o mês de Junho. 

 O tempo total de produção da linha 1 foi de 298 horas, o que origina uma Disponibilidade da linha de 

71,9%, na linha 2 o tempo total de produção durante o mesmo mês de Junho foi de 262 horas, estes 

dados estão representados na tabela 3, bem como o valor do OEE alcançado neste mesmo mês.  

Tabela 4 - Listagem dos 5 maiores motivos de paragens das linhas e respectivos tempos de paragem durante o 
mês de Julho. 

A redução do tempo disponível para produção, observada na tabela 4, no mês de Julho, ocorreu 

devido a paragem na produção da linha 2 para manutenção, esta intervenção foi programada, não 

contando como tempo não produtivo, uma vez que não houve abertura à produção, não existindo 

planeamento para o período estipulado. Os colaboradores desta linha realizaram outros serviços que 

não o apoio à produção da linha 1, mantendo-se esta no normal funcionamento. 

Durante este mês ocorreram duas trocas de formato na linha 1, uma passagem do formato 0,75L para 

o formato de 0,25L, produzindo neste formato durante dois dias. Depois desta produção procedeu-se 

novamente a troca para 0,75L. Estas duas trocas fizeram com que o tempo de paragem na linha 1 

aumentasse relativamente ao mês anterior, cada troca originou uma paragem de aproximadamente 9 

horas da linha. Este aumento do tempo de paragem deveu-se ainda a uma avaria complexa, 

implicando um elevado tempo de reparação, resultando numa descida do valor de Disponibilidade da 

linha, relativamente ao mês anterior, para 68,6%, valor que de forma inversa aumentou na linha 2 

para 82,4%, não esquecendo que o tempo de abertura à produção neste mês reduziu de 262 horas 

JULHO 

LINHA 1 LINHA 2 

Mudança de Referência (21h) 
Mudança de Formato (19h) 

40h 
Mudança de Referência (11h) 
Mudança de Formato (5,1h) 

16,1h 

Avaria Rolhador 14,6h Produto não conforme 9,3h 

Produto não conforme 7h 
Atraso das Analises 

Laboratoriais 
1,4h 

Avaria Encaixotadora 5,3h Afinação Rotuladora 1,3h 

Afinação Capsuladora 5h Falta de Material de Embalagem 1h 

Total de Paragens - 83,20h Total de Paragens - 30,32h 

Tempo Disponível para Produção - 262h Tempo Disponível para Produção - 172h 
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no mês anterior para 172 horas no mês de Julho. A paragem para manutenção ocorreu no inicio do 

mês, é curioso o facto de existir uma reflexão desta intervenção na redução do tempo de paragem 

causado pelas não-conformidades, os valores relativos a este mês estão detalhados na tabela 5.  

JULHO 

 LINHA 1 LINHA 2 

Disponibilidade 68,60% 82,40% 

Qualidade 97,05% 98,80% 

Performance 45,20% 57,80% 

OEE 30,00% 47,10% 

Tabela 5 - Índices de avaliação das linhas de produção durante o mês de Julho. 

Uma vez que as trocas de formato na linha 1 são esporádicas, após uma troca existe um período de 

habituação em que a cadência máxima dos equipamentos não é atingida, este motivo explica uma 

diminuição do valor da Performance para 45,2% na linha 1.  As trocas de formato registadas 

reflectiram-se no valor do OEE final da linha 1, baixando o valor para 30%. 

O mês que se seguiu, o Agosto, foi marcado pela paragem total da linha 1 para manutenção 

programada, tal como foi realizado no mês anterior na linha 2, uma vez que esta linha ia ser 

intervencionada não existiu planeamento de produção para a mesma, quer isto dizer que o tempo de 

abertura à produção diminuiu. A produção na linha 2 manteve-se com o mesmo número de 

colaboradores, e em funcionamento normal.  

No decorrer do mês de Agosto não existiram trocas de formato na linha 1, como demonstrado na 

tabela 6, nesta apenas se produziu o formato de 0,75L, contudo a paragem para manutenção desta 

linha reflectiu-se na produção da linha 2, obrigando à produção de um maior número de referências e 

mudanças de formatos, aumentando assim o valor destas paragens face aos meses anteriores.  

AGOSTO 

LINHA 1 LINHA 2 

Mudança de Referência (18,3h) 
Mudança de Formato (0h) 

18,3h 
Mudança de Referência (12,18h) 

Mudança de Formato (7,4h) 
19,58h 

Produto não conforme 11,0h Produto não conforme 11,75h 

Afinação Rotuladora 5,5h Avaria Rotuladora 3,94h 

Avaria Rolhador  5,1h Atraso das Analises Laboratoriais 3,0h 

Avaria Enxaguadora 2,0h Falta de Material de Embalagem 2,58h 

Total de Paragens - 45,00h Total de Paragens - 42,87h 

Tempo Disponível para Produção - 193h Tempo Disponível para Produção - 274h 

Tabela 6 - Listagem dos 5 maiores motivos de paragens das linhas e respectivos tempos de paragem durante o 
mês de Agosto. 

 
 

AGOSTO 

 LINHA 1 LINHA 2 

Disponibilidade 76,6% 84,4% 

Qualidade 97,44% 98,70% 

Performance 48,1% 60,4% 

OEE 35,9% 50,3% 

Tabela 7 - Índices de avaliação das linhas de produção durante o mês de Agosto. 
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Durante este mês registou-se um aumento dos valores de Performance das linhas; na linha 1 

justificado pelo aumento do tamanho do lote de produção de algumas referências e menores 

quantidades de referências, já na linha 2 o valor registado advém da produção de produtos mais 

simples, normalmente produzidos na linha de maior cadência, como é visível na tabela 7.  

Tabela 8  - Listagem dos 5 maiores motivos de paragens das linhas e respectivos tempos de paragem durante o 
mês de Setembro. 

Em Setembro, tal como no mês Julho, existiram duas trocas de formato na linha 1, como descrito na 

tabela 8, uma realizando a passagem da produção de 0,75L para 0,25L, e outra troca para voltar a 

produzir o formato de 0,75L, isto fez com que o valor de paragens na linha 1 disparasse relativamente 

ao mês anterior.  

SETEMBRO 

 LINHA 1 LINHA 2 

Disponibilidade 75,2% 84% 

Qualidade 98,38% 98,99% 

Performance 46,3% 56% 

OEE 34,3% 46,6% 

Tabela 9 - Índices de avaliação das linhas de produção durante o mês de Setembro. 

No decorrer do mês de Setembro, existiu um alargamento significativo do aumento de horas de 

abertura da produção, este crescimento foi causado por um aumento de encomendas neste período, 

o cumprimento dos prazos de entrega obrigou a recorrer a horas extras de produção. 

Neste período ocorreu uma redução da Performance de ambas as linhas, na linha 1 é explicado pela 

produção do formato 0,25L, visto que é um formato produzido esporadicamente, requer uma fase de 

afinação geral em que os equipamentos trabalham abaixo das cadências máximas, originando uma 

redução do valor deste índice para 46,3% relativamente ao mês anterior, como se verifica na tabela 9.  

 

Analisando agora o conjunto dos valores registados durante estes quatro meses é possível perceber 

a influência de alguns dos factores, já referidos, assim como ter uma percepção diferente dos 

resultados gerais. A figura 6, representa a evolução do valor do indicador geral do sistema analisado 

através do OEE, durante o período dos quatro meses.  

SETEMBRO 

LINHA 1 LINHA 2 

Mudança de Referência (25,1h) 
Mudança de Formato (18,3h) 

43,4h 
Mudança de Referência (14,55h) 

Mudança de Formato (6,7h) 
21,25h 

Avaria Rotuladora 14,8h Produto não conforme 9,42h 

Produto não conforme 7,3h Afinação Rotuladora 5,33h 

Avaria Lavadora 4,9h Atraso das Analises Laboratoriais 4,77h 

Afinação Rolhador 4,1h Avaria Capsuladora 4,75h 

Total de Paragens - 89,10 h Total de Paragens - 58,77 h 

Tempo Disponível para Produção - 359h Tempo Disponível para Produção - 367h 
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Figura 6 - Resumo dos valores do OEE nos 4 meses de análise das linhas de produção. 

Os valores ilustrados na figura 6 apenas representam um estado geral do sistema, não permitindo 

uma análise detalhada das causas que levam a estes números, como tal é necessário analisar, 

separadamente, todos os valores que constituem este indicador. Esta representação serve apenas 

para realizar uma comparação futura, não existindo um historial destes valores.  

Ainda assim, os valores que representam a linha 1 são relativamente baixos, uma vez que 

representam uma linha de produção totalmente automática, sem intervenção humana nos produtos. A 

linha 2 é caracterizada por requerer bastante intervenção humana, no início e final da mesma as 

tarefas são realizadas por operadores. Esta linha atinge valores de OEE razoáveis tendo em conta o 

tipo de trabalho realizado. Com o intuito de identificar quais as causas que levaram a estes valores, 

segue-se a análise à Disponibilidade de ambas as linhas de produção durante os meses de 

diagnóstico. 

 

 4.1.1 ANÁLISE DOS ÍNDICES DE DISPONIBILIDADE 

 

 

Figura 7 - Valores da Disponibilidade de ambas as linhas de produção no decorrer dos 4 meses de análise. 

Os dados referentes às duas linhas são díspares, conforme traduz a figura 7, o valor de 

Disponibilidade da linha 1 é relativamente inferior ao valor alcançado na linha 2. Esta diferença pode 

ser explicada pelas características desta linha, sendo a linha 1 maior em extensão e composta por 
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mais equipamentos, o que promove uma maior ocorrência do registo de paragens relativamente à 

outra linha. Torna-se inevitável perceber a importância dos factores que levam a estes valores. 

As figuras 8 e 9 enumeram as causas que provocam maiores tempos de paragem de ambas as 

linhas, o motivo que leva ao maior tempo de paragens nas duas linhas são as mudanças de 

referência, este tempo é desperdiçado, essencialmente, por falta de organização e de métodos de 

trabalho. 

No decorrer destes quatro meses foram observados vários engarrafamentos, nesta fase, percebeu-se 

que de um modo geral, durante a maioria das produções, eram produzidas quantidades em excesso, 

que no final teriam de ser armazenadas, gerando stocks. Já o material de rotulagem era trazido do 

armazém até junto da zona de produção em grandes lotes, o que obrigou a devolver muito material 

no final da produção. 

As mudanças de formato na linha 1 são um factor bastante expressivo neste contexto de paragens, 

mesmo não ocorrendo todos os meses, quando ocorre envolve largas horas de paragens, já na linha 

2 este facto acontece com frequência, por isso será abordado num sub-capítulo mais à frente. 

Conforme se conclui dos gráficos das figuras  8 e 9, é muito importante, e a ter em consideração, o 

tempo dispendido na reparação de avarias, que apesar de serem imprevisiveis, a forma como são 

resolvidas pode fazer toda a diferença. Foram registadas avarias, cuja sua resolução demorou o 

equivalente a um dia de trabalho de um turno para que fossem resolvidas. Estes trabalhadores, 

sempre que ocorrem avarias mais demoradas, tratam de recondicionar produtos não-conformes ou 

proceder a uma limpeza mais profunda dos equipamentos e da área geral de produção. 
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Como referido, a reparação de avarias e afinações de equipamentos são o factor do maior número de 

ocorrências na paragem das linhas, sendo mais relevante na linha 1, uma vez que é composta por um 

maior número de equipamentos e mais antigos. 

Importa assim analisar os motivos que levam a que algumas destas reparações tenham um tempo de 

paragem tão elevado, decidiu-se acompanhar durante o período de diagnóstico várias reparações de 

equipamentos das linhas. A análise a estas reparações não teve um caris técnico, mas sim 

organizacional, retirando-se algumas conclusões, a principal delas, foi a de que uma parte do tempo 

despendido nas reparações era devido a uma procura de materiais ou componentes para resolução 

das avarias. Este motivo levou a que se estende-se a análise à oficina da empresa, com o intuito de 

localizar as fontes de desperdício de tempo em reparações e manutenções que decorrem nas linhas. 

Na figura 10 observa-se um pouco do cenário de desorganização de stocks na oficina. Não existindo 

material catalogado, nem a identificação dos recipientes que os contêm, estas caixas destinam-se a 

armazenar peças de substituição dos equipamentos das linhas de produção. O quadro de 

ferramentas presente na mesma imagem demonstra que existe falta de alguns dos componentes que 

o constituem, o que dificulta as operações de reparação de avarias, todos estes factores geram

desperdícios de tempo com a procura de materiais.   

Figura 10 - Estantes para arrumação de materiais de stock e quadro 
de ferramentas. 

Figura 11 - Bancada de trabalho, posicionada 
no centro da oficina. 
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A oficina é utilizada por dois turnos de manutenção diferentes, a arrumação de cada componente 

torna-se essencial para o bom funcionamento da mesma. Todas as bancadas existentes na oficina 

encontram-se praticamente repletas de materiais de reparações em curso ou mesmo concluídas, 

assim como de ferramentas sem um local fixo para arrumação, deixando pouco ou nenhum espaço 

para proceder a reparações como ilustra a figura 11. 

Além  do tempo despendido na procura de ferramentas e componentes em stock, acima referidos, 

também a procura de consumíveis como parafusos, porcas, rebites, anilhas entre outros 

componentes standard, foi um factor notório. A figura 12 ilustra o estado de organização de alguns 

dos recipientes que continham peças consumíveis, estes componentes estavam misturados com 

algumas peças provenientes do aproveitamento de reparações. Apesar do desperdício temporal, já 

referenciado, é-lhe acrescido um desperdício de custos associados ao stock e espaço. Nos armários 

presentes na oficina, encontram-se lubrificantes, silicones e tintas misturados entre si, sem que exista 

nenhuma ordem ou arrumação. 

Não existe nenhuma regra ou procedimento que defina a utilização, organização ou limpeza deste 

espaço, no entanto este é vedado e apenas é permitida a entrada à equipa da manutenção. Uma 

grande parte dos materiais que se encontram pela oficina são oriundos de reparações (sejam 

consumíveis já gastos, componentes desgastados, partidos ou sem reparação), mas uma vez que já 

não têm qualquer utilidade são considerados resíduos. Este local até dispõe de contentores para que 

se proceda à recolha dos resíduos aqui gerados, no entanto estes não se encontram acessíveis, 

existindo equipamentos à espera de intervenção ou já reparados a vedar-lhes o acesso, o que origina 

a que a sua recolha só se realize esporadicamente. 

Figura 12 - Recipiente de peças e consumíveis. 
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4.1.2 ANÁLISE DOS ÍNDICES DE QUALIDADE 

Outro ponto que fundamenta o indicador geral das linhas do OEE, é o indicador da Qualidade das 

mesmas, valores reduzidos deste indicador implicam que se esteja a gerar um elevado número de 

produtos não-conformes, que originam elevados custos para a empresa. 

Figura 13 - Gráfico ilustrativo dos valores de produtos não-conformes como indicador da Qualidade. 

A figura 13 representa, através de percentagem, os valores do indicador da Qualidade das duas 

linhas durante os quatro meses de análise do sistema produtivo. De um modo geral o volume de 

produtos não-conformes produzidos na linha número 1 é bastante superior ao da outra linha, a 

percentagem é relativa à Qualidade dos produtos, logo, o volume dos mesmos é inversamente 

proporcional. 

Analisando de forma mais detalhada os motivos das não-conformidades registadas nas produções, 

denota-se que uma grande maioria destas não-conformidades tem a mesma origem, as garrafas 

despejadas no arranque de cada produção. Este é um motivo que faz baixar a percentagem do 

indicador OEE, através do indicador da Qualidade, o que implica perceber a razão pela qual as linhas 

geram tantas não-conformidades no arranque das produções, o gráfico da figura 14 ilustra outras 

causas de não-conformidades. 

Figura 14 - Percentagem das não-conformidades geradas em ambas as linhas. 
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Após observação de vários arranques da linha 1 de produção, concluiu-se que os produtos não-

conformes eram gerados na enchedora, uma vez que antes de iniciar a produção são retiradas 

deliberadamente três voltas dos bicos deste equipamento, uma vez que este contém 90 bicos de 

enchimento, este processo origina um total de 270 garrafas não-conformes, este procedimento é 

denominado como "Sacada". 

A Sacada é realizada diáriamente, antes de iniciar uma produção, e deve-se ao facto de toda a 

canalização, desde a adega até à enchedora inclusive, conter vestígios de água, pois após a 

realização da higienização destes equipamentos, estes são enxaguados com água, ficando vestígios 

na canalização e no reservatório da enchedora. Esta água irá diluir o vinho e assim baixar o grau do 

produto final engarrafado, não condizendo com a rotulagem. Após esse procedimento a responsável 

do laboratório leva uma garrafa para analisar o grau, caso não esteja dentro dos parâmetros é 

realizada mais uma Sacada, no entanto se tudo se encontrar conforme é iniciada a produção. 

Este processo implica que ocorra um tempo não produtivo no arranque de cada dia de produção, no 

entanto este processo pode ser repetido caso seja necessária uma higienização entre produções. 

Este tempo já foi referido na lista das maiores perturbações das linhas quando se fez referência aos 

produtos não-conformes, no entanto, associado a este tempo não produtivo soma-se ainda o despejo 

destas garrafas. Contudo estas garrafas voltam a ser aproveitadas e colocadas na linha antes da 

enxaguadora, o vinho segue para a adega a fim de ser reprocessado e as rolhas, uma vez já 

utilizadas vão para o lixo. 

O segundo maior motivo de produtos não-conformes é a troca de componentes nas produções, o que 

representa 14% das não-conformidades, como demonstrado no gráfico da figura 14. Este motivo 

deve-se a erros nas produções, erros estes que são oriundos de enganos ou mal-entendidos que 

originam trocas de componentes. Estes erros, nas trocas de componentes, ocorrem essencialmente 

nas produções de novos produtos ou alterações de imagens de produtos antigos, o motivo que está 

na sua origem, é o facto de existirem variadas fontes de informação dentro da empresa. Assim que o 

departamento de qualidade se depara com estas anomalias da produção, manda parar a produção de 

imediato até que se verifique a normalização da mesma e no caso de já existirem produtos não-

conformes seguem para reprocessamento. 

Estes vários fluxos de informação tornam-se mais notórios devido à elevada gama de referências 

activas na empresa, torna-se necessário criar medidas que controlem este circuito de informação 

sobre produtos e os seus componentes.  

Alguns dos erros de produção ocorrem também devido à forma como os materiais são preparados e 

deixados para a produção, não existindo um local na empresa pré-destinado para esse efeito. Na 

maioria das vezes os materiais são deixados junto ao final das linhas, não existindo uma ordem de 

arrumação, nem uma separação física dos materiais a produzir nas diferentes linhas, tal facto é 

visível na figura 15. 
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 4.1.3 ANÁLISE DOS ÍNDICES DE PERFORMANCE 

 

A Performance de cada uma das linhas está demonstrada no gráfico da figura 16, estes valores são 

mais baixos que os restantes índices que influenciam o calculo do OEE de cada uma das linhas.  O 

valor da Performance é inferior em todos os meses na linha 1, tal acontecimento deve-se ao facto de 

esta ser a linha com maior cadência o que faz com que após cada paragem esta demore mais que a 

outra linha a atingir a velocidade máxima. Para o cálculo do valor da Performance é tido em conta a 

cadência do equipamento, através do tempo de ciclo de produção de cada unidade, e a quantidade 

de produtos produzidos num determinado tempo de produção. Como tal, o valor deste indicador é 

reduzido sempre que ocorram micro-paragens e é influenciado negativamente caso o equipamento 

funcione abaixo da cadência máxima de produção. 

Este valor reduzido em ambas as linhas advém de um conjunto de micro-paragens, as micro-

paragens das linhas não são registadas, uma vez que não se tornaria viável proceder ao registo de 

todos os motivos de micro-paragens, assim como do tempo das mesmas, este facto leva a que seja 

necessário o acompanhamento da produção para que se compreenda as causas das mesmas.  

Após o acompanhamento de vários dias de produção foi possível concluir algumas das causas que 

estão na origem destes valores. Todas as paragens inferiores a 10 minutos são consideradas micro-

paragens, não existindo registo das mesmas, as que sejam superiores a 10 minutos são 

consideradas paragens, sendo exigido o seu registo, os principais motivos de paragens estão listados 

no ANEXO A. Na maioria dos casos as paragens são registadas durante uma troca de referência ou 

formato, ou nos inícios de produções. Durante uma produção, por norma, apenas ocorrem micro-

paragens, excepto se ocorrerem avarias ou afinações de equipamentos. 

Figura 15 - Zona de final da linha com os materiais para produção. 
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Figura 16 - Valores da Performance de ambas as linhas de produção no decorrer dos 4 meses de análise. 

Estas micro-paragens são muitas vezes geradas pelo abastecimento de materiais nos equipamentos 

de produção. Todos os equipamentos das linhas podem ser abastecidos em produção, apenas as 

rotuladoras, necessitam de parar para proceder à troca de bobines. Nesta troca, assim que a bobine 

acaba é retirado o rolo de cartão e o desperdício de filme de suporte dos rótulos e é adicionada a 

nova bobine. Esta micro-paragem ocorre, em média, de 2000 em 2000 garrafas, pois este é o 

tamanho médio das bobines, e decorre num período médio de tempo de 54 segundos. 

Na figura 17, observa-se a preparação das bobines antes de serem colocadas no equipamento de 

rotulagem, estas são todas colocadas num carrinho comum a toda a produção diária, este é 

posicionado junto do equipamento e a falta de espaço para manobrar as bobines limita o ritmo de 

trabalho dos funcionários.  

No entanto, nos restantes equipamentos das linhas também ocorrem micro-paragens para 

abastecimento dos mesmos, como referido no sub-capítulo anterior, a causa destas micro-paragens é 

a preparação inadequada dos materiais que se destinam ao abastecimento das linhas, o que leva a 

que os funcionários dispensem algum tempo na procura de materiais, e, consequentemente, uma 

micro-paragem dos equipamentos e da produção. 

47,2% 45,2% 48,1% 46,3%

57,5% 57,8% 60,4% 56,0%

0

10

20

30

40

50

60

70

Junho Julho Agosto Setembro

%

Linha 1

Linha 2

Figura 17 - Zona de preparação de bobines junto da 
rotuladora. 



41 

Existe ainda um grave problema de comunicação entre os vários sectores de produção, que se 

apresenta também como uma das principais causas dos elevados tempos de espera que originam 

muitas das micro-paragens.  

Outra das causas de micro-paragens registadas, durante o período de observação das produções, foi 

originada pela limpeza dos equipamentos.  

Visto que nos encontramos na indústria alimentar, este tipo de produção tem de ser controlada de 

forma criteriosa para que não ocorram contaminações. A indústria alimentar ao contrário de outras, é 

uma indústria limpa, qualquer sujidade pode ser um foco de contaminação de produtos, como tal, 

existem certificações de qualidade que exigem o rigor e controlo dessas limpezas. Uma das 

exigências imposta por algumas das certificações do ramo da segurança alimentar prende-se com a 

limpeza dos equipamentos de produção. 

A quebra de garrafas é um facto que acontece com alguma frequência nos equipamentos onde estão 

a ser manobradas ou no seu percurso ao longo da linha, pelo que o operador deve de imediato parar 

o equipamento e proceder à sua limpeza, para que não exista contaminação de vidros no interior das

garrafas, caso estas ainda estejam na fase em que não se encontram vedadas. No caso dos produtos 

que já se encontram na fase de acabamento como rotulagem, encaixotamento ou na linha que os 

transporta, quando existe a quebra de uma garrafa, é necessário que a linha pare, se o processo não 

parar pode originar que as garrafas na proximidade se sujem com o vinho derramado e tenham de ser 

reprocessadas. 

Em suma, os meios de limpeza dos equipamentos tomam um papel fulcral para o processo produtivo, 

junto a alguns dos equipamentos, existem produtos de limpeza e outros acessórios como panos, 

vassouras ou rodos. 

Anteriormente foi implementado um sistema de cores que diferenciava as linhas, com o principal 

objectivo de cada linha conter o seu material de limpeza, estava assim definido que a linha 1 seria a 

vermelho, a linha 2 a verde e a linha 5 a amarelo. 

A figura 18 demonstra que os utensílios de limpeza que se deveriam encontrar naquela zona seriam 

os amarelos, contudo encontra-se um rodo verde junto a este equipamento da linha 5. O mesmo 

acontece na figura 19, referente à linha 1, onde a cor definida é o vermelho, mas junto da mesma 

encontra-se um rodo amarelo. 

Estes exemplos são comuns e multiplicam-se por toda a área de produção, o que faz com que muitas 

vezes os operadores de uma linha, ao necessitarem de um utensílio de limpeza, se tenham de 

deslocar a outra linha em busca dos mesmos. 

O facto de os operadores terem de procurar por um utensílio de limpeza causa micro-paragens 

desnecessárias nas linhas, devido à ausência do mesmo, estas paragens podem ser de apenas de 

escassos minutos, ou em alguns casos demorar muito mais tempo. Uma vez que este é um 

acontecimento esporádico, apenas por uma ocasião, a título de curiosidade, foi contabilizado o tempo 
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que o funcionário despendeu à procura de um rodo e foram cronometrados cinco minutos, número 

que representa na linha 1 a produção de 541 garrafas, traduzido nestes números percebe-se a 

relevância que a localização dos utensílios de limpeza têm para a produção. 

Existem cacifos junto de alguns equipamentos, destinados à arrumação de utensílios de limpeza, 

contudo actualmente têm uma utilização relativa, uma vez que alguns deles se encontram vazios e 

outros contêm outros tipos de peças, uma parte proveniente de reparações. 

Indo ao encontro do referido anteriormente, os resíduos provenientes destas limpezas dos 

equipamentos têm de ser geridos de forma a não criarem um foco de contaminação, no entanto os 

pontos de recolha de resíduos têm de ser colocados de forma a que os funcionários não tenham de 

se ausentar do seu posto de trabalho, o que se verifica com alguma regularidade, causando micro-

paragens. Os pontos de recolha de resíduos destas limpezas são escassos e colocados de forma 

inapropriada, pois recebem resíduos de vários equipamentos. 

Toda a documentação relativa aos enchimentos, é preenchida no espaço de produção, estando a 

mesma junto dos vários equipamentos, quer isto dizer que o coordenador tem de se deslocar a cada 

um deles para proceder ao preenchimento destes documentos. Em muitos casos, devido à falta de 

organização e à quantidade de registos a preencher para cada engarrafamento, existe a perda ou 

danificação dos mesmos. 

Foram ainda registadas micro-paragens causadas por atrasos na preparação do vinho, este 

acontecimento ocorreu devido a falhas de comunicação entre os vários pontos de produção. 

Em suma, os principais problemas e as causas que os originaram no decorrer deste período de 

análise são descritos na tabela 10. 

Figura 18 - Cacifo e material de limpeza junto 
da linha 5. 

Figura 19 - Cacifo e material de limpeza junto 
da linha 1. 
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INDICADOR PROBLEMA CAUSA 

Disponibilidade Tempo elevado de reparações Organização da oficina 

 Mudanças de formato Tempo de paragem das linhas 

 Paragens por falta de materiais 
Organização dos fluxos de 

informação 

Qualidade Sacada 
Produção de produtos não-

conformes 

 
Trocas de componentes de 

produtos 
Organização e preparação dos 
materiais / fluxos de informação  

Performance Paragens para limpeza 
Organização dos dispositivos de 

limpeza 

 
Paragens para abastecimento de 

equipamentos 
Organização da preparação de 

materiais 

 
Paragens para esclarecimentos de 

dúvidas 
Organização dos fluxos de 

informação 

Tabela 10 - Problemas detectados no período de análise e respectivos motivos que originam estes problemas. 

 

4.2 TROCAS DE FORMATOS 

 4.2.1 LINHA 1 

 

Como referido anteriormente, as paragens das linhas, para mudança de formato, são um factor 

significativo que influencia a Disponibilidade das mesmas. A organização e a comunicação destas 

mudanças de formato é planeada e prevista pelo departamento de planeamento, estando todos os 

departamentos sensibilizados para a data e hora prevista para esta operação. Uma vez que as trocas 

de formato geram bastante tempo não produtivo optou-se por durante o mês de Outubro analisar 

algumas das que ocorreram na linha 2.  

Ainda assim na linha 1, pela análise já realizada aos tempos de paragens, estas trocas são de maior 

duração, como não existia nenhuma mudança de formato programada para o mês de Outubro, optou 

por se estudar as duas trocas que ocorreram durante o mês de Setembro. Estes acontecimentos na 

linha 1 têm cada vez mais frequência, com a entrada da empresa em novos mercados.  

Uma vez que a linha 1 é de grandes dimensões, definiu-se uma estratégia de estudo e uma equipa, 

tornando possível o acompanhamento em simultâneo da mudança de formato de todos os 

equipamentos, o que seria impossível de realizar apenas por uma pessoa. Definidos os elementos 

desta equipa, pertencentes a várias áreas da empresa, foi realizada uma formação em SMED a todos 

eles, para que cada um soubesse as tarefas a realizar e o objectivo deste estudo e desta filosofia.  

Este estudo teve como princípio duas etapas: a primeira foi a de perceber o tempo de mudança de 

formato de cada equipamento, avaliando os que demoram mais tempo neste processo, este estudo 

ainda nunca tinha sido realizado. Numa segunda etapa será implementada a ferramenta SMED nos 

equipamentos que tenham o tempo de troca mais elevado.  
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Para iniciar a primeira etapa do estudo a equipa acompanhou a troca integral da linha, que foi 

realizada pelos elementos que laboram nos equipamentos, contudo existem equipamentos em que a 

troca de formato tem de ser realizada pela equipa de manutenção, pois existe a necessidade de 

realizar algumas alterações mecânicas, alterações estas que apresentam um grau elevado de 

complexidade.  

Durante o processo de análise das mudanças de formato foram registadas em vídeo imagens das 

trocas ocorridas em todos os equipamentos, registando-se todas as operações e os tempos de 

mudança. 

Após o término desta primeira etapa, a equipa reuniu para discussão dos tempos de troca de cada 

equipamento, chegou-se à conclusão que, uma vez que o funcionário da manutenção tem de realizar 

a troca de dois equipamentos, o tempo total de paragem para mudança de formato da linha foi de 9 

horas e 28 minutos. Este realizou a troca de formato da enchedora em 8 horas e 5 minutos e, 

posteriormente, procedeu à troca de formato da encaixotadora em 1 hora e 23 minutos, como 

demonstrado na tabela 11.  

Tabela 11 - Listagem do tempo de troca de formato dos diversos equipamentos que compõem a linha 1. 

A troca de formato nesta linha serve apenas para a produção de lotes pequenos, ou seja, para a 

produção no formato de 0,25L, durante escassos dias. Na realização desta troca em específico, a 

linha produziu o formato de 0,25L durante dois dias, e de seguida voltou a realizar-se uma mudança 

para 0,75L, ou seja, o tempo de mudança de formato face ao tempo efectivo de produção torna-se 

bastante significativo. 

A troca de formato do monobloco de enchimento, é o equipamento que dispensa mais tempo na 

mudança de formato, logo a segunda etapa da análise incidiu sobre este. Nesta etapa foi reunida 

toda a equipa para acompanhamento da mudança de formato do monobloco de enchimento, mais 

uma vez foram registadas e cronometradas todas as operações de trocas de componentes do 

mesmo, todo este procedimento foi também registado em vídeo.  

EQUIPAMENTO TEMPO 

Despaletizador 67 min 

Rotuladora de Gargantilhas 12 min 

Enxaguadora 45 min 

Monobloco (enchedora+rolhador) 485 min 

Capsuladora Screw-cap 11 min 

Lavadora Exterior 15 min 

Capsuladora 23 min 

Rotuladora  49 min 

Formadora de Caixas 38 min 

Encaixotadora  78 min 

Seladora de Caixas 4 min 

Paletizador 52 min 

Ajuste da largura das linhas 41 min 

Tempo total de paragem da linha 1  
Monobloco (enchedora+rolhador) + Encaixotadora 

563 min (9h28m) 
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Foi realizado um diagrama esparguete disponível no ANEXO C, onde foram acompanhadas todas as 

deslocações realizadas pelo operador da manutenção, não só junto do equipamento, mas também 

longe dele, procurando ferramentas ou componentes do equipamento para proceder à troca. 

Nesta segunda troca foi registado um tempo total de paragem da linha de enchimento, inferior ao 

registado na primeira etapa, registando-se agora um tempo de paragem de 8 horas e 59 minutos, em 

que 7 horas e 41 minutos foi o tempo de setup do monobloco e 1 hora e 23 minutos o setup da 

encaixotadora. A percentagem de tempo das várias tarefas realizadas durante a operação de troca de 

formato são representadas na figura 20. 

Figura 20 - Representação do tempo das diferentes operações da troca de formato do monobloco de 
enchimento. 

A mudança de formato da enchedora pode assim distinguir-se em quatro fases, são elas: a troca de 

componentes de condução de garrafas (Estrelas, Sem-fins, Bacalhaus), o ajuste de altura da 

enchedora e rolhador, a troca dos bicos de enchimento (factor que regula o nível de enchimento da 

garrafa) e, por último, realiza-se um teste com uma garrafa de forma a percorrer todo o equipamento, 

validando a conformidade da realização de todo o processo. 

Figura 21 - Esquema de montagem dos Sem-Fim, Estrelas e Bacalhaus no monobloco de enchimento para o 
formato 0,25L. 

Na figura 21 é representado um esquema do monobloco de enchimento no formato 0,25L, as garrafas 

entram pelo sem-fim (SF1) e são conduzidas até aos bicos de enchimento pela estrela (E1) - estrelas 
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é o termo que designa o separador que empurra as garrafas num sentido - e o bacalhau (B1) - 

bacalhau é o termo que designa o separador central entre as estrelas -, entram, já cheias, no E2 

percorrendo quase uma volta completa até entrar no rolhador, saem já vedadas para a estrela (E3) e 

saem do monobloco para a linha. 

A troca analisada tem em conta a passagem do formato 0,25L, como referido no esquema da figura 

21 para o esquema da figura 22, que representa o formato 0,75L. Nesta mudança de formato todas 

as estrelas, sem-fins e bacalhaus presentes na figura 21 são retirados e colocados os representados 

na figura 22, todos os componentes têm furação e dimensões diferentes ajustando-se à medida das 

garrafas. Na figura 22 as garrafas entram vazias pelo sem-fim (SF1), são conduzidas pela estrela (E1) 

até à enchedora, as mesmas já cheias saem da enchedora na estrela (E2), percorrem o sem-fim 

(SF2), chegando à estrela (E3) que as conduz ao rolhador e por fim passam na estrela (E4) que as 

dirige à saída do monobloco. 

Figura 22 - Esquema de montagem dos Sem-Fim, Estrelas e Bacalhaus no monobloco de enchimento para o 
formato 0,75L. 

Da análise à troca de formato registada concluiu-se que existem várias causas que levam a um tempo 

de troca tão elevado. O funcionário que realiza estas trocas, por vezes, tem de realizar deslocações 

desnecessárias em torno do equipamento para accionar vários comandos do monobloco, este dado é 

mais notório aquando do ajuste da altura da enchedora. 

Também a operação de troca dos bicos da enchedora obriga a que o responsável pela troca de 

formato se desloque em torno do equipamento. A operação de retirar os componentes do interior do 

equipamento é dificultada pelas dimensões dos mesmos, sendo que é apenas um funcionário a 

realizar a tarefa. Este realiza ainda deslocações ao armazém sempre que retira um componente do 

interior do equipamento, uma vez que estes não são previamente preparados e deixados junto do 

monobloco. 

Ainda assim, o principal motivo que origina a um tempo de troca tão elevado é a idade do 

equipamento, pois este não está preparado para estas trocas. Todos os apertos realizados nestas 

operações são com recurso a diversas chaves, não existindo um padrão de parafusos, a troca de 

cada componente obriga ao aperto e desaperto de vários parafusos isto torna o processo mais 

moroso. 
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 4.2.2 LINHA 2 

   

Passando agora a análise para a linha 2 de enchimento, foram acompanhadas cinco trocas de 

formato, estas trocas foram registadas entre os vários formatos que a linha consegue produzir. Tal 

como sucedido na linha 1 foram registadas todas as operações e cronometradas, estas trocas foram 

também registadas em vídeo, para uma posterior análise. Este processo foi realizado pela mesma 

equipa que acompanhou as mudanças na linha 1, realizando os mesmos procedimentos, mas desta 

vez aos dois equipamentos desta linha, o monobloco da rotuladora e o monobloco da enchedora.  

O tempo de mudança de formato de ambos os equipamentos, é díspare, uma vez que o monobloco 

de enchimento contém mais trocas de componentes que o outro monobloco. Em ambos os 

equipamentos estas operações são realizadas pelos operadores que laboram nos mesmos, sem 

recurso à equipa da manutenção. O tempo médio de troca destes equipamentos ronda os 74 minutos 

para o monobloco de enchimento e 30 minutos no equipamento onde é feita a rotulagem, ambos são 

recentes e dispõem de muitas funcionalidades que facilitam as trocas de formato, como encaixes 

rápidos ou apertos fáceis.  

 

Figura 23 - Gráfico com o tempo despendido nas mudanças de formato analisadas e valor médio. 

A figura 23, demonstra os tempos totais das trocas de formatos analisadas e a média das mesmas 

para ambos os equipamentos. Na figura 24 é indicado o esquema de montagem do monobloco da 

enchedora, numa troca de formato todos os 10 componentes são substituídos por outros de 

dimensões diferentes, posteriormente é realizada a afinação do equipamento. 

 

Figura 24 - Esquema de montagem do monobloco da enchedora. 

70
77 79

71

76 74,6

29 32 26 33
29 29,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 Média

M
in

u
to

s

Monobloco 
Enchimento

Monobloco 
Acabamento



48 

No esquema da figura 25 é ilustrada a montagem dos componentes que constituem o monobloco de 

acabamento ou rotulagem. Tal como no de enchimento, todos os componentes são trocados quando 

existe uma troca de formato. O equipamento de rotulagem é equipado com controlo electrónico, 

capaz de realizar certas operações de afinação ou ajuste de forma autónoma, cabendo assim ao 

funcionário apenas a função de seleccionar algumas medidas ou formatos pré-definidos no display de 

controlo. 

A conclusão retirada da análise destas trocas de formato a que se assistiu, foi de uma 

desorganização na preparação dos componentes para as trocas de formatos, e muitas das vezes 

esta preparação foi inexistente, apesar de estas se encontrarem planeadas. A falta de preparação 

das mudanças de formato obriga a que o operador, cada vez que desmonte um componente, se 

tenha de deslocar ao armazém a fim de trazer outro do seguinte formato a produzir. O armazém onde 

são guardados os formatos de todos os equipamentos é comum, não existindo uma ordem de 

arrumação ou identificação pré-definida. Estes formatos são guardados de forma aleatória e por 

vezes desorganizada, conforme está representado na figura 26. 

O facto de não existir um procedimento formal escrito sobre a troca de formato, leva a que em caso 

de dúvidas se tenha de recorrer a um técnico de manutenção, que nem sempre pode acompanhar 

estas operações. Uma vez que as trocas de formato são realizadas por vários operadores, estas têm 

procedimentos de montagem que podem diferir entre si.  

Figura 25 - Esquema de montagem do monobloco da rotuladora. 

Figura 26 - Zona de arrumação dos formatos de todos os equipamentos 
das linhas de enchimento. 
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 PROBLEMA CAUSA 

Linha 1  
(Monobloco 
Enchimento) 

Erros nas trocas de componentes 
dos Formatos 

Organização do armazém de 
formatos 

Deslocações ao armazém de 
formatos 

Falta de preparação prévia das 
trocas de formatos 

Excessivo tempo de ajuste de 
alturas do equipamento 

Procedimento pouco interactivo 
(tentativa/erro) 

Deslocações do operador em torno 
do equipamento 

Procedimento de ajustes do 
equipamento 

Linha 2 

Erros nas trocas de componentes 
dos Formatos 

Organização do armazém de 
formatos 

Deslocações ao armazém de 
formatos 

Falta de preparação prévia das 
trocas de formatos 

Excessivo tempo de ajuste de 
alturas do equipamento de 

enchimento 

Procedimento pouco interactivo 
(tentativa/erro) 

Tabela 12 - Problemas detectados nas trocas de formato no período de análise e respectivas causas que os 
originaram. 
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5   SOLUÇÕES PROPOSTAS 

A primeira parte deste capítulo inicia-se como uma resposta ao sub-capítulo anterior, continuando 

com o estudo da metodologia SMED nas linhas de enchimento, apresentando algumas soluções 

encontradas para os problemas expostos. Na segunda parte serão apresentadas soluções para os 

elevados tempos de paragem e micro-paragens registadas, propondo aumentar os índices de 

Performance e Disponibilidade das linhas, reflectindo num aumento do valor do OEE das mesmas. 

Serão ainda apresentadas medidas que visem aumentar o padrão de qualidade de produção, 

influenciando também elas o cálculo do valor do OEE. 

5.1 TROCAS DE FORMATO 

5.1.1 LINHA 1 

Após a análise da troca de formato assistida no monobloco de enchimento, reunindo-se a equipa que 

assistiu a esta troca juntamente com toda a equipa de manutenção, nesta fase poderiam apenas ser 

apresentados os problemas encontrados na fase anterior à equipa de manutenção, procurando assim 

respostas, contudo a ideia de reunir toda a equipa envolvida teve por base a finalidade de que fosse 

aplicado o conceito de Brainstorming (chuva de ideias), uma vez que toda a equipa assistiu a esta 

troca, todas as ideias que possam surgir de melhoria tornam-se úteis. 

A fase 0 de desenvolvimento do SMED já se encontra concluída, uma vez que a equipa já registou 

todas as operações realizadas no setup, na fase seguinte, com a listagem das operações realizadas, 

durante a mudança de formato, procurou definir-se quais as operações externas e internas, ou seja, 

as que poderiam ser realizadas com o equipamento em funcionamento, e as que poderiam ser com o 

equipamento parado, esta diferenciação é apresentada na tabela 13. 

Finalizada a fase 1 do método SMED, seguiu-se para a fase onde as operações internas são 

convertidas em externas. A cada operação de troca de componentes do equipamento está associada 

uma deslocação do funcionário ao armazém, onde são guardados todos os materiais necessários às 

trocas de formatos dos equipamentos das linhas. O funcionário leva um componente desmontado do 

equipamento e traz um outro para a mesma função, mas correspondente ao outro formato, esta 

operação anteriormente era realizada com o equipamento parado. Esta passa a ser considerada 

operação externa, pois a deslocação ao armazém pode ser realizada antes ou depois da paragem do 

equipamento, ou seja, com este em produção. Todas as outras operações realizadas no equipamento 

obrigam a que este esteja parado, uma vez que se trata de desaperto de componentes que poderiam 
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pôr em causa a segurança do operador e do equipamento, caso estas se realizassem com este em 

produção ou movimento. 

Com esta medida reduz-se o tempo total de imobilização da linha, uma vez que estas operações se 

realizam antes da paragem do equipamento, assim este é parado apenas para se realizar as 

operações internas. Esta medida, apesar de simples, corresponde a uma redução do tempo de 

paragem do equipamento de cerca de 28 minutos, é um valor bastante considerável, ainda assim 

apenas corresponde a uma redução do tempo de paragem total de 6%. 

OPERAÇÃO TIPO OPERAÇÃO TIPO 
Desapertar e retirar Sem-fim 

0,25L (SF1) 
INTERNA 

Colocar e fixar Estrela 
0,75L (E3) 

INTERNA 

Deslocação ao armazém EXTERNA 
Colocar e fixar Bacalhau 

0,75L (B2) 
INTERNA 

Desapertar e retirar Estrela 
0,25L (E1) 

INTERNA 
Colocar e fixar Estrela 

0,75L (E4) 
INTERNA 

Deslocação ao armazém EXTERNA 
Desapertar os pilares da 

enchedora 
INTERNA 

Desapertar e retirar Bacalhau 
0,25L (B1) 

INTERNA 
Subir/Descer enchedora 

com comando em manual 
INTERNA 

Deslocação ao armazém EXTERNA Afinar guias e válvulas INTERNA 

Desapertar e retirar Estrela 
0,25L (E2) 

INTERNA 
Apertar os pilares da 

enchedora 
INTERNA 

Deslocação ao armazém EXTERNA 
Desapertar o pilar do 

rolhador 
INTERNA 

Desapertar e retirar Bacalhau 
0,25L (B2) 

INTERNA Afinar soprador INTERNA 

Deslocação ao armazém EXTERNA Apertar os pilares rolhador INTERNA 

Desapertar e retirar Estrela 
0,25L (E3) 

INTERNA Desapertar bicos 0,25L INTERNA 

Deslocação ao armazém EXTERNA Retirar bicos 0,25L INTERNA 

Colocar e fixar Sem-fim 0,75L 
(SF1) 

INTERNA Colocar bicos 0,75L INTERNA 

Colocar e fixar Estrela 0,75L 
(E1) 

INTERNA Afinar nível de enchimento INTERNA 

Colocar e fixar Bacalhau 0,75L 
(B1) 

INTERNA Fixar bicos 0,75L INTERNA 

Colocar e fixar Estrela 0,75L 
(E2) 

INTERNA 
Afinar e testar o 

monobloco com 1 garrafa 
INTERNA 

Colocar e fixar Sem-fim 0,75L 
(SF2) 

INTERNA 

Tabela 13 - Listagem das operações de setup do monobloco de enchimento. 

Próximo da fase final de implementação do SMED, o objectivo passa agora pela redução do tempo 

das operações. Foi pensado inicialmente, como forma de reduzir estas deslocações ao armazém, 

diminuindo o tempo das operações externas, deixar todos os componentes preparados junto à 

enchedora antes da troca de formato. Contudo, foi proposta uma solução que visa a prevenção dos 

erros e diminuição do tempo de realização desta tarefa, uma vez que são muitos os componentes a 

trocar, achou-se por bem o uso de uma check-list para facilitar o processo de preparação dos 

mesmos. O operador da manutenção, ou qualquer outro, deve assim, antes de uma paragem para 

troca de formato, deslocar-se ao armazém de componentes e, com a check-list do formato a que 

pretende realizar a mudança, trazer todos os componentes para junto do monobloco de enchimento. 

Esta medida obriga a uma organização dos componentes no armazém, iniciando a aplicação do 

método de 5'S nesta área. Com o uso da check-list e com o armazém organizado é espectável que o 

tempo destas operações externas seja reduzido. 
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Seguiu-se a análise das operações internas com o intuito de, nesta fase, reduzir o tempo das 

mesmas. As soluções encontradas para os problemas detectados com as inúmeras deslocações do 

operador e excessivos tempos de ajustes do equipamento, passou por realizar alterações mecânicas 

ao mesmo, bem como o apoio de um operador na realização de algumas tarefas. 

Foi então estudada a possibilidade de dois operadores realizarem algumas operações que o operador 

de manutenção anteriormente realizava sozinho, considerando apenas as tarefas mais simples, sem 

necessidade de conhecimentos de mecânica profundos, ainda assim é essencial uma formação 

prévia dos colaboradores nas funções a desempenhar. Achou-se por bem, seleccionar o coordenador 

de turno para apoiar nesta operação. 

A operação de troca dos bicos da enchedora implicava que o operador de manutenção se deslocasse 

em redor de todo o equipamento, tal como representado na figura 27, passando uma vez a 

desapertar os bicos de enchimento, numa segunda volta para os retirar, de seguida para colocar os 

do formato seguinte, novamente a afinar a altura dos mesmos com recurso a uma bitola e, por último, 

uma passagem a realizar o aperto os mesmos. 

Com o auxílio do coordenador de turno é possível que estes se posicionem lado a lado na enchedora, 

assim, enquanto um realiza uma operação, o que está ao seu lado realiza a seguinte, como mostra o 

esquema da figura 28. Neste novo procedimento o operador que realiza a primeira tarefa deve ter o 

controlo da consola, que faz o equipamento girar evitando deslocações, este procedimento não era 

realizado anteriormente, uma vez que o operador sozinho não conseguia controlar a consola e 

realizar as operações ao mesmo tempo. 

Assim, o tempo de troca dos bicos é reduzido pelo menos para metade, uma vez que tal operação 

passa a ser realizada por dois operadores. Esta redução de tempo representa 17,3% do tempo de 

setup do equipamento, ou seja, uma redução de 76 minutos, esta redução pode ser maior, uma vez 

que os funcionários agora não se deslocam, mas sim o equipamento. 

Figura 28 - Solução proposta, em que os dois 
operadores estão fixos e o equipamento se desloca. 

Figura 27 - Situação actual, em que o 
operador se desloca em torno do equipamento. 
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Segue-se a operação de subida da enchedora, este processo era anteriormente realizado por 

tentativa/erro, o operador numa primeira fase desaperta os pilares da enchedora e, de seguida, com 

recurso a uma garrafa modelo, colocava-a na entrada das garrafas vazias, afinando então a altura do 

equipamento aos poucos, até que o modelo entrasse na enchedora de forma justa, durante este 

processo o operador deslocava-se várias vezes à parte superior do equipamento, para verificar se 

este ajuste ocorria sem provocar empenos. 

Para evitar este processo moroso, foi proposta como solução, que nesta fase ambos os operadores 

devem desapertar os pilares da enchedora, realizando posteriormente o ajuste da altura da mesma. 

Inserida nesta medida estava a construção de estruturas de apoio no equipamento, fixando-se uma 

régua graduada no mesmo, definindo à partida as alturas das garrafas utilizadas neste equipamento 

nessa mesma régua, como demonstra a figura 29. O coordenador de turno apenas necessita de subir 

o equipamento de uma forma mais interactiva, alinhando o traço vermelho da enchedora com o traço

da régua, enquanto o operador de manutenção se mantém na parte superior, verificando se ocorrem 

empenos, evitando assim deslocações em torno do equipamento. 

Figura 29 - Régua colocada para regulação da altura da enchedora. 

Para realizar a tarefa seguinte o operador de manutenção deve afinar as guias e as válvulas para a 

altura da garrafa então definida, após este passo ambos devem apertar os pilares da enchedora, 

fixando assim a altura da mesma. 

Tal como na fase de aperto e desaperto dos bicos de enchimento, uma vez que esta operação é 

agora realizada por dois operadores, esta tarefa reduz o seu tempo para metade, já a parte de subida 

ou descida do equipamento carece de um ensaio. A redução do processo de aperto e desaperto dos 

pilares, representa 5% do tempo total do setup, que resulta numa redução de cerca de 26 minutos. 
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O coordenador não deve estar afecto a esta função durante todo o tempo de setup, pois assim não 

representaria um ganho para a empresa, que passava a ter duas pessoas a realizar a mudança. 

Pensou-se que como alternativa o coordenador de turno pudesse estar a realizar outras tarefas, e 

incumbido apenas a ajudar nas operações de setup acima descritas. Para tal, as operações de troca 

de bicos e ajuste da altura da enchedora, realizadas por ambos, passam a ser realizadas no início. 

Esta medida foi estudada com o responsável da manutenção e chegou-se à conclusão que não 

existia qualquer inconveniente. Quando se iniciar o setup, o coordenador deve estar junto do 

equipamento para que em conjunto com o operador da manutenção realizem as operações acima 

descritas, assim que estas estejam concluídas pode ausentar-se para ir realizar outras tarefas, 

ficando o operador de manutenção sozinho a realizar tarefas mais técnicas. 

A fase seguinte incidiu, tal como a anterior, na redução do tempo das operações internas no 

equipamento, foi realizado um levantamento de todos os tipos de apertos existentes no monobloco. 

Chegou-se à conclusão que seria possível adaptar quase todos os apertos existentes para apertos 

rápidos, o que faz com que na maioria dos casos se dispensassem chaves, uma vez que estes 

parafusos não se destinam a realizar apertos fortes, apenas fixam os componentes. Alguns dos 

parafusos trocados constam nas figuras 30 e 31 representando respectivamente a situação inicial e a 

situação com os parafusos propostos. 

Não é possível calcular o tempo ganho com esta solução, pois o impacto desta medida só poderá ser 

contabilizado assim que se realize um primeiro teste. A formação aos dois coordenadores de turno 

decorreu durante o mês de Outubro, assim como a implementação de todas as medidas acima 

descritas, uma vez que existiam trocas planeadas para o mês de Novembro. A primeira troca de 

formato foi de 0,75L para 0,25L e serviu para afinar todos os procedimentos, contando como um 

ensaio, e assim o tempo de setup não se torna relevante para este estudo. 

Na tabela 14 estão listados os tempos médios das 2 análises realizadas posteriormente aos setups 

que decorreram no mês de Novembro e Janeiro, comparando com os valores do setup inicial sem 

melhorias. Uma vez que o primeiro registo realizado foi uma passagem do formato de 0,25L para 

0,75L, por uma questão de coerência de resultados, as duas mudanças comparados foram sobre 

Figura 30 - Estrela de saída da enchedora com 
parafusos convencionais. 

Figura 31 - Estrela de saída da enchedora com 
parafusos de aperto rápido. 
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estes mesmos formatos, pois no sentido inverso existe um número inferior de estrelas, sem-fins e 

bacalhaus a colocar, o que corresponde a um número de setup relativamente inferior. 

EQUIPAMENTO 
TEMPO 
INICIAL 

TEMPO MÉDIO 
APOS MELHORIAS 

Trocas de Sem-fim/Estrelas/Bacalhaus 

Desapertar e retirar Sem-fim 0,25L (SF1) 32 segundos 21 segundos 

Desapertar e retirar Estrela 0,25L (E1) 9 minutos e 7 segundos 3 minutos e 27 segundos 

Desapertar e retirar Bacalhau 0,25L (B1) 11 minutos e 25 segundos 5 minutos e 9 segundos 

Desapertar e retirar Estrela 0,25L (E2) 3 minutos e 40 segundos 1 minuto e 29 segundos 

Desapertar e retirar Bacalhau 0,25L (B2) 3 minutos e 14 segundos 1 minuto e 8 segundos 

Desapertar e retirar Estrela 0,25L (E3) 2 minutos e 5 segundos 53 segundos 

Colocar e fixar Sem-fim 0,75L (SF1) 3 minutos 1 minuto e 10 segundos 

Colocar e fixar Estrela 0,75L (E1) 28 minutos 11 minutos 

Colocar e fixar Bacalhau 0,75L (B1) 31 minutos 13 minutos 

Colocar e fixar Estrela 0,75L (E2) 9 minutos 3 minutos e 42 segundos 

Colocar e fixar Sem-fim 0,75L (SF2) 5 minutos 2 minutos e 

Colocar e fixar Estrela 0,75L (E3) 9 minutos 3 minutos e 20 segundos 

Colocar e fixar Bacalhau 0,75L (B2) 13 minutos 5 minutos e 9 segundos 

Colocar e fixar Estrela 0,75L (E4) 8 minutos 3 minutos e 14 segundos 

Ajuste da altura da Enchedora e 
Rolhador 

Desapertar os pilares da enchedora 25 minutos 11 minutos 

Subir/Descer enchedora com comando 
em manual 

29 minutos 
5 minutos 

Afinar guias e válvulas 14 minutos 13 minutos 

Apertar os pilares da enchedora 26 minutos 12 minutos 

Desapertar o pilar do rolhador 19 minutos 18 minutos 

Subir/Descer rolhador com comando em 
manual 

10 minutos 
10 minutos 

Afinar soprador 3 minutos 3 minutos 

Apertar os pilares rolhador 23 minutos 22 minutos 

Troca dos bicos de enchimento 

Desapertar bicos 0,25L 26 minutos 19 minutos 

Retirar bicos 0,25L 20 minutos 19 minutos 

Colocar bicos 0,75L 29 minutos 20 minutos 

Afinar nível de enchimento 24 minutos 20 minutos 

Fixar bicos 0,75L 30 minutos 13 minutos 

Afinar e testar o monobloco com 1 
garrafa 

23 minutos 
22 minutos 

TOTAL 461 minutos (7h41m) 219 minutos (3h39m) 

Tabela 14 - Comparação do tempo de mudança de formato da fase de análise com o tempo médio de duas 
mudanças de formato após as medidas de melhoria propostas. 

É notório na tabela 14 o sucesso dos impactos estimados, uma vez que as medidas descritas 

anteriormente resultaram em reduções dos tempos das operações realizadas, este facto apenas não 

tem efeito na operação de afinação da altura do rolhador, pois não se aplicou nenhuma medida neste. 

As soluções propostas representam, face à situação inicial, uma redução do tempo de setup de 

quatro horas e dois minutos, o que significa em termos percentuais uma redução de 52,5%. Uma vez 

que o tempo do setup inicial era de sete horas e quarenta e um minutos e reduziu para três horas e 

trinta e nove minutos. Estes dados apenas são relativos à troca de formato do monobloco, para o 
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tempo de paragem total da linha deve somar-se o valor médio da troca de formato da encaixotadora 

que o operador da manutenção realiza em seguida, de uma hora e dezoito minutos. Assim sendo, o 

tempo total de paragem para troca de formato inicialmente era de oito horas e cinquenta e nove 

minutos, e agora passou a ser de quatro horas e cinquenta e sete minutos, isto representa uma 

redução de 44,9% no tempo de setup. 

Uma vez que esta operação ocorre em média de dois em dois meses, o que representa um tempo de 

paragem anual de 108 horas, realizando-se 6 trocas de 0,25L para 0,75L e outras 6 no sentido 

inverso. Para o mesmo tempo total de produção é possível realizar um número superior de mudanças 

de formato, como se apresenta na figura 32, esta medida permite uma maior versatilidade à linha de 

enchimento. O impacto destas medidas no indicador OEE será avaliado no final deste capítulo. 

Figura 32 - Número de mudanças de formato que é possível realizar mantendo o mesmo tempo total de 
produção durante 1 ano. 

5.1.2 LINHA 2 

Passando à análise da situação encontrada na linha 2, o procedimento realizado seguiu os mesmos 

passos que o realizado para a linha 1, mais uma vez juntou-se a equipa para discussão dos 

parâmetros observados, concluindo assim a fase 0 de implementação da metodologia SMED. Esta 

linha tem a particularidade de ser uma linha recente e preparada para troca de formatos, é importante 

relembrar que em ambos os equipamentos que constituem esta linha, são os operadores que 

realizam as operações de mudança de formato. Na tabela 15, estão documentadas a operações 

realizadas durante a mudança de formato no equipamento de enchimento, as operações descritas na 

tabela 16 foram as registadas no monobloco de rotulagem. 

O procedimento de troca de componentes segue o mesmo enfiamento daquele que é realizado na 

linha 1, ou seja, associado à desmontagem de cada componente do equipamento de produção, é 

realizada uma deslocação ao armazém de formatos, para que se deixe arrumado o componente do 

formato antigo, e se traga um outro para as mesmas funções, mas do formato seguinte, esta 

operação é realizada com equipamento imobilizado, contudo é uma operação externa. Definidos os 

diferentes tipos de operações inicia-se a fase 2 de implementação do método, focando-se na 
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transformação das operações internas em externas. Como tal, a operação externa relatada, de 

preparação dos componentes a trocar, deve ser realizada com o equipamento em funcionamento. 

Tabela 15 - Listagem das operações realizadas no monobloco de enchimento da Linha 2 e respectivos tempos 
médios e mínimos. 

Tabela 16 - Listagem das operações realizadas no monobloco de acabamento da Linha 2 e respectivos tempos 
médios e mínimos. 

Chega-se assim à última fase de implementação do SMED nesta linha, cujo objectivo é a redução do 

tempo de todas as operações. Uma vez que o planeamento nesta linha é inconstante e sujeito a 

mudanças repentinas, a preparação prévia dos componentes pode tornar-se inútil. Então seguiu-se 

OPERAÇÃO 
TEMPO 
MÉDIO 

TEMPO 
MÍNIMO 

OPERAÇÃO 
TEMPO 
MÉDIO 

TEMPO 
MÍNIMO 

Lavagem do equipamento 3:39 min 3:27 min Colocar e fixar Bacalhau (B2) 1:43 min 1:29 min 

Desapertar e retirar Sem-fim 
(SF1) 

3:31 min 1:24 min Colocar e fixar Estrela (E3) 1:18 min 1:06 min 

Desapertar e retirar Estrela 
(E1) 

3:07 min 1:03 min Colocar e fixar Estrela (E4) 1:18 min 1:06 min 

Desapertar e retirar Estrela 
(E2) 

3:07 min 1:03 min Colocar e fixar Sem-Fim (SF2) 1:56 min 1:41 min 

Desapertar e retirar Bacalhau 
(B1) 

3:46 min 1:31 min Colocar e fixar Bacalhau (B3) 1:45 min 1:33 min 

Desapertar e retirar Sem-Fim 
(SF2) 

3:51 min 1:45 min Colocar e fixar Estrela (E5) 1:31 min 1:27 min 

Desapertar e retirar Estrela 
(E3) 

3:11 min 0:58 min 
Desapertar coluna da 

enxaguadora 
0:53 min 0:50 min 

Desapertar e retirar Estrela 
(E4) 

3:11 min 0:58 min Subir/Descer enxaguadora 2:42 min 2:37 min 

Desapertar e retirar Bacalhau 
(B2) 

3:39 min 1:20 min 
Apertar coluna da 

enxaguadora 
0:51 min 0:49 min 

Desapertar e retirar Estrela 
(E5) 

3:17 min 1:06 min 
Colocar acertar todos os bicos 

para o nível da garrafa 
7:50 min 7:15 min 

Desapertar e retirar Bacalhau 
(B3) 

3:38 min 1:22 min Desapertar coluna do rolhador 0:58 min 0:54 min 

Colocar e fixar Bacalhau (B1) 1:59 min 1:47 min Subir/Descer rolhador 3:14 min 2:39 min 

Colocar e fixar Estrela (E1) 1:12 min 1:05 min Apertar coluna do rolhador 0:55 min 0:51 min 

Colocar e fixar Estrela (E2) 1:12 min 1:05 min Afinar/Testar com uma garrafa 4:22 min 4:01 min 

Colocar e fixar Sem-Fim 
(SF1) 

1:47 min 1:30 min 

OPERAÇÃO 
TEMPO 
MÉDIO 

TEMPO 
MÍNIMO 

Desapertar e retirar Sem-fim 
(SF1) 

4:31 min 2:02 min 

Desapertar e retirar Estrela 
(E1) 

3:14 min 1:04 min 

Desapertar e retirar Estrela 
(E2) 

3:14 min 0:59 min 

Desapertar e retirar Bacalhau 
(B1) 

2:33 min 1:26 min 

Colocar e fixar Bacalhau (B1) 1:46 min 1:29 min 

Colocar e fixar Estrela (E1) 1:21 min 1:15 min 

Colocar e fixar Estrela (E2) 1:21 min 1:17 min 

Colocar e fixar Sem-Fim 
(SF1) 

2:48 min 2:10 min 

Ajustar no display do 
equipamento a referencia a 

produzir 
2:07 min 0:42 min 

Afinar/Testar com uma 
garrafa 

4:59 min 3:55 min 
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uma análise aos componentes e variedades de formatos existentes nesta linha, chegou-se à 

conclusão que seria mais prático a construção de carros de apoio às trocas de formato. A ideia é que 

estes contenham todos os componentes necessários a uma troca de formato e sejam colocados 

junto dos dois equipamentos aquando das trocas, evitando assim deslocações ou preparações 

prévias. Realizou-se um levantamento das medidas das peças de todos os formatos que esta linha 

produz, posteriormente foi realizado um projecto no Sotfware SolidWorks para um carro de suporte 

de formato, tendo em conta a análise das medidas e pesos realizadas, esta iniciativa está ilustrada 

na figura 33. 

Esta linha trabalha com formatos de 0,375L, 0,5L, 0,75L, 1L e 1,5L, pelo que os utilizados com maior 

frequência são o de 0,75L e 1,5L, decidiu-se avançar com a construção de um carro modelo, com 

estes dois formatos, como representado na figura 34. 

Caso se torne viável e prático mais à frente avança-se com a construção de um segundo com os 

restantes formatos. Esta medida tem como objectivo reduzir cerca de dois minutos a cada operação 

de retirada de um componente do equipamento, este facto é fundamentado pelo tempo mínimo de 

troca, registado numa das ocasiões em que os componentes se encontravam junto do equipamento. 

As medidas acima estudadas são comuns em ambos os monoblocos desta linha, pretende-se agora 

analisar as operações de cada um deles em detalhe. As operações de colocação e aperto dos 

componentes no monobloco de enchimento é uma tarefa bastante optimizada, uma vez que todas as 

peças contêm apertos fáceis, e dispõem de um método que permite a colocação dos componentes na 

posição correcta de forma rápida. A média dos tempos destas operações é perto do valor mínimo 

registado, o que não torna este um ponto relevante de estudo. 

O principal motivo de um tempo de setup elevado são os ajustes do equipamento, existe a 

necessidade de ajustar a altura da enxaguadora, enchedora e rolhador para cada troca de formato. 

Estas três operações de ajuste foram analisadas e concluiu-se que uma régua graduada para ajuste 

da enxaguadora e outra para ajuste do rolhador, simplificava a tarefa reduzindo o tempo das 

operações. Foram realizados vários ensaios com todas as garrafas produzidas nesta linha, registando 

as alturas da torre do rolhador e da enxaguadora, posteriormente, com base nestas medições, 

construíram-se réguas para simplificar os ajustes, a figura 35 representa uma dessas réguas. 

Figura 34 - Carro de suporte de trocas de formatos, 

com os componentes dos formatos 0,75L e 1,5L. 
Figura 33 - Projecto do carro de formatos no 

SolidWorks. 
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Figura 35 - Régua para afinação da altura do rolhador. 

Outro tipo de ajuste detectado foi a regulação dos níveis de enchimento, cada bico de enchimento 

dispõe de uma escala que permite regular o volume de enchimento, contudo, existe uma variedade 

de casos que influenciam os níveis de enchimento, pois estes variam com o tipo de rolha, garrafa, 

volume específico e temperatura de enchimento do vinho. O modo de afinação dos bicos é obtido 

colocando uma garrafa, e esperar que esta dê uma volta à enchedora, quando sair do equipamento é 

controlado o nível de enchimento da garrafa. De seguida, ajusta-se o bico para cima no caso de ter 

vinho em falta ou para baixo caso tenha vinho em excesso, este processo é realizado por tentativas. 

Como solução, decidiu-se realizar um levantamento dos níveis de enchimento dos múltiplos ajustes 

do equipamento. Por fim, afixou-se uma tabela no equipamento com estes resultados, através da 

tabela os operadores apenas necessitam de conjugar os parâmetros de enchimento e afinar a 

enchedora para a medida tabelada, esta tabela está ilustrada na figura 36 e disponível no anexo D. 

Figura 36 - Tabela de regulação do nível de enchimento, afixada na porta da enchedora. 

O monobloco de acabamento dispõe de um ajuste de alturas de forma electrónica, necessitando 

apenas que o operador seleccione o formato a realizar no display, ainda assim as operações de 

ajuste e teste dependem da destreza do operador. Este equipamento é mais pequeno que o anterior 

e dispõe de menos componentes para a troca, assim sendo, o equipamento que influência o tempo 

de paragem da linha é a enchedora e não a rotuladora, logo, não se torna viável reduzir mais o tempo 
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do setup deste equipamento, uma vez que já exigia uma análise muito profunda e um possível 

investimento. 

As  mudanças de formato não são realizadas sempre pelos mesmos operadores, por vezes surgem 

dúvidas, o que faz com que estes sejam obrigados a recorrer à equipa de manutenção. Em alguns 

casos estes operadores têm de parar as operações que estão a realizar para auxiliar nas mudanças 

de formato. Um dos objectivos da implementação do SMED nesta linha, passava pela realização das 

trocas de formato de forma autónoma pelos operadores dos equipamentos. Para colmatar algumas 

falhas de conhecimento sobre estes dois equipamentos, realizou-se uma formação a toda a equipa 

sobre o uso e manutenção básica dos mesmos, esta medida procura ir ao encontro das filosofias 

Lean. 

OPERAÇÃO 
TEMPO 
MÉDIO 
INICIAL 

TEMPO 
MÉDIO 

ACTUAL 
OPERAÇÃO 

TEMPO 
MÉDIO 
INICIAL 

TEMPO 
MÉDIO 

ACTUAL 

Lavagem do 
equipamento 

3:39 min 3:31 min 
Colocar e fixar 
Bacalhau (B2) 

1:43 min 1:29 min 

Desapertar e 
retirar Sem-fim 

(SF1) 
3:31 min 1:22 min 

Colocar e fixar 
Estrela (E3) 

1:18 min 1:04 min 

Desapertar e 
retirar Estrela (E1) 

3:07 min 0:59 min 
Colocar e fixar 

Estrela (E4) 
1:18 min 1:04 min 

Desapertar e 
retirar Estrela (E2) 

3:07 min 0:59 min 
Colocar e fixar 
Sem-Fim (SF2) 

1:56 min 1:31 min 

Desapertar e 
retirar Bacalhau 

(B1) 
3:46 min 1:14 min 

Colocar e fixar 
Bacalhau (B3) 

1:45 min 1:30 min 

Desapertar e 
retirar Sem-Fim 

(SF2) 
3:51 min 1:38 min 

Colocar e fixar 
Estrela (E5) 

1:31 min 1:17 min 

Desapertar e 
retirar Estrela (E3) 

3:11 min 0:57 min 
Desapertar 
coluna da 

enxaguadora 
0:53 min 0:49 min 

Desapertar e 
retirar Estrela (E4) 

3:11 min 0:57 min 
Subir/Descer 
enxaguadora 

2:42 min 0:33 min 

Desapertar e 
retirar Bacalhau 

(B2) 
3:39 min 1:16 min 

Apertar coluna 
da enxaguadora 

0:51 min 0:49 min 

Desapertar e 
retirar Estrela (E5) 

3:17 min 1:06 min 

Colocar acertar 
todos os bicos 
para o nível da 

garrafa 

7:50 min 0:58 min 

Desapertar e 
retirar Bacalhau 

(B3) 
3:38 min 1:15 min 

Desapertar 
coluna do 
rolhador 

0:58 min 0:52 min 

Colocar e fixar 
Bacalhau (B1) 

1:59 min 1:49 min 
Subir/Descer 

rolhador 
3:14 min 0:36 min 

Colocar e fixar 
Estrela (E1) 

1:12 min 1:05 min 
Apertar coluna 

do rolhador 
0:55 min 0:47 min 

Colocar e fixar 
Estrela (E2) 

1:12 min 1:05 min 
Afinar/Testar 

com uma garrafa 
4:22 min 2:06 min 

Colocar e fixar 
Sem-Fim (SF1) 

1:47 min 1:28 min 

Tabela 17 - Listagem das operações a realizar na operação de troca de formato do monobloco de enchimento e 
respectivos tempos iniciais e finais. 

Implementadas todas as soluções descritas foram medidos os tempos de setup dos equipamentos, 

como representado na tabela 17, existiu portanto, uma redução significativa no tempo das operações 

de desaperto dos componentes e na retirada dos mesmos do equipamento, esta medida é o 

resultado da implementação do carrinho de suporte dos formatos. O tempo das operações de 

colocação dos componentes também obtiveram uma redução, conseguidos em parte devido à 
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formação realizada aos operadores, tornando estes mais familiarizados com o processo. A operação 

de ajuste de alturas tanto no rolhador como na enxaguadora obtiveram reduções de tempo 

significativas devido ao auxílio das escalas. A implementação da tabela com as alturas dos bicos que 

definem o nível das garrafas, tornou o processo bem mais rápido reduzindo afinações na operação de 

ajuste, mas também na operação de teste com uma garrafa modelo, passando a existir menos 

afinações. O tempo de mudança de formato reduziu assim de um valor médio de 75 minutos, para 36 

minutos na média das mudanças de formato acompanhadas, este valor representa uma redução de 

52%.  

OPERAÇÃO 
TEMPO MÉDIO 

INICIAL 
TEMPO MÉDIO 

ACTUAL 

Desapertar e retirar Sem-
fim (SF1) 

4:31 min 0:57 min 

Desapertar e retirar Estrela 
(E1) 

3:14 min 0:55 min 

Desapertar e retirar Estrela 
(E2) 

3:14 min 0:58 min 

Desapertar e retirar 
Bacalhau (B1) 

2:33 min 0:51 min 

Colocar e fixar Bacalhau 
(B1) 

1:46 min 1:24 min 

Colocar e fixar Estrela (E1) 1:21 min 1:11 min 

Colocar e fixar Estrela (E2) 1:21 min 1:10 min 

Colocar e fixar Sem-Fim 
(SF1) 

2:48 min 1:53 min 

Ajustar no display do 
equipamento a referencia a 

produzir 
2:07 min 0:51 min 

Afinar/Testar com uma 
garrafa 

4:59 min 3:22 min 

Tabela 18 - Listagem das operações a realizar na operação de troca de formato do monobloco de rotulagem e 
respectivos tempos iniciais e finais. 

Como representado na tabela 18, as trocas de formato no monobloco de rotulagem não representam 

o tempo de paragem desta linha, ainda assim os operadores após realizar a troca de formato deste 

equipamento podem auxiliar na realização de outras operações, como arrumar os materiais da 

produção anterior ou preparar os da próxima.  

Conseguiu-se uma redução no tempo de paragem deste equipamento de 13 minutos, uma vez que a 

média das mudanças de formato actual é de aproximadamente 10 minutos, representando uma 

redução de 57%. Este valor deve-se à redução de tempo da operação de retirada dos componentes, 

após a implementação do carro que agora contém os formatos. A formação que os operadores 

obtiveram serviu para ajudar a interagir com a parte computacional deste equipamento, reduzindo 

erros e ajustes, encontrando-se o equipamento devidamente afinado, a fase de teste com uma 

garrafa demora menos tempo que na situação inicial.  

O tempo de paragem da linha 2 para troca de formato passa então a ser de 36 minutos, representado 

pelo tempo de troca do monobloco de enchimento, como representado na figura 37. Esta redução 

implicou um aumento do tempo de produção, representando um aumento de produção de mais de 

1900 garrafas a cada troca de formato realizada. 
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Figura 37 - Diferenças dos tempos médios de setup dos equipamentos antes e após melhoramentos. 

5.2 ÁREA GERAL DE PRODUÇÃO 

Neste sub-capítulo serão abordadas soluções para os problemas assinalados no decorrer do período 

de análise, minimizando alguns dos factores que geram micro-paragens das linhas, e a produção de 

produtos não-conformes. Um dos motivos que contribuía para que os valores do indicador de 

Qualidade fossem reduzidos, devia-se ao modo como era  realizado o processo de arranque das 

linhas. 

5.2.1 SOLUÇÃO 1 - Alternativa à Sacada 

Foi estudada uma solução para o processo de Sacada, de forma a reduzir uma das causas das não-

conformidades, representado na figura 38. Iniciou-se um estudo aos equipamentos, em conjunto com 

a equipa de manutenção, e percebeu-se que existia a hipótese de realizar adaptações aos 

equipamentos de enchimento, para que se procedesse à retirada do vinho das enchedoras sem que 

este fosse engarrafado. 

O monobloco de enchimento da linha 2, contém apenas 20 bicos de enchimentos, gerando por isso 

menos produtos não-conformes. Este equipamento é recente, como tal foi analisado em conjunto com 

o representante da marca, chegando-se à conclusão, que realizando as adaptações no equipamento,

a hipótese da retirada do vinho sem que este seja engarrafado também era viável. 

Concluídas as intervenções em ambos os equipamentos, pela equipa de manutenção, tornou-se 

possível realizar uma purga total das enchedoras, através da instalação de uma mangueira e uma 

torneira na parte inferior dos equipamentos. 
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Para validar esta solução seguiu-se um ensaio com várias tipologias de vinhos. Este ensaio consistiu 

no enchimento das enchedoras com vinho, de seguida este foi retirado, com recurso aos novos 

sistemas, para um reservatório de 200 litros retomando à adega para reprocessamento. Este 

procedimento foi repetido duas vezes para ambos os monoblocos de enchimento, como ilustra a 

figura 39. 

Depois deste processo foi cheia uma garrafa de cada tipologia de vinho e analisada, de maneira a 

perceber se o vinho poderia ser engarrafado adoptando este processo, ou se existia alguma 

anomalia. Para cada tipologia de vinho e em cada um dos equipamentos não existiu qualquer 

discrepância dos valores de análise, estando os produtos conformes. Uma vez validado o 

procedimento, após a lavagem dos equipamentos para início de produção deve ser realizado o 

procedimento acima descrito, este permite reduzir o número de produtos não-conformes gerados, e 

ainda reduzir o tempo de paragem dos equipamentos. 

O impacto desta solução, implica uma redução mensal de cerca de 5670 unidades de produtos não-

conformes na linha 1 e de 1260 unidades na linha 2, representado na figura 40, o que corresponde a 

uma redução de um valor médio mensal de produtos não-conformes de 44% na linha 1 e de 32% na 

linha 2. Além destas melhorias ainda se conseguiu um aumento no tempo produtivo diário que ronda 

os 17 minutos. 
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Figura 40 - Comparação do número de produtos não-conformes mensais, situação inicial 
realizando Sacada versus a situação sem realizar este processo. 

Figura 38 - Procedimento de Sacada, retirada de 270 
garrafas. 

Figura 39 - Novo procedimento, purga da enchedora. 
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5.2.2 SOLUÇÃO 2 - Implementação de 5'S na oficina 

Outro dos problemas detectados durante o período de análise foi a falta de organização da oficina, 

que acarretava uma maior perca de tempo sempre que era necessário efectuar reparações. Como 

solução para este problema decidiu-se implementar a ferramenta de 5'S, e como forma de manter 

este local limpo e organizado. Esta etapa teve ainda como objectivo criar na oficina, uma zona piloto 

para a implementação desta ferramenta na área geral de produção, e na zona de armazenamento de 

formatos. Os impactos causados pela implementação dos 5'S na oficina são algo difíceis de medir, 

uma vez que apenas se pode prever uma possível redução substancial do tempo de reparações, este 

facto deve-se à aleatoriedade e imprevisão da ocorrência de avarias. 

Para a implementação desta ferramenta reuniu-se uma equipa com representantes de todos os 

departamentos, com o intuito de realizar uma formação sobre a metodologia 5'S, todos os 

colaboradores manifestaram vontade e empenho na arrumação e organização da oficina, pois a 

adopção desta solução foi consensual. Numa primeira etapa da implementação desta metodologia, a 

equipa apenas acompanhou a triagem realizada pelos elementos da manutenção, onde todos os 

objectos pouco utilizados ou com menor relevância, foram retirados para um armazém destinado à 

arrumação dos mesmos. Todos os objectos considerados importantes devido à sua frequente 

utilização foram deixados na oficina. 

A etapa seguinte, denominada de organização, contou com o apoio e ideias de toda a equipa, a fim 

de serem encontradas várias soluções de arrumação dos materiais triados na etapa anterior, de 

forma organizada e de fácil acesso. Foi também repensado o layout e criadas zonas destinadas à 

arrumação de equipamentos à espera de reparação, bem como, de equipamentos já reparados. 

Nas prateleiras destinadas à arrumação de peças de stock, foram colocadas caixas catalogadas, 

separando todos os materiais de stock, facilitando a gestão dos mesmos e evitando o desperdício de 

tempo com a procura destes. Todas as ferramentas usadas com maior frequência foram dispostas 

num quadro, semelhante ao que já existia, contudo no novo quadro além da marcação das 

ferramentas, também as próprias ferramentas foram identificadas, para uma fácil localização das 

mesmas, evitando a sua perda, estas medidas estão ilustradas nas figuras 41 e 42. 

Figura 41 - Quadro de ferramentas. Figura 42 - Prateleiras com materiais de stock. 
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A terceira etapa visou toda a limpeza do espaço da oficina. Uma vez realizada esta operação a 

gerência da empresa optou ainda por pintar toda esta área de novo, o que levou ao sucesso desta 

etapa, num grau superior ao inicialmente projectado. Um dos problema levantado durante o período 

de análise da oficina, era o da quantidade de desperdícios de reparações existentes um pouco por 

todo o lado. Durante a fase de limpeza foram analisados todos os tipos de resíduos gerados nesta 

área, a solução passou por criar uma zona para separação dos resíduos, separando assim os metais, 

plásticos, cartões e todos os restantes lixos comuns. Esta medida teve como objectivo a manutenção 

da limpeza desta zona. 

Com o intuito de manter o sucesso da implementação da ferramenta 5'S, na quarta etapa, foram 

criados procedimentos de limpeza e arrumação da oficina, bem como registo dos mesmos. Por fim, 

para conclusão da última etapa, foi decidido que seriam realizadas "auditorias" pelo responsável da 

manutenção a esta área, devendo este preencher uma check-list, caso se verifique o incumprimento 

de algum dos parâmetros descritos, este deve chamar a atenção de toda a equipa. Após seis meses 

da data de conclusão da implementação desta ferramenta as "auditorias" passam a ser realizadas 

mensalmente, pois a equipa nesta altura já estará mais familiarizada com o método. 

5.2.3 SOLUÇÃO 3 - Implementação de 5'S na área geral de produção 

Assim que se concluiu a implementação da quarta etapa na oficina, foi realizada uma apresentação 

desta área a todos os operadores, mostrando o resultado final e comparando com imagens que 

ilustravam a situação inicial. O foco desta apresentação foi que todos percebessem o modelo de 

trabalho que era pretendido para a área geral de produção, podendo agora iniciar-se essa sua 

implementação. 

Até à data da conclusão da presente tese, já se encontra concluída a etapa da triagem na área geral 

de produção. Foi retirada a maior parte dos objectos que se encontravam na zona de produção, 

apercebendo-se que existiam muitas ferramentas iguais para proceder a ajustes nos equipamentos. 

Foram também retiradas peças suplentes para a zona da oficina e ainda os armários que continham 

tudo isto, por se perceber que eram uma forma de camuflar todos estes materiais. Apenas ficaram 

junto dos equipamentos ferramentas essenciais, quanto ao material de limpeza apenas ficou o 

indispensável. 
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Foi proposta à administração a compra de novos utensílios de limpeza específicos para indústria 

alimentar, mais robustos, adequados à limpeza de cada equipamento e com um suporte que os 

fixasse num local, estes utensílios são desenvolvidos pensando na filosofia 5'S. A demonstração da 

importância destes utensílios de limpeza foi algo difícil, devido à natureza dos dados para análise. 

Contudo, foi feita uma aproximação algo grosseira, mas que traduz essa importância, a única forma 

de quantificar o impacto da organização destes materiais é através do valor das micro-paragens, 

contabilizado pelo valor da Performance dos equipamentos, no entanto, para o cálculo deste valor de 

Performance entram muitos outros factores, tornando esta aproximação incompleta. 

Com a análise presencial de vários dias de produção percebeu-se que a paragem para limpeza era 

do factores que originava mais micro-paragens, se considerarmos que este apenas representa 1% do 

valor das micro-paragens, esta medida traduzia-se num aumento na produção diária de 650 garrafas, 

considerando que a linha com maior cadência, representa um aumento teórico de mais de 13.000 

garrafas por mês. Este valor pagaria o investimento no material de limpeza apenas nos primeiros 

meses de implementação da metodologia 5'S, o que fez com que a gerência tomasse a decisão de 

aquisição deste mesmo material, as figuras 43 e 44 representam os novos utensílios de limpeza. Este 

passo marcou o início da segunda etapa de implementação dos 5'S na área geral de produção. 

Associado à implementação da segunda etapa dos 5'S na área geral de produção, foram estudados 

os locais de maior produção de resíduos e os tipos de resíduos associados a essas zonas, a solução 

encontrada visa a colocação de pontos de recolha dos mesmos junto destes locais, bem como da 

colocação dos novos utensílios de limpeza, representado na figura 45. 

Figura 45 - Contentores de recolha de resíduos colocados entre a capsuladora e a rotuladora da linha 1. 

Figura 43 - Material de Limpeza - zona 2. Figura 44 - Material de Limpeza - zona 3. 
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As paragens para limpeza tornam-se mais reduzidas, uma vez que se evitam deslocações com a 

procura dos utensílios de limpeza. Além desta vantagem, esta medida contribuiu para o sucesso da 

terceira etapa dos 5'S, e visou a limpeza da área de produção. Incluído também nesta fase, o passo 

seguinte correspondeu à catalogação das ferramentas utilizadas nos ajustes ou afinações, ficando 

cada uma delas associadas a um equipamento de produção, e colocadas em locais específicos, esta 

medida reduz o tempo na procura de ferramentas, e está ilustrada na figura 46. 

Ainda nesta segunda etapa de implementação dos 5'S na área geral de produção, face aos 

problemas detectados pelo excesso de documentos espalhados um pouco por toda esta área, como 

retrata a figura 47, resolveu-se implementar uma zona de gestão da produção. Foi colocada uma 

bancada na área de produção com a finalidade de conter todos os registos necessários, e todo o 

material de suporte. A bancada ficou dividida em três grandes áreas, como representa a figura 48, 

cada uma delas associada a uma linha de enchimento. Esta medida evita excessivas deslocações 

dos coordenadores de turno para efectuar os vários registos, no entanto o principal objectivo de 

implementação desta medida é a redução de erros de produção. 

Ainda nesta etapa de implementação dos 5'S foi proposto que se criasse uma zona para preparação 

dos materiais de abastecimento das linhas, uma vez que foi detectado no período de análise que uma 

das causas de erros de produção e micro-paragens era a preparação dos materiais. Esta medida 

implica um aumento os índices de Qualidade e ainda irá influenciar o tempo de mudança de 

referência de ambas as linhas. 

Figura 46 - Organização das ferramentas necessárias na rotuladora. 

Figura 47 - Uma das bancadas com registos de 
produções antes da implementação dos 5'S. 

Figura 48 - Bancada para preenchimento de 
registos de produções implementada com os 5'S. 
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Foi seleccionada uma área junto da produção para este efeito, esta zona foi dividida em quatro 

secções, sendo três delas destinadas à preparação de materiais de cada uma das três linhas e uma 

outra zona para colocar os materiais que sobram das produções, com destino novamente ao 

armazém de matérias-primas, na figura 49 está ilustrada esta zona. O responsável pela preparação 

dos materiais para a produção, deixa estes materiais destinados a uma determinada linha na 

respectiva área, os operadores dirigem-se a essa zona e recolhem os materiais para abastecer os 

equipamentos. Assim que acabar a produção, os operadores devolvem os materiais sobrantes na 

área própria, levando os seguintes. Apenas não são colocadas nesta área as garrafas, por 

representarem um grande volume, são transportadas directamente do armazém de matérias-primas 

até às linhas. 

É impossível quantificar o impacto desta medida no indicador da Qualidade e Performance das linhas, 

uma vez que os erros de produção observados no período de análise foram aleatórios, apenas se 

espera que se reflicta na redução dos produtos não-conformes, assim é também espectável que esta 

medida tenha impacto na diminuição das micro-paragens. Dada esta impossibilidade, realizaram-se 

vários testes durante algumas mudanças de referência, colocando os materiais previamente 

organizados nesta zona, mais próxima da produção, e cronometrando-as. Esta medida reflectiu-se 

numa redução dos tempos de mudança de referência de 20%, como representa a figura 50, o que 

representará um aumento médio do tempo de produção mensal de quatro horas na linha 1 e duas 

horas na linha 2. 
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Figura 50 - Tempo médio das trocas de referência. 

Figura 49 - Zona de preparação de matérias-primas, do lado esquerdo os materiais para a linha 1 e do lado 
direito os destinados à linha 2. 
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5.2.4 SOLUÇÃO 4 - Procedimento de abastecimento das rotuladoras 

Um outro problema detectado no período de análise, causando micro-paragens das linhas, era o 

abastecimento das rotuladoras, foram realizados vários testes, estudadas várias soluções e até 

mesmo possíveis alterações mecânicas no equipamento. No entanto todas elas foram descartadas 

pela complexidade, custos de implementação ou vantagens reduzidas. Como tal, analisando o 

procedimento realizado, pensou-se numa solução, os operadores não devem deixar de acabar a 

bobine de rótulos, quando esta estiver no final eles devem desligar o equipamento e desbobinar o 

restante, ficando a ponta de filme da bobine antiga solta. De seguida deve retirar-se o canudo do 

equipamento e colocar nesse local a bobine nova, a ponta de filme da bobine mais antiga, ainda no 

equipamento, deve ser colada ao início de filme da nova bobine. A colocação de uma bancada de 

apoio, representada na figura 51, junto deste equipamento, torna-se vital para a preparação deste 

processo, preparando a bobine nova com a colocação de fita cola no início do filme desta. 

Este procedimento foi testado para vários tipos de bobines e cronometrado. Esta alteração permite 

uma redução de 37% do tempo inicial de abastecimento destes equipamentos, evitando que o 

operador, coloque o filme da bobine nova contornando todos os rolos. Uma vez que este 

procedimento é realizado a cada 2000 garrafas significa que esta solução terá um impacto mensal 

esperado de um aumento do tempo útil de produção de 4 horas e 54 minutos na linha 1 e de 2 horas 

e 27 minutos na linha 2, representado no gráfico da figura 52.  
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Figura 52 - Comparação do tempo de abastecimento das 
rotuladoras. 

Figura 51 - Bancada para preparação do abastecimento da rotuladora da linha 1. 
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 5.2.5 SOLUÇÃO 5 - Implementação da Gestão Visual 

 

Sobre os problemas levantados na fase de análise relativos aos erros nas produções, paragens e 

micro-paragens, devido à falta de comunicação ou meios de comunicação entre as pessoas e 

departamentos, foi pensada como solução a implementação da ferramenta de gestão visual. Esta 

medida não se focou muito nos equipamentos de produção, mas sim na comunicação entre 

operadores, tentando tornar toda a informação visual, e demonstrando o estado do sistema.  

Para a realização desta medida foram numa primeira fase experimental, instalados quadros 

operacionais, provisórios durante três meses. Devido ao sucesso apresentado junto das equipas 

decidiu-se, por consenso geral, que eram essenciais à produção e foram adquiridos pela empresa 

quadros definitivos. Estes quadros foram colocados nas principais zonas da empresa, encontrando-se 

um na adega, outro na área de produção, um outro na logística e por fim um quadro numa zona 

comum. 

Foi realizado um levantamento de todas as informações que cada um destes quadros deveria conter, 

na área da adega e produção estes quadros têm especial importância devido à rotação de turnos, 

assim, as informações relativas às produções anteriores e futuras tornam-se mais claras, evitando 

erros ou atrasos. 

Relativamente ao quadro implementado na adega, na figura 53, além de dispor de informações 

relativas aos turnos, tem também informações sobre ordens de trabalho deixadas pelo responsável 

desta secção, e ainda a taxa de ocupação geral da adega e o mapa geral da adega que facilita a 

percepção do conteúdo de cada depósito. Esta última informação evita muitas das deslocações 

desnecessárias na adega, este quadro está representado na figura 54.  

   

O quadro que foi implementado na logística é composto por uma zona para visualização dos níveis de 

cumprimentos de encomendas, encomendas pendentes, gráficos diários com níveis de cargas, stocks 

e carregamentos diários. Estas informações demonstram o estado real do armazém de produto 

acabado, o que permite à equipa de logística preparar todas as cargas planeadas, minimizando erros.  

Figura 54 - Quadro operacional da Adega. Figura 53 - Mapa geral da Adega. 
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O quadro colocado na produção, apresentado na figura 55, contém a informação relativamente à 

produção diária, onde são apresentadas as ordens de trabalho referentes a cada linha, bem como 

pormenores importantes sobre cada produto. Este dispõe ainda de uma zona de alertas e de 

indicadores semanais de cada linha de enchimento, ilustrando o OEE e a Performance, é 

apresentada também a distribuição dos operadores por linhas, tarefas de manutenção diária e de 

melhoria de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Para a zona de produção e adega foram implementados indicadores de funcionamento, isto traduz-se 

num pequeno registo que visa o cumprimento do plano de produção, tendo esta medida como 

objectivo oferecer uma fácil visualização do estado geral do sistema. Ou seja, caso cada turno não 

atinja os valores planeados para cada linha de enchimento será afixado no quadro comum um cartão 

vermelho, mas o intuito desta análise não é o de penalizar qualquer equipa ou elemento dela, apenas 

serve para que, de uma forma mais fácil se torne perceptível que ocorreu um problema ou falha de 

produção.  

Além desta medida, caso se registe um número de quebras superiores a 5% face ao volume 

produzido, ou 50 Litros no caso da adega, também é assinalado com um cartão vermelho, este 

indicador alerta também para uma anormalidade. Caso não se registe nenhuma das situações 

relatadas anteriormente o cartão é verde e mostra o bom estado de funcionamento do sistema de 

produção, através do cumprimento dos objectivos planeados. Cada turno tem de preencher um 

cartão, verde ou vermelho, por cada uma das três linhas de enchimento, estes cartões são colocados 

no quadro comum a todas a áreas. 

Este quadro é composto por duas partes, como se pode observar na figura 56, uma de gestão visual 

com indicadores de funcionamento de todas as áreas, já descritos anteriormente, e uma parte para 

desenvolvimento de melhoria contínua, começando assim a implementação na empresa da filosofia 

kaizen. 

Figura 55 - Uma das faces do quadro da área da Produção. 
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Esta última parte contém várias secções que visam a melhoria contínua dos processos e da empresa 

no geral, é composta por uma parte de resolução metódica de problemas através do método dos três 

C. Dispõe ainda de um plano de acções, onde qualquer funcionário deve deixar um post-it 

assinalando um problema ou necessidade, cada um destes problemas será direccionado a um 

responsável que deverá dar uma resposta aos mesmos. O quadro é composto ainda por áreas como 

mapa de férias de todos os funcionários, mapas de formações, zona para novidades e notícias, 

índices de produtos não-conformes, reclamações e acidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relativamente à secção do quadro destinada aos indicadores de funcionamento, esta dispõe da 

informação da área da adega e produção, como já foi descrito, através de cartões. Esta secção 

contém ainda uma zona de planeamento, onde é colocado o plano actual da semana, bem como da 

próxima, as tarefas planeadas e a taxa de cumprimento do plano. O departamento da logística 

apenas reporta nesta área a taxa de cumprimento de encomendas e a taxa de ocupação do 

armazém, o responsável pela manutenção reporta as tarefas planeadas e tempos de paragens da 

linha. 

Este quadro está numa zona de acesso a todos os colaboradores para que qualquer pessoa possa 

ter noção do estado actual da empresa. Foi tomada a decisão de realizar uma reunião diária junto 

deste quadro, indo ao encontro das ideologias kaizen. Nesta reunião participam os responsáveis de 

todas as áreas da empresa, tendo início às 9 horas e com uma duração de 30 minutos, tendo como 

objectivo a análise diária dos dados acima descritos. Esta medida visa colmatar um problema 

detectado durante o período de análise, uma vez que existiam inúmeros erros devidos a falta de 

comunicação entre os departamentos, esta reunião serve também para que a produção do dia 

anterior seja analisada, e que seja preparada a produção prevista para o dia seguinte.  

A previsão dos impactos da implementação dos quadros operacionais e da reunião diária é subjectiva 

não implicando um resultado medível directamente. No entanto, a redução ou mesmo a extinção de 

alguns problemas registados no período de análise foi notória, como consequência directa desta 

medida. A não ocorrência de falta de materiais ou preparação de vinhos nos quatro meses que 

sucederam à aplicação destes quadros foram dois dos casos detectados. Estes factos causavam 

paragens das linhas e alterações repentinas no planeamento, tornando a produção mais inconstante.   

Figura 56 - Uma parte do quadro comum. 
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5.3 ANÁLISE DAS SOLUÇÕES IMPLEMENTADAS 

  

O início da implementação das medidas apresentadas ocorreu durante o mês de Outubro, pelo que 

segundo a tabela 19, já se apuraram algumas reduções dos tempos totais de paragens relativamente 

ao mês de Setembro, que apresentou um tempo de paragem de 89,10 horas na linha 1 e 58,77 horas 

na linha 2. No decorrer deste mês não foram efectuadas trocas de formato na linha 1, impossibilitando 

a análise da implementação do SMED nesta linha, contudo existe uma redução no tempo de 

mudança de formato na linha 2 relativamente ao mês de Setembro de 3 horas e 36 minutos, 

realçando aquilo que já foi demonstrado anteriormente. A implementação do processo de Sacada nas 

linhas de enchimento reflecte-se com a redução de tempo de paragem devido aos produtos não-

conformes relativamente ao mês anterior, onde se registou um tempo de paragem de 7,3 horas na 

linha 1 e 9,4 horas na linha 2. No entanto a comparação com o mês anterior ou mesmo entre meses 

em singular é um factor relativo, pois as produções não são uniformes ou padronizadas, mais à frente 

serão comparados os quatro meses de análise com os quatro meses após a implementação das 

melhorias, esta já é uma comparação razoável. 

OUTUBRO 

LINHA 1 LINHA 2 

Mudança de Referência (16,4h) 
Mudança de Formato (0h) 

16,4h 
Mudança de Referência (10,6h) 

Mudança de Formato (3,1h) 
13,7h 

Produto não conforme 4,9h Produto não conforme 3,8h 

Avaria Paletizador 3,3h Afinação Rotuladora 1,8h 

Afinação Enchedora 2,9h Manutenção Programada 1,7h 

Avaria Rotuladora 2,7h Avaria Transportadores 1,2h 

Total de Paragens - 49,50 h Total de Paragens - 23,75 h 

Tempo Disponível para Produção - 249h Tempo Disponível para Produção - 257h 
Tabela 19 - Listagem dos 5 maiores motivos de paragens das linhas e respectivos tempos de paragem durante o 

mês de Outubro. 

Como não foi possível implementar todas as tarefas no mês de Outubro, algumas delas foram 

implementadas no decorrer do mês de Novembro, reflectindo na tabela 20 o efeito dessas medidas. 

Uma das etapas concluídas neste mês foi a implementação do SMED na linha 1, reflectindo-se nas 

duas trocas de formato que ocorreram durante este período. Como demonstrado no primeiro sub-

capítulo do presente capítulo existiu uma redução do valor do tempo de paragem para troca de 

formato, de aproximadamente metade do tempo registado no período de análise.  

NOVEMBRO 

LINHA 1 LINHA 2 

Mudança de Referência (15,9h) 
Mudança de Formato (7,3h) 

23,2h 
Mudança de Referência (9,5h) 

Mudança de Formato (3,4h) 
12,9h 

Produto não conforme 5,4h Produto não conforme 3,5h 

Avaria Encaixotadora 4,1h Avaria Enchedora 1,63h 

Afinação Transportadores 2,7h Atraso das Analises Laboratoriais 1,41h 

Afinação Enxaguadora 2,4h Falta de Material de Embalagem 0,98h 

Total de Paragens - 43,60 h Total de Paragens - 23,75 h 

Tempo Disponível para Produção - 275h Tempo Disponível para Produção - 263h 

Tabela 20 - Listagem dos 5 maiores motivos de paragens das linhas e respectivos tempos de paragem durante o 
mês de Novembro. 
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No mês de Dezembro, representado na tabela 21, continua a existir uma redução do tempo de 

paragem das linhas relativamente ao mês de Novembro, notável por exemplo nas trocas de 

referência, devido à contínua implementação da ferramenta 5'S, mas também pela adaptação ao 

novo procedimento de abastecimento das rotuladoras. 

DEZEMBRO 

LINHA 1 LINHA 2 

Mudança de Referência (15,1h) 
Mudança de Formato (0h) 

15,1h 
Mudança de Referência (8,8h) 

Mudança de Formato (2,9h) 
11,7h 

Produto não conforme 5,1h Produto não conforme 3,1h 

Avaria Encaixotadora 5,0h Avaria Enchedora 1,7h 

Afinação Transportadores 3,4h Atraso das Analises Laboratoriais 1,65h 

Afinação Enxaguadora 2,9h Falta de Material de Embalagem 1,4h 

Total de Paragens - 37,20 h Total de Paragens - 20,79 h 

Tempo Disponível para Produção - 264h Tempo Disponível para Produção - 248h 

Tabela 21 - Listagem dos 5 maiores motivos de paragens das linhas e respectivos tempos de paragem durante o 
mês de Dezembro. 

No decorrer do mês de Janeiro ocorreram mais uma vez duas trocas de formato na linha 1, 

confirmando a redução dos tempos de paragem anteriormente medidos. O valor dos tempos de 

paragens totais, demonstrado na tabela 22, de cada uma das linhas neste mês aumentou, tendo em 

conta os valores registados no mês anterior, no entanto este aumento é relativo, sendo explicado pelo 

aumento de horas de produção com recurso a horas extra. Analisando os tempos de reparação de 

avarias ou afinações destes últimos quatro meses, percebe-se que existe uma redução significativa 

relativamente ao período de análise, pois a média actual do tempo de uma reparação é de 2 horas e 

49 minutos, o que representa uma redução para mais de metade do tempo registado no período de 

análise, em que a média era de 5 horas e 14 minutos.  

JANEIRO 

LINHA 1 LINHA 2 

Mudança de Referência (14,8h) 
Mudança de Formato (7,1h) 

21,9h 
Mudança de Referência (8,7h) 

Mudança de Formato (3,6h) 
12,3h 

Produto não conforme 5,6h Produto não conforme 3,7h 

Avaria Fechadora 4,7h Avaria Enchedora 3,6h 

Avaria Transportadores 2,2h Avaria Enxaguadora 2,8h 

Avaria Lavadora 2,0h Falta de Material de Embalagem 1,9h 

Total de Paragens - 41,63 h Total de Paragens - 24,01 h 

Tempo Disponível para Produção - 325h Tempo Disponível para Produção - 328h 

Tabela 22 - Listagem dos 5 maiores motivos de paragens das linhas e respectivos tempos de paragem durante o 
mês de Janeiro. 

 

Importa agora analisar os valores do indicador de Disponibilidade dos últimos quatro meses, descritos 

no gráfico da figura 57, e comparar a situação actual com os valores registados no período de 

análise, o objectivo é perceber impacto das medidas realizadas.  
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Figura 57 - Valores da Disponibilidade de ambas as linhas de produção no decurso dos 8 meses de estudo. 

  

Estes valores estão directamente relacionados com os tempos de paragem registados nas tabelas 19, 

20, 21 e 22, é perceptível o aumento gradual, nos meses que seguem a implementação de medidas 

de melhoria, dos índices de Disponibilidade de ambas as linhas, existindo um ligeiro decréscimo na 

linha 1 no último mês motivado pelas horas extras de produção. Este facto provocou um aumento do 

número de avarias ou afinações neste período, uma vez que as manutenções preventivas e 

lubrificações, em muitos casos, não foram ajustadas ao aumento do número de horas de produção. 

Demonstra-se, portanto, pela observação da comparação presente na figura 58, que existiu um 

aumento da Disponibilidade dos equipamentos com as melhorias implementadas, pois a média do 

período de análise do indicador da Disponibilidade na linha 1 aumentou significativamente após a 

implementação de todas as medidas de melhoria e o mesmo aconteceu na linha 2. Com este cenário 

as linhas passam a ter um tempo de produção superior, que representa um aumento de produção 

mensal de 173.882 unidades em ambas as linhas de produção. 

 

Figura 58 - Comparação dos valores médios do indicador de Disponibilidade antes e após as medidas de 
melhoria, em ambas as linhas. 
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Figura 59 - Valores da Performance de ambas as linhas de produção no decurso dos 8 meses de estudo. 

  

Os valores das micro-paragens das linhas estão intrinsecamente representados no gráfico da figura 

59, pelo indicador da Performance das linhas. É possível observar um aumento gradual deste 

indicador em ambas as linhas após a implementação das medidas de melhoria em Outubro, valores 

estes que ainda não estabilizaram e podem chegar a números mais consideráveis, este facto deve-se 

a uma constante habituação dos operadores às medidas implementadas, mas também motivado pelo 

processo de implementação dos 5'S na área de produção, uma vez que este ainda não se encontra 

concluído. É preciso ter em conta que o valor da Performance é o valor mais baixo que influência o 

cálculo do OEE, ainda assim regista um aumento médio de mais de dez pontos percentuais 

relativamente aos valores registados no período de análise, a comparação destes números está 

representada na figura 60.  

 

 

Figura 60 - Comparação dos valores médios do indicador de Performance antes e após as medidas de melhoria, 
em ambas as linhas. 

 

47,2

45,2

48,1

46,3

53,8
56,1

57,8
60,357,5

57,8
60,4

56,0

63,7 65,4 66,7

69,1

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

%

Linha 1

Linha 2

46,7

57,057,9
66,0

40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0

Periodo de análise Periodo após 
implementação de 

melhorias

%

Linha 1

Linha 2



77 
 

 

Figura 61 - Valores da Qualidade de ambas as linhas de produção no decurso dos 8 meses de estudo. 

  

Seguindo a mesma lógica dos valores registados para a Performance, os valores dos indicadores de 

Qualidade, demonstrados no gráfico da figura 61, de ambas as linhas demonstram um aumento 

constante, igualmente fruto da implementação da ferramenta de 5'S ainda em curso. O aumento dos 

índices de Qualidade não é tão significativo quanto os aumentos dos anteriores índices, ainda assim 

registou-se um aumento de 98,00% para 99,36% na linha 1, que parecendo uma diferença 

relativamente pequena, representa uma redução de mais de 5000 unidades não-conformes por mês. 

Na linha 2 o cenário é semelhante, uma vez que o valor deste índice no período de análise era de 

99,00% e após a implementação do novo procedimento de Sacada e das medidas 5'S e de gestão 

visual passou a representar 99,89%, significando uma redução mensal superior a 2500 unidades de 

produtos não conformes, como demonstrado na figura 62. 

 

Figura 62 - Comparação dos valores médios do indicador de Qualidade antes e após as medidas de melhoria, 
em ambas as linhas. 
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da tendência que já foi descrita nos indicadores de Performance e Qualidade de ambas as linhas de 

produção, ocorrendo também um aumento gradual deste mesmo índice. 

 

Figura 63 - Valores do OEE de ambas as linhas de produção no decurso dos 8 meses de estudo. 

  

Este estudo carece de um período maior de análise dos resultados, para que se consiga medir o 

impacto total das medidas implementadas, quando o valor do OEE estabilizar, quando a linha de 

tendência deste indicador for horizontal. O valor médio do OEE nos quatro meses do período de 

análise, ilustrado na figura 64, da linha 1 foi de 33,4%, valor que subiu para 47,5%, resultado 

semelhante aconteceu na linha 2, com o valor inicial registado de 47,4%, e que após as medidas 

implementadas subiu para 60,6%. Estes aumentos são bastante significativos e como referido podem 

ser superiores nos meses seguintes, só demonstra que as filosofias Lean, apesar de representarem 

resultados imediatos, como reflectido no primeiro mês de implementação das medidas com um 

aumento imediato do índice do OEE, o impacto das ferramentas que actuam sobre esta filosofia tem 

também um efeito gradual, gerando impactos nos meses seguintes. O valor do OEE atingido na linha 

de produção 2, é um valor considerado bastante bom, muito embora fique aqui provado que com a 

redução do valor das micro-paragens, é possível um aumento do valor da eficiência global da linha.  

 

Figura 64 - Comparação dos valores médios do indicador OEE antes e após as medidas de melhoria, em ambas as linhas. 
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6   CONCLUSÕES 

 

Relativamente ao principal objectivo do presente trabalho - aplicação das metodologias Lean numa 

empresa e medir os impactos causados, através do índice do OEE, - é possível afirmar que foi 

perfeitamente atingido. O valor médio medido inicialmente para este indicador de desempenho da 

linha 1 era de 33,4%, valor que subiu para 47,5% após a implementação das propostas de melhoria 

usando as ferramentas Lean. Na linha 2 o valor inicial deste mesmo indicador era de 47,4% e atingiu 

o valor médio de 60,6%, após as soluções implementadas.  

Os resultados da implementação do SMED na linha de enchimento de maior cadência revelam uma 

redução de mais de 50% do tempo de paragem do equipamento para troca de formato, situação 

semelhante à registada na outra linha com uma redução superior a 55%. Inicialmente, a linha 1 tinha 

um tempo de paragem para troca de formato de oito horas e cinquenta e nove minutos, valor que 

reduziu para quatro horas e cinquenta sete minutos. O tempo inicial de paragem na linha 2 para troca 

de formato era de setenta e cinco minutos, após as acções de melhoria este valor reduziu para trinta 

e seis minutos. Estas soluções viabilizam uma de duas opções; ou o aumento das trocas de formato, 

reduzindo a dimensão dos lotes e aumentando a quantidade de lotes diferentes ou através do 

aumento da capacidade produtiva, aumentando o número de unidades produzidas. Cabe ao 

responsável pelo planeamento decidir se tem interesse em aumentar a produção, ou utilizar este 

aumento do tempo produtivo para produzir uma maior variedade de produtos, reduzindo o tamanho 

dos lotes, realizando assim mais trocas de formato. Para este caso, e comparando com a situação 

inicial, é possível realizar o dobro das mudanças de formato em ambas as linhas no mesmo período 

de tempo. Ou no primeiro caso, aumentar a produção mensal em 26.000 garrafas na linha 1 e 9.000 

garrafas na linha 2. 

O resultado da análise dos impactos da implementação da ferramenta SMED é, na minha opinião, 

encorajador para que sejam desenvolvidas acções no sentido da continuidade das melhorias nas 

mudanças de formato. É para isso necessário que futuramente a mesma equipa que se juntou para 

analisar os processos de mudança de formato, dê seguimento à aplicação desde método nos 

restantes equipamentos que constituem as linhas de produção. Assim que se conclua a aplicação do 

método em todos os equipamentos, todos os membros da equipa devem voltar a analisar os 

monoblocos de enchimento, com o objectivo de encontrar soluções que permitam reduzir ainda mais 

o tempo de setup dos mesmos.  

Uma das soluções que pode ser adoptada futuramente e que permite reduções de tempo da troca de 

formatos na linha 1, é a construção de um carro destinado a esse efeito, semelhante ao 

implementado na linha 2. Dada a idade do equipamento, uma das soluções pode passar ainda pelo 

estudo de implementação de mecanismos de controlo e ajuste automático, esta medida carece de um 

estudo detalhado que torne viável o investimento neste equipamento.  
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Os impactos causados pela implementação da filosofia 5'S são bastante relevantes, começando pela 

implementação da metodologia na oficina, cujo impacto se reflectiu numa redução geral dos tempos 

das reparações e afinações dos equipamentos. Já na área geral de produção esta ferramenta ainda 

se encontra na segunda fase de implementação, é essencial a conclusão de todas as fases, para 

assim se poder garantir a continuidade do aumento do valor do OEE, uma vez que tem sido relevante 

o aumento do índice de Qualidade e de Performance das linhas de produção. 

A implementação da gestão visual é algo difícil de quantificar, mas desde que os quadros 

operacionais foram implementados, associados à reunião diária, os erros por falta de comunicação 

entre departamentos, foram praticamente extintos, deixando de se registar por exemplo as faltas de 

preparação de vinho. Também a falta de produtos de embalagem teve uma redução, registaram-se 

apenas duas ocorrências, que depois  de efectuada uma análise se apercebeu ter sido uma falha dos 

fornecedores. Estas ocorrências vêm validar o sucesso do método. 

Em suma, o desenvolvimento deste projecto permitiu efectuar o diagnóstico do sistema produtivo da 

Goanvi Bottling, identificando os pontos críticos e desenvolvendo soluções para os mesmos, tendo 

em conta a disponibilidade logística e financeira da empresa.  

A realização deste trabalho na empresa Goanvi Bottling, será um ponto de partida para 

desenvolvimentos futuros destas filosofias, quer através da iniciativa própria do conjunto dos vários 

departamentos da empresa, ou mesmo através do recurso a entidades externas.  

Existem ainda outros temas que podem ser desenvolvidos futuramente, um deles é a redefinição do 

layout da área produtiva, podendo tornar os processos mais eficientes, outro é a implementação da 

manutenção produtiva total, assim que se conclua a implementação dos 5'S na área produtiva, esta 

ferramenta origina uma redução das avarias inesperadas, reduzindo o tempo de paragens das linhas. 

Todo o trabalho realizado na presente tese teve um impacto significativo na produtividade e no 

quotidiano da empresa, com resultados muito positivos, que se vieram a revelar nos últimos meses, 

pelo que deverá ser dada continuidade no futuro a todo este projecto. 
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ANEXO I - Registo de Enchimento  
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ANEXO II - Listagem das operações realizadas no monobloco de enchimento da 

linha 1 

EQUIPAMENTO TEMPO 

Trocas de Sem-fim/Estrelas/Bacalhaus 

Desapertar e retirar Sem-fim 0,25L (SF1) 
Deslocação ao armazém 

32 segundos 
4 minutos e 34 segundos 

Desapertar e retirar Estrela 0,25L (E1) 
Deslocação ao armazém 

9 minutos e 7 segundos 
4 minutos e 11 segundos 

Desapertar e retirar Bacalhau 0,25L (B1) 
Deslocação ao armazém 

11 minutos e 25 segundos 
4 minutos e 27 segundos 

Desapertar e retirar Estrela 0,25L (E2) 
Deslocação ao armazém 

3 minutos e 40 segundos 
4 minutos e 9 segundos 

Desapertar e retirar Bacalhau 0,25L (B2) 
Deslocação ao armazém 

3 minutos e 14 segundos 
4 minutos e 46 segundos 

Desapertar e retirar Estrela 0,25L (E3) 
Deslocação ao armazém 

2 minutos e 5 segundos 
4 minutos e 28 segundos 

Colocar e fixar Sem-fim 0,75L (SF1) 3 min 

Colocar e fixar Estrela 0,75L (E1) 28 min 

Colocar e fixar Bacalhau 0,75L (B1) 31 min 

Colocar e fixar Estrela 0,75L (E2) 9 min 

Colocar e fixar Sem-fim 0,75L (SF2) 5 min 

Colocar e fixar Estrela 0,75L (E3) 9 min 

Colocar e fixar Bacalhau 0,75L (B2) 13 min 

Colocar e fixar Estrela 0,75L (E4) 8 min 

Ajuste da altura da Enchedora e Rolhador 

Desapertar os pilares da enchedora 25 min 

Subir/Descer enchedora com comando em manual 29 min 

Afinar guias e válvulas 14 min 

Apertar os pilares da enchedora 26 min 

Desapertar o pilar do rolhador 19 min 

Subir/Descer rolhador com comando em manual 10 min 

Afinar soprador 3 min 

Apertar os pilares rolhador 23 min 

Troca dos bicos de enchimento 

Desapertar bicos 0,25L 26 min 

Retirar bicos 0,25L 20 min 

Colocar bicos 0,75L 29 min 

Afinar nível de enchimento 24 min 

Fixar bicos 0,75L 30 min 

Afinar e testar o monobloco com 1 garrafa 23 min 

 Listagem das operações a realizar no monobloco de enchimento da Linha 1 durante uma troca de formato e os 
tempos registados. 

ANEXO III - Diagrama de esparguete da troca de formato do monobloco da linha 1 
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ANEXO III - Diagrama de esparguete da troca de formato do monobloco da linha 1 
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ANEXO IV - Procedimento de ajuste da altura dos bicos da enchedora 




