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RESUMO 

A presente dissertação, integrada na estrutura curricular do curso de Mestrado Integrado em 

Engenharia e Gestão Industrial, é resultado de um projeto individual em contexto empresarial cujo 

principal objetivo foi aumentar o desempenho da Foil & Wrap na Foil Factory da IKEA Industry através 

da aplicação de ferramentas Lean Production.  

Em tempos de crise financeira, qualquer atividade económica é ameaçada pela falta de movimentação 

de capital. Esta situação requer que as empresas mudem a sua forma de pensar, em vez de 

produzirem mais para gerarem lucro, devem ser capazes de identificar as fontes de desperdício. 

A necessidade corrente de reduzir custos, mantendo a qualidade dos produtos ou serviços, garantindo 

a entrega dos mesmos na quantidade certa e no momento correto para se tornarem competitivas, leva 

as organizações a adotarem a filosofia Lean Production. 

A IKEA Industry Portugal, organização líder na venda e produção de mobiliário, mantém-se competitiva 

através da melhoria contínua dos seus processos e rotinas adaptando à sua visão e core business a 

filosofia Lean Production, existindo, para isso, um departamento específico para o suporte. 

Após a descrição do funcionamento da Foil Factory, faz-se uma abordagem pormenorizada ao objeto 

de estudo - a área de acabamento da fábrica -, através de ferramentas Lean Production como o VSM, 

onde é possível identificar a falta de normalização dos métodos e parâmetros, bem como o excesso de 

custos em sucata, falta de conhecimento em ferramentas e conceitos Lean Production e, ainda, falta 

de conhecimento sobre a informação de linha. 

Através da análise, da realização de brainstormings com os colaboradores e da resolução sistemática 

de problemas, apresenta-se um plano de intervenção sintetizado nas propostas com o objetivo de 

melhorar as medidas de desempenho transversalmente com a normalização, 5S e gestão visual. 

O cumprimento do plano de intervenção teve um impacto bastante positivo em diversos indicadores 

conseguindo-se um aumento de 44% de eficiência, uma redução de 26% nas perdas por sucata, uma 

redução de 38% no tempo despendido em mudanças de produto e um aumento para 45% do valor de 

OEE. Paralelamente a estes ganhos, com o investimento de cerca de 25 000 € foi possível aumentar a 

capacidade de lucro da Foil Factory em 214 776 € por mês. 

PALAVRAS-CHAVE 

Lean Production, Produção de Mobiliário, Ferramentas Lean, Desperdícios, Melhoria Contínua
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ABSTRACT 

The current dissertation, as part of the curricular structure the 5th year of the Integrated Master in 

Industrial Engineering and Management, is a result of an individual project on a business context whose 

main objective was, thought the application of Lean tools, to increase the performance on the Foil & 

Wrap area from IKEA Industry Foil Factory. 

In times of financial crisis, every economic activity is threatened by a lack of capital. This situation 

requires organizations to change their mindset. Instead of producing more to obtain a higher profit, they 

should be able to identify ways to eliminate the sources of wasting. 

The current need to reduce costs, keeping the product quality or service quality, ensure deliveries in the 

right amount and in the right timing to become competitive, lead organizations to adopt Lean 

Production philosophy and a set of tools and principles that the philosophy supports. 

IKEA Industry Portugal, leader in sales and production of furniture, remains competitive through 

continuous improvement of their processes and routines adapting to their vision and core business 

Lean Production philosophy and for that there is a specific department that gives support about the 

concept to every area and department. 

After the description of Foil Factory operations, has been made a detailed approach to the study object - 

an area of finishing -, through Lean Production tools as VSM where is possible to identify a lack of 

standardization in work procedures and parameters, as well as a high rate of costs in scrap, lack of 

Lean knowledge and lack of line information. 

Through the analysis, through brainstorming made with operators and also through route cause 

problem solving it is presented an intervention plan synthesized in the improvement opportunities with 

the goal of improving performance indicators with standards, 5S and visual management. 

The fulfillment of the intervention plan had a positive impact on various indicators. Improvement of 44% 

in efficiency, reduction of 26% on scrap losses, reduction of 38% in setups and improvement of OEE 

value from 31% to 45%. At the same time, through these winnings, with the investment of approximately 

25 000 €, it has been possible to increase monthly profit capacity to 214 776 €. 
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Lean Production, Furniture Production, Lean Tools, Wastes, Continuous Improvement 
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IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS E PRINCÍPIOS LEAN NUMA EMPRESA DE MOBILIÁRIO 

1 

1 INTRODUÇÃO 

A introdução sobre a dissertação é apresentada no presente capítulo onde se faz um enquadramento 

geral do trabalho, definem-se os objetivos, descreve-se a metodologia de investigação e, por último, 

apresenta-se a estrutura do documento. 

1.1 Enquadramento 

Em tempos de crise financeira qualquer atividade económica é ameaçada pela falta de movimentação 

de capital. Como as economias low-cost têm crescido rapidamente, os fabricantes da União Europeia 

estão sobre pressão para se tornarem mais flexíveis e inovadores (Powell, Riezebos, & Strandhagen, 

2013). Neste sentido, torna-se um fator crítico para todas as organizações gerir da melhor forma os 

seus recursos, eliminando as atividades que não acrescentam valor ao core business da organização. 

No contexto industrial, estas atividades supérfluas, chamadas de desperdícios, são classificadas em 

sete tipos principais: stocks, esperas, defeitos, sobreprodução, sobreprocessamento, movimentações 

de colaboradores e transporte de materiais (Hodge, Goforth Ross, Joines, & Thoney, 2011). 

Para que as empresas possam sobreviver neste panorama e também pelo facto da competitividade ser 

crescente, na medida em que o mercado se torna cada vez mais aberto, onde a concorrência é cada 

vez mais apertada e onde os clientes são cada vez mais exigentes, a aplicação do paradigma Lean 

Management (LM) é uma possível abordagem a adotar, com resultados comprovados em diversos tipos 

de indústria. Esta filosofia permitirá às empresas competir pelas vendas e lucros nos mercados globais 

(Powell et al., 2013) , ajudando ainda à obtenção do produto que os clientes desejam, nas quantidades 

certas, nas desejadas especificações de qualidade, ao mais baixo custo e no momento certo.  

O conceito Lean Production (LP), inerente ao paradigma Lean Manufacturing, é utilizado para a união 

de toda a força de trabalho de forma a eliminar os desperdícios (Meyers & Stewart, 2002), para criar 

valor (Womack, Jones, & Roos, 1990) e eliminar a redundâncias de informação (Yusof, Khodambashi, 

& Mokhtar, 2012). Toyota Production System (TPS), termo original para o LP, surge após a visita dos 

principais responsáveis pela Toyota às fábricas de automóveis na América juntamente com a tentativa 

de adaptação dos métodos de produção americanos para a cultura e para o mercado Japonês (Alves, 

Dinis-Carvalho, & Sousa, 2012). Na base da aplicação de LP que procura a melhoria contínua do 

custo, qualidade e serviço, estão os processos standard, a produção nivelada e a gestão visual, e nos 

pilares encontram-se a autonomation (jidoka) e o Just-in-Time. Autonomation significa a capacidade de 
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detetar e parar o processo produtivo sempre que haja uma anomalia, e o JIT consiste na entrega de 

produtos e serviços, no momento certo, na quantidade exata e no local certo (Araújo, 2011). 

Portanto, a aplicação de LP permite melhorar a performance do sistema, tendo em conta a elevada 

qualidade do produto, baixo custo e prazos de entrega curtos (Meyers & Stewart, 2002). No entanto, 

esta aplicação é considerada uma mudança cultural, uma mudança dos costumes e dos velhos 

hábitos. Conta com um leque de ferramentas capaz de eliminar os desperdícios existentes e capaz de 

fomentar o Lean Thinking. Tal será conseguido através de resultados práticos e visíveis para os 

colaboradores que constantemente põem em causa a sua aplicabilidade devido à resistência à 

mudança. Esta resistência acontece porque a mudança implica a passagem do conhecido para o 

desconhecido (Bovey & Hede, 2001). 

As principais ferramentas do LP são referidas como sendo o Cellular Manufacturing, Just-in-Time, 

Kanbans, Standard Work, Total Productive Maintenance, Single Minute Exchange of Die, Total Quality 

Management e 5S (Abdulmalek & Rajgopal, 2007), Poka-yoke e Value Stream Mapping (Pavnaskar, 

Gershenson, & Jambekar, 2003). A maior parte destas ferramentas são boas práticas industriais que 

podem ser aplicadas nas empresas em vários contextos e sem grande dificuldade. No entanto, o 

impacto real das mesmas é atingido quando são implementadas como parte do esforço de melhoria 

Lean (Rivera & Frank Chen, 2007). 

A IKEA Industry Portugal, local onde foi realizado o trabalho que permitiu o desenvolvimento da atual 

dissertação em ambiente industrial, é uma empresa que se dedica à produção de mobiliário e 

derivados de madeira e que, para se manter competitiva, adota também uma cultura que considera a 

aplicação do Lean Production, tendo um departamento específico de Lean & Quality. Foi a partir deste 

departamento que foi dado o suporte à implementação de Standard Work e de outras ferramentas 

Lean na Foil Factory – IKEA Industry Portugal, visto a forma de produzir da IKEA Industry ser a 

estratégia Lean e a filosofia de melhoria contínua que vai para além do aumento da produtividade. 

Lean é a cultura da IKEA Industry Portugal e significa que tudo o que se faz é constante e 

continuamente avaliado e melhorado em termos de tempo requerido, recursos utilizados e qualidade 

(Swedwood, 2009). 

A Foil é uma das fábricas que faz parte da IKEA Industry Portugal e que produz mobiliário com 

acabamento em papel. Tem um processo produtivo completamente automatizado e que utiliza a mão-

de-obra, quase exclusivamente, para atividades de controlo de qualidade e controlo de máquinas. 

Faz parte do plano de atividades do departamento Lean & Quality a aplicação de standards na Foil 

Factory. Como refere Hodge et al. (2011), o Standard Work define a forma mais simples, mais eficaz e 
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mais rápida de se efetuar as tarefas num posto de trabalho, podendo sempre ser melhorada 

posteriormente. Como defende o pensamento Lean, não pode existir melhoria se não existirem 

standards (Masaaki, 1986). Tal como outras, esta ferramenta do LP maximiza a performance e 

minimiza o desperdício (Productivity Press. Development, 2002), exatamente como pretende o 

departamento Lean & Quality. 

O objetivo do projeto foi o de diagnosticar o estado atual de uma das áreas de produção da Foil 

Factory, criar um plano de ações de melhoria e implementá-lo de forma a obter resultados positivos 

nos indicadores, tendo como base os standards. O Standard Work é uma ferramenta que só pode ser 

aplicada após existir organização, triagem e limpeza na área de trabalho. Portanto, antes da aplicação 

desta ferramenta é necessário abordar outras ferramentas como os 5S, o SMED e Sistemas de Gestão 

Visual e ainda abordar questões da qualidade do produto e do processamento.  

O Standard Work é importante na produção da Foil & Wrap (F&W) porque o processo tem inúmeras 

variáveis e pretende-se criar regras e chegar à melhor forma de operar através da opinião dos 

colaboradores. O objetivo é reduzir as variações da qualidade do produto final diminuindo as variações 

dos parâmetros das máquinas do processo produtivo e, assim, chegar à forma mais eficiente de 

produzir um produto de qualidade. 

Na Foil a performance das linhas de produção ainda está abaixo do que é esperado pois a fábrica é 

recente e ainda se estudam formas de evitar erros que levam ao maior problema da fábrica, que é a 

quantidade de “sucata” produzida. Portanto, a eliminação de desperdícios é importante para a fábrica, 

na medida em que a partir daqui pode ver melhorada a sua performance. Uma das principais razões 

para a produção de “sucata” é o facto do processo ainda não ser bem controlado no que diz respeito 

às variáveis das máquinas. Para além disso, a linha com maior capacidade da fábrica é o bottleneck do 

sistema e ainda não existe um standard da forma como se deve produzir já que cada colaborador 

opera da forma que julga ser a melhor.  

Portanto, o objetivo passa por entender o processo e perceber, através da análise de indicadores, como 

por exemplo a disponibilidade, a performance e a eficiência do sistema produtivo, que são métricas 

quantitativas usadas pelos fabricantes para controlar e monitorizar a produtividade dos equipamentos 

de produção (Tsarouhas, 2013), como trabalham as diferentes equipas da mesma área e da mesma 

linha. Posteriormente, procura-se encontrar a forma mais eficiente de trabalhar, consultando a opinião 

dos colaboradores, e proceder à formação para assegurar uma maior homogeneidade na forma de 

trabalhar por parte de todos os colaboradores.   
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1.2 Objetivos 

Na atual dissertação pretende-se, através do contacto com o meio industrial, proceder ao 

desenvolvimento de um estudo científico que possa ter um impacto positivo para a IKEA Industry 

Portugal, em particular, e para a comunidade de Engenharia e Gestão Industrial, em geral. O objetivo 

principal é, através da aplicação de ferramentas Lean, aumentar o desempenho da F&W na Foil 

Factory. 

De forma a atingir o principal propósito da dissertação, será necessário atingir os seguintes objetivos 

complementares:  

 Análise dos postos críticos e tarefas críticas da fábrica;  

 Análise da qualidade dos painéis e definição da origem dos defeitos, com vista à eliminação 

dos mesmos;  

 Normalização dos processos bem como da Informação;    

 Aumento da flexibilidade da secção;  

 Aumento da disponibilidade da secção;  

 Redução de stocks e Work in Process (WIP); 

 Evolução do nível 5S da secção; 

 Análise e eliminação de desperdícios. 

 Racionalização do sistema produtivo, desde a definição de métodos de trabalho à aquisição de 

novos equipamentos/componentes. 

1.3 Metodologias de Investigação 

De forma a elaborar este projeto de dissertação, será realizada em primeira instância uma pesquisa 

detalhada sobre o tema Lean Production através de livros, artigos científicos, outras publicações da 

especialidade e ainda teses realizadas sobre o tema. Nesta mesma pesquisa será dada importância às 

ferramentas utilizadas para aplicar a cultura Lean, à ordem cronológica com que devem ser aplicadas 

e também aos indicadores que revelem o impacto da sua aplicação. Esta pesquisa será utilizada como 

base da construção da revisão bibliográfica de modo a compilar o conhecimento sobre o assunto que 

será abordado neste projeto. 

A dissertação em ambiente industrial é conseguida através de uma metodologia Action Research. Esta 

metodologia é caracterizada por ser uma investigação ativa onde há o envolvimento de todas as 

pessoas afetas ao projeto e onde se investiga participando no objeto de investigação (O´Brien, 1998). 

Esta metodologia de investigação envolve um ciclo de cinco fases: o diagnóstico, o planeamento de 
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ações, a implementação de ação ou ações selecionadas, a avaliação do resultado dessas ações e a 

especificação de aprendizagem numa síntese de principais resultados atingidos, identificando se os 

problemas foram ou não resolvidos, iniciando o ciclo se necessário. 

De acordo com as fases da metodologia, será feito um diagnóstico à F&W tendo em conta os 

indicadores de performance e de produção com o intuito de caracterizar o estado atual da fábrica. 

Através da observação e estudo dos relatórios de produção, serão identificados os postos críticos do 

sistema e em seguida, através de ferramentas como o diagrama causa-efeito, os principais problemas 

afetos à qualidade dos produtos. 

Posteriormente, e juntamente com o departamento Lean & Quality, será criado um plano de ações de 

acordo com o diagnóstico feito anteriormente, atacando especialmente os elementos críticos do 

processo.  

A terceira e quarta fases da metodologia dizem respeito à aprovação do plano, onde serão 

implementadas as ações, seguindo de perto os indicadores, os colaboradores e a qualidade do produto 

para que se possa ter uma base de comparação e avaliar o impacto das alterações realizadas. Por fim 

será feita a prospeção do trabalho futuro tendo em conta as ações não implementadas. Por fim, e 

porque a melhoria contínua faz parte do Lean, o ciclo será iniciado novamente. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Este trabalho pretende refletir um projeto realizado em ambiente industrial em que ficam presentes na 

cronologia etapas bem organizadas e estruturadas para que o objetivo final seja cumprido. Assim 

sendo, a estrutura implícita (invisível) deste relatório está dividida em 6 partes (preparação, 

diagnóstico, desenho, planeamento, implementação, refinamento) que se integram nos capítulos deste 

relatório. Explicitamente, o relatório está dividido em 7 capítulos. O capítulo inicial pretende fazer uma 

introdução do trabalho realizado enquadrando o tema, propondo objetivos gerais e expondo a 

metodologia de trabalho, assim como, no presente subcapítulo, apresentar a estrutura do documento. 

A fase de preparação engloba este primeiro capítulo e a revisão bibliográfica descrita no capítulo dois. 

Neste mesmo capítulo é feito um enquadramento do Lean Production, fazendo-se referência à origem e 

principais autores e divulgadores desta filosofia. São apresentados os princípios do conceito e explicada 

a definição de desperdício e as suas origens. Por fim, antes de uma análise crítica à filosofia, são 

apresentadas algumas ferramentas e conceitos que serão usados ao longo do trabalho. 

O terceiro capítulo entra na fase de diagnóstico onde é apresentado o grupo IKEA Industry, o seu papel, 

missão e valores. A estrutura organizacional do grupo é apresentada antes de se explicar a forma de 
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produzir da IKEA - conceito transversal a todas as empresas do grupo. A segunda parte do mesmo 

capítulo detalha a IKEA Industry Portugal, com a sua estrutura organizacional, o departamento onde o 

trabalho se insere, fazendo referência às medidas de desempenho. Por último, ainda neste capítulo 

mas ainda a meio da fase de diagnóstico, é apresentada a fábrica, sendo a apresentação assente no 

processo produtivo, nos produtos e fluxos de materiais, bem como no seu layout e, por último, faz-se 

referência ao planeamento da produção. 

Para finalizar a fase de diagnóstico, é realizada uma análise crítica da situação atual descrevendo o 

sistema produtivo da área de produção. Com esta análise é possível fazer uma comparação global com 

a fábrica e é possível identificar os problemas que afetam as medidas de desempenho da mesma. 

As fases de desenho e planeamento do projeto inserem-se a no capítulo da descrição das propostas de 

melhoria, onde, para cada problema, é apresentada uma possível solução e período de implementação 

descrito num plano tático. 

No capítulo 6, apresenta-se a discussão de resultados, inserido na fase de refinamento, onde são 

apresentados e avaliados todos os resultados das melhorias implementadas segundo o plano tático. 

Neste capítulo é ainda possível verificar o impacto das melhorias nos indicadores. 

Por último, ainda na mesma fase, no capítulo 7 são apresentadas as conclusões mais teóricas deste 

projeto, permitindo discutir os objetivos inicialmente propostos, e o trabalho futuro a desenvolver. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Como base de estudo para a realização deste trabalho é abordada a metodologia Lean Production 

onde são expostos conceitos e ferramentas que fazem parte da mesma. O enquadramento é feito com 

base nos princípios do LP e explica-se o objetivo da mesma utilizando a definição dos desperdícios. Por 

último, é feita a análise crítica. 

2.1 Lean Production 

Após a segunda guerra mundial o Japão iniciou uma recuperação baseada em conceitos onde hoje o 

LP assenta. A postura adotada pela indústria japonesa concentrada no cliente e focada na qualidade, 

Entrega e Custo tinha como objetivo a eliminação dos desperdícios, a melhoria contínua e a 

concentração dos recursos no chão de fábrica (Imai, 1997).  

A Toyota Corporation, na pessoa de Taiichi Ohno, criou um sistema de produção reconhecido por 

Toyota Production System (TPS) adaptado à realidade japonesa depois da observação da produção em 

massa do modelo T de Henry Ford (Ohno, 1988). Perante a dificuldade de competir com a indústria 

americana, onde os baixos preços eram conseguidos através da produção em massa, os japoneses 

desenvolveram um sistema produtivo que procurava a utilização de menos recursos, que fosse mais 

flexível para fazer face a uma procura variada. 

A filosofia LP surge por volta da década de 70 e pode ser considerada a adaptação ao TPS focada 

essencialmente no estudo da cadeia de valor (Jacobs, Chase, & Chase, 2010). Cadeia esta que é 

afetada pelos desperdícios inerentes a um sistema produtivo que com a adoção da filosofia LP são 

gradualmente eliminados através da melhoria contínua que permite que as empresas se tornem mais 

flexíveis e consequentemente mais competitivas (Womack & Jones, 2003). 

A procura da melhoria contínua do Custo, Qualidade e Serviço, é normalmente apresentada sob forma 

de uma casa e que está bem vincada no modelo de produção da Toyota. O modelo da casa é utilizado 

de forma a perceber quais são os alicerces, os pilares e o telhado do LP. A imagem representativa da 

casa do LP, apresentada na figura 1, revela que os alicerces para a aplicação da filosofia LP são os 

processos estáveis preparados para a melhoria da performance e que devem conseguir o nivelamento 

da produção, a gestão visual, o trabalho standard e os 5S. Já nos pilares da casa o Just-in-time (JIT) e 

o Jidoka assumem a estrutura da casa para suportar o telhado da mesma. O primeiro pilar, o JIT, 

consiste na entrega do produto na quantidade necessária, no momento exato e no local certo, 
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trabalhando na redução de stocks. Já o Jidoka significa “automação com toque humano”, isto é, fazer 

com que os equipamentos, as linhas e as pessoas sejam capazes de detetar o erro e parar 

imediatamente para que não haja a replicação dos mesmos. No centro da casa encontra-se a resolução 

de problemas, as pessoas, a eliminação constante do desperdício e o trabalho em equipa. Tudo isto 

sustenta o objetivo que é um produto ou serviço de qualidade ao mais baixo custo e com o nível de 

serviço exigido pelo cliente (Araújo, 2011). 

 

Figura 1. Casa Lean Production (Fonte: Araújo, 2011) 

Melton (2005) refere que esta filosofia aplicada aos mais diversos setores de atividade traz benefícios, 

tais como: o aumento da produtividade, a redução de stocks, a redução de custos operacionais, a 

melhoria da qualidade e a redução de custos de não-qualidade e a redução do espaço ocupado. 

Defende ainda que a revolução que este paradigma apresentou não foi causada pela introdução de 

ferramentas/técnicas, mas sim pelo modo com se vê toda a cadeia de valor, desde os fornecedores até 

aos clientes, passando pelo processo de fabrico. 

O LP traz para primeiro plano o desenvolvimento das pessoas e a melhoria de processos, procurando 

resolver os problemas estruturais em detrimento da abordagem mais comum que consiste no aumento 

de recursos – esta última atitude é mais fácil de adotar, mas apenas esconde, e mesmo assim a curto 

prazo, problemas de maior dimensão (Fontes, 2013). 
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2.2 Princípios do Lean Production 

Segundo Womack & Jones (2003), e mais tarde abordado por Hines, Found, Griffiths, & Harrison 

(2011), LP deve seguir 5 princípios colocados num ciclo explicados seguidamente: 

DEFINIR VALOR: Especificar o que acrescenta valor ao produto na perspetiva do cliente, isto é, 

aquilo que este está disposto a pagar (implica, em primeiro lugar, perceber os requisitos do 

cliente). 

IDENTIFICAR A CADEIA DE VALOR: Mapear o fluxo de valor onde é possível identificar os 

desperdícios existentes (representa assim a identificação de todo o fluxo de atividades que 

acrescentam valor ou não valor ao produto). 

ASSEGURAR O FLUXO: Fazer com que as atividades que acrescentam valor fluam de forma 

contínua. 

IMPLEMENTAR SISTEMA PUXADO: Produzir apenas aquilo que o cliente “pede” no momento 

exato e na quantidade certa. 

PERSEGUIR A PERFEIÇÃO: Adotar a abordagem de melhoria contínua (kaizen), i.e., de forma 

cíclica, identificar e remover as camadas de desperdício de um sistema produtivo (processo 

cíclico contínuo). 

2.3 Desperdício 

Como a eliminação dos desperdícios é o principal objetivo do LP, o conhecimento dos mesmos é 

importante para iniciar a sua eliminação. É possível dividir o elemento de trabalho em três partes: as 

atividades que acrescentam valor, i.e., aquelas que o cliente está disposto a pagar porque reconhece o 

valor das mesmas no produto final; as atividades que não acrescentam valor mas que são necessárias 

à produção, i.e., aquelas que o cliente, mesmo não estando disposto a pagar, entende como de 

execução necessária nos moldes atuais; e por último o desperdício, i.e., as atividades executadas ao 

longo do processo produtivo que absorvem recursos, ou seja custos e tempo mas que não 

acrescentam valor ao produto. Desta forma Ohno (1988) e Shingo (1989) definiram 7 desperdícios. 

SOBREPRODUÇÃO: Produzir para além do que é necessário ou produzir antes do tempo é o 

desperdício mais comum nas empresas (Ohno, 1988). Origina excesso de stocks, ocupação 

desnecessária de recursos, utilização desnecessária de matéria-prima, elevado WIP e, para 

além disso, muitas vezes é um esconderijo de problemas mais complexos. A produção em 
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grandes quantidades pode ter como intuito contornar a existência de produtos defeituosos e 

outros problemas de qualidade. 

ESPERA: Períodos de inatividade de equipamentos ou pessoas devido a avarias, falta de 

material, de processos não standard, gargalos de produção (Liker, 2003). Ou seja, tempo em 

que os recursos não estão a ser utilizados de forma eficaz (Bicheno, 2004). 

TRANSPORTE: Todas as atividades logísticas devem ser consideradas um desperdício, uma vez 

que os transportes de matérias-primas, WIP e produto acabado não acrescentam valor ao 

produto (Coimbra, 2009). Apesar de ser quase impossível de eliminar totalmente, este 

desperdício pode ser melhorado significativamente estudando bem os layouts (Bicheno, 2004). 

PROCESSAMENTO INCORRETO: Operações desnecessárias são consideradas desperdício, 

uma vez que o cliente não quer qualidade a mais da que está disposto a pagar ou mesmo a 

repetição do processo devido a erros. Esta irregularidade pode surgir através da falta de 

comunicação, da falta de formação de colaboradores ou mesmo de especificações do 

processo. Apesar de em todos os processos surgirem perdas, estas são sempre alvo de 

melhoria (Pinto, 2009). 

INVENTÁRIO: A existência de WIP, matérias-primas ou produtos finais numa quantidade acima 

da requerida pelo cliente conduzem a custos relacionados com espaço e tempo de 

organização. Para além disso, Bicheno (2004) refere que é um desperdício que despoleta 

outros desperdícios como defeitos e transporte e também como ocultação de problemas 

existentes. 

MOVIMENTAÇÕES: Os movimentos realizados pelos colaboradores que não introduzem valor 

ao produto são considerados desperdício, e, segundo Bicheno (2004), são normalmente 

efeitos de postos de trabalho não ergonómicos. Para além disso, a falta organização do posto 

de trabalho influencia bastante este desperdício. 

DEFEITOS: Um produto com defeito é um produto que será rejeitado pelo cliente, pelo que este 

não está disposto a pagá-lo. A consequência de ter um cliente insatisfeito é terrível para uma 

organização. Quando uma máquina tem uma grande cadência de produção isso pode significar 

também uma grande cadência de produção de defeitos se a máquina não parar quando 

ocorrer um problema (Imai, 1997). 
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Outros autores, como por exemplo Liker, acrescentam aos sete desperdícios inicialmente definidos um 

oitavo que diz respeito ao conhecimento/talento não utilizado, que consiste em descartar e não 

aproveitar ideias de melhoria sugeridas por colaboradores (Meier, 2005). 

2.4 Ferramentas, Técnicas e Metodologias Lean 

Uma organização que viva da filosofia LP aplica sucessivamente um conjunto de 

técnicas/ferramentas/conceitos que permite a eliminação do desperdício de forma contínua quando 

estas são implementadas corretamente e na altura exata (Ohno, 1988). 

Desta forma, qualquer organização deve conhecer estas técnicas, ferramentas e conceitos para ser 

capaz de as aplicar em contexto real. Existem várias metodologias de aplicação das ferramentas LP. É 

importante perceber as necessidades do sistema produtivo existente e, assim, adotar a metodologia 

que melhor se adequa a essas necessidades. 

De seguida são apresentadas algumas das ferramentas/técnicas mais utilizadas no contexto deste 

ciclo de aplicação do LP. 

2.4.1 Value Stream Mapping  (VSM)  

O Value Stream Mapping (VSM) é uma ferramenta que permite visualizar todo o fluxo de valor de um 

determinado produto, dos fornecedores até ao cliente. Esta ferramenta permite identificar de forma 

clara todo o processo produtivo e respetivas interações de informação, ou seja, o fluxo de materiais e 

informação, e mesmo alguns indicadores relevantes (Lu, Yang, & Wang, 2011). 

Esta ferramenta é aplicada na fase inicial da metodologia Lean e tem como objetivos a criação de 

valor, a redução de desperdícios, a visualização objetiva e atender as necessidades do cliente. A 

representação do VSM é feita em forma de mapa e engloba todas as atividades de um sistema 

produtivo - as que acrescentam valor e as que não acrescentam -, permitindo assim a observação dos 

processos como um todo (Lee & Snyder, 2006). 

A realização de um VSM rege-se com a aplicação de quatro passos (Rother & Shook, 2003): (i) 

identificar a família de produtos que vai ser analisada e que deve ser a que possua maior importância 

para a organização, em termos de quantidades e valor; (ii) construir o VSM do estado atual recolhendo 

informações e desenhando as atividades que são efetuadas para a produção desse produto e 

identificando as fontes de desperdício e os processos onde podem ser executadas melhorias; (iii) 

desenhar o VSM do estado futuro, que representa o estado pretendido após a implementação das 

melhorias identificadas no VSM do estado atual; (iv) criação de um plano de ações que permita passar 
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do estado atual para o estado futuro onde maior parte das ações passam pela utilização de 

ferramentas Lean. 

2.4.2 Gestão Visual 

A gestão visual é uma ferramenta de exposição de informação que melhora significativamente a 

perceção do utilizador na obtenção da informação pretendida. Baseia-se no conceito de que a fábrica 

deve falar com os colaboradores. No fundo é um processo para apoiar o aumento de eficiência e 

eficácia das operações, tornando as coisas mais visíveis, lógicas e intuitivas (Pinto, 2009). 

Feld (2002) refere o conceito da gestão visual como sinalização, onde é possível verificar de uma forma 

rápida o estado da produção, os indicadores, o fluxo de materiais e se existe algum desvio ao standard. 

As instruções de trabalho, os quadros informativos, a delimitação de espaços e os indicadores Andon 

são considerados por Shingo & Dillon (1989) como alguns exemplos da ferramenta. 

2.4.3 5S 

Os 5S dão nome a 5 passos de uma metodologia que permite a redução de desperdícios, a redução do 

risco de acidentes e um melhor desempenho das pessoas e processos através da cultivação de um 

posto de trabalho limpo e organizado (Pinto, 2009). 

Atividades como andar à procura da ferramenta necessária, tropeçar em material espalhado pelo chão, 

escorregar em locais molhados, não saber onde procurar uma fita métrica ou deslocar-se de um lado 

para o outro, são minimizadas com a aplicação correta da metodologia. 

Os 5 passos mencionados em cima começam por “S” em palavras Japonesas: 

- SEIRI (Triagem) 

- SEITON (Organização) 

- SEISO (Limpeza) 

- SEIKETSU (Normalização) 

- SHITSUKE (Autodisciplina) 

A aplicação da ferramenta deve ser feita tendo em conta a ordem de todos eles já que a aplicação 

sequencial e de forma correta traz as vantagens da ferramenta. 

A triagem consiste em separar o que é útil para o colaborador do posto de trabalho daquele material 

que não utiliza. Desta forma só mantém no posto de trabalho o que é essencial à prática da sua 

atividade. Este “S” é aplicado em primeiro lugar porque em relação ao segundo (organização), só faz 

sentido organizar aquilo que é útil para nós. Perder tempo a organizar material que não vamos precisar 

é puro desperdício e vai de encontro ao objetivo do LP. Mas organizar é muito mais que arrumar, 
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organizar é criar uma localização para cada objeto tendo em conta a conforto do colaborador e a 

frequência de uso de cada objeto. Após a organização, e depois de colocar tudo no local certo, deve-se 

limpar. A limpeza é facilitada com a redução de objetos no local de trabalho. E o verdadeiro desafio da 

limpeza é aprender a não sujar. A par deste “S” é sempre importante criar um plano de limpeza. Para 

sustentar os três primeiros “S”, ou seja para evitar que se volte atrás no processo é necessário 

normalizar. Isto é, criar regras simples e visuais para que os três primeiros “S” sejam respeitados e 

aqui deve-se identificar todos os locais com etiquetas, fitas coloridas e escalas. Por fim, o último “S” - 

autodisciplina - pretende a criação de hábitos e rotinas que permitam controlar os “S” anteriores 

através do compromisso das pessoas. 

Hirano & Talbot (1995) referem que a aplicação dos 5S permite reduzir o tempo de mudança de 

referências, reduzir os defeitos, reduzir os desperdícios diminuindo os custos, reduzir os atrasos nas 

entregas, reduzir os acidentes de trabalho e reduzir o número de avarias. 

2.4.4 Single Minute Exchange of Die (SMED) 

A preparação da mudança de referência consiste nas atividades realizadas entre a produção de dois 

produtos diferentes. O tempo decorrente entre a produção do último artigo de uma referência e a 

produção do primeiro artigo com qualidade de uma nova referência é chamado de tempo de 

preparação (Cakmakci, 2009).  

Single Minute Exchange of Die (SMED) é uma ferramenta utilizada para diminuir os tempos de 

preparação ou setup (Shingo, 1985). A designação “single minute” indica que o tempo de preparação 

ideal deve ser representado através de um único dígito (i.e. nove minutos, no máximo). Esta técnica 

desenvolvida por Shingo tem como objetivo tornar as máquinas mais flexíveis nos setups pois estas 

mudanças não acrescentam valor e, assim sendo, a técnica permite aumentar a disponibilidade da 

máquina para produzir. Com máquinas mais flexíveis é possível reduzir o tamanho dos lotes de 

produção o que, por sua vez, permite uma resposta rápida às variações do mercado.  

A aplicação desta técnica é feita em quatro etapas (Shingo, 1985): 

1. Classificar as atividades de setup - consiste em identificar as atividades internas e as atividades 

externas. As atividades internas são aquelas que necessitam que a máquina esteja parada 

para as executar. Por outro lado, as externas, são atividades em que a máquina pode estar 

ativa. 

2. Deslocar atividades externas - depois da classificação é necessário passar todas as atividades 

externas para o início ou fim do setup. As atividades que podem ser realizadas com a máquina 



IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS E PRINCÍPIOS LEAN NUMA EMPRESA DE MOBILIÁRIO 

14 

ativa podem ser feitas enquanto a máquina está a produzir e assim a disponibilidade da 

máquina aumenta. 

3. Melhorar atividades internas - conseguir transformar algumas dessas atividades internas para 

externas ou mesmo melhorar a execução das atividades internas. 

4. Otimizar todas as atividades - deve-se, por último, otimizar todas as atividades na procura da 

melhoria contínua. 

2.4.5 Standard Work 

Trabalho Normalizado é o método acordado por todos para executar uma atividade sendo ele o mais 

fácil, mais seguro e mais eficaz. Portanto, normalizar significa fazerem todos da mesma forma, 

seguindo a mesma sequência, as mesmas operações e utilizando as mesmas ferramentas (Pinto, 

2009).  

Coimbra (2009) pormenoriza referindo que normalizar o trabalho significa atingir um estado de fluidez 

nos movimentos dos colaboradores que permite executar o trabalho no menor tempo possível e com 

qualidade. 

Ainda segundo Pinto (2009), deve-se ter em conta, na aplicação do standard work, três conceitos 

importantes: (i) o tempo de ciclo, que significa o tempo necessário para que cada etapa da produção 

seja concluída, (ii) a sequência de trabalho, isto é o melhor método encontrado para minimizar os 

desperdícios e (iii) o nível de WIP, isto é a quantidade mínima necessária de WIP para que o trabalho 

seja executado sem interrupções.  

O objetivo é então a otimização da utilização de recursos, considerando mais as pessoas em 

detrimento das máquinas, uma vez que a flexibilidade das pessoas provoca maiores ganhos (Dennis, 

2007). 

É importante perceber outro conceito que está interligado com o standard work. Um standard é sempre 

alvo de melhorias. No entanto o timing em que elas são propostas é importante para a correta 

aplicação do conceito, isto é, é necessário sentir que o standard está a ser usado e está a estabilizar a 

performance das diferentes equipas para de seguida poder melhorado. Desta forma introduzem-se os 

conceitos SDCA (Standardize, Do, Check, Act) e PDCA (Plan, Do, Check, Act) para que todo o processo 

se desenvolva de forma estruturada. Em primeiro lugar deve-se normalizar o processo alvo de 

observação e acordado pelas várias equipas (Standardize), em seguida implementa-se o standard (Do). 

Depois verifica-se o cumprimento do standard (Check) e por último estabiliza-se o processo e definem-
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se novos objetivos (Act). Terminando este ciclo, inicia-se o PDCA, onde em primeira instância se 

planeia a introdução de novo standard (Plan) e de seguida cumpre-se o mesmo ciclo que o SDCA.  

Em suma, um standard é a base da melhoria contínua e é a melhor forma de documentar e preservar 

o conhecimento adquirido ao longo do tempo (Imai, 1997). Um dos fatores de sucesso desta 

ferramenta é acreditar que o standard é de facto a melhor forma de executar a tarefa e não o ver como 

uma imposição. Desta forma é muito importante criar os standards com base no conhecimento e 

opinião dos executantes das atividades. 

2.4.6 Poka-yoke 

Sistema à prova de erros é a definição de Poka-yoke. Estes sistemas procuram, a baixo custo, evitar os 

defeitos de origem humana (Shingo, 1986).  

Pode-se classificar os dispositivos Poka-yoke em duas categorias consoante o seu funcionamento. 

Existem Poka-yoke de controlo, que param a máquina quando o erro ocorre, e existem os Poka-yoke de 

advertência, que, como o próprio nome indica, não param a máquina mas avisam da ocorrência de um 

erro e que deve haver uma ação imediata para o corrigir (Shingo, 1986). 

De uma forma geral, o objetivo dos sistemas Poka-yoke é não permitir que os erros cheguem a ser 

defeitos (Bicheno, 2004). 

2.4.7 Os “5 Porquês” 

Os “5 Porquês” é uma ferramenta utilizada para identificar a causa raiz de um problema, descobrindo 

assim a sua origem (Suzaki, 1993). O conceito está definido para 5 perguntas embora mais ou menos 

possam ser feitas até que se descubra a causa raiz.  

O objetivo desta ferramenta é resolver um problema na sua causa raiz sendo possível reduzir os custos 

de não qualidade, assim como o tempo gasto em recursos a resolver problemas de forma superficial e 

que mais tarde ou mais cedo voltam a acontecer. 

2.4.8 Diagrama de Ishikawa 

O diagrama de Ishikawa é uma das ferramentas da qualidade e, segundo Pinto (2009), uma das mais 

poderosas ferramentas da melhoria contínua visto que permite resolver problemas através da análise e 

recorrendo ao brainstorming.  

O mesmo diagrama encontra-se dividido em 6 áreas (Meio ambiente, Materiais, Mão de Obra, Método, 

Máquinas e Medição) que ajudam a guiar o utilizador de forma a conseguir pensar na causa do 
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problema em várias dimensões. Cada área é um ramo do diagrama que pode ser dividido em outros, 

uma vez que se pretende descobrir as causas da causa do problema. 

As outras ferramentas da qualidade, segundo Pinto (2009), são:  

- Fluxograma – Forma de representar graficamente e visualmente os fluxos de matérias, 

pessoas ou informação; 

- Histograma – Gráfico de barras verticais que permite analisar as frequências; 

- Folha de verificação – Registos de ocorrências que permitem analisar essas mesmas 

ocorrências de eventos; 

- Análise ABC – Análise que permite concluir que 80% das consequências dizem respeito a 20% 

das causas; 

- Gráfico de tendência – Visualização gráfica dos resultados de um projeto e ajuda a identificar 

as possíveis alterações ao longo do tempo; 

- Gráfico de dispersão – Utilizado para estudar a relação entre duas variáveis. 

2.4.9 Brainstorming 

Quando se pretende explorar o conhecimento de alguém, é utilizada uma ferramenta denominada por 

tempestade de ideias e que permite de forma ordeira deixar um input para uma causa de um 

problema. Portanto, é um método onde um grupo de pessoas tenta descobrir uma solução para o 

problema específico através de um conjunto de ideias espontaneamente geradas pelo grupo de 

trabalho (Osborn, 1957). Utilizada para resolver problemas, esta atividade, permite explorar a 

criatividade individual ou conjunta de um grupo relativamente a um determinado objetivo.  

2.4.10 Andon 

Construir uma cultura onde se possibilite a paragem da produção para resolver problemas de forma a 

fazer bem à primeira é conseguida com alguns conceitos do LP. Um sistema Andon sinaliza a 

necessidade de ajuda (Liker, 2003).  

Como Liker (2003) afirma, este sistema afeta a produção com as sucessivas paragens, mas, a longo 

prazo, a produtividade aumenta uma vez que os problemas são resolvidos no imediato. Desta forma 

esta ferramenta situa-se na base de um dos pilares do TPS, Jidoka. 

Os colaboradores devem estar treinados para a utilização de um sistema Andon. Um sinal luminoso ou 

sonoro é acionado na eminência de um problema para evitar que o mesmo ocorra ou então que o 

recurso para a sua resolução seja prontamente avisado para desbloquear o problema. O sistema 

Andon está associado a uma pessoa experiente que é capaz de desbloquear os problemas ocorrentes. 
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2.4.11 Statistical Process Control (SPC) 

Controlo estatístico do processo é uma ferramenta que garante o controlo de qualidade. Ações 

apropriadas são tomadas de forma a garantir o sucesso de uma organização com base nos resultados 

desta ferramenta (Oakland, 2003). 

Oakland (2003) refere ainda que o SPC não é só uma ferramenta, é uma estratégia para reduzir a 

variabilidade, a causa da maior parte dos problemas de qualidade. Com esta ferramenta pode-se 

controlar a variação de parâmetros dos produtos, controlar os tempos de entrega, controlar as 

características dos materiais utilizados, controlar a atitude das pessoas, entre outros fatores. 

Um gráfico de controlo estatístico do processo é construído através da recolha de dados ao longo do 

tempo. Estes dados servem para calcular a média dos mesmos, e determinar o limite superior e 

inferior através do desvio padrão da amostra. De uma forma bastante visual, é possível preencher o 

gráfico e controlar em tempo real se a variação está dentro dos limites e ainda seguir a tendência das 

medições e dessa forma proceder a ações de forma a reduzir a variabilidade. Ao longo do tempo os 

limites são ajustados reduzindo a sua amplitude. 

2.4.12 Kanban 

Monden (2011) refere que um sistema Kanban (cartão em português), é um sistema que permite o 

controlo de quantidades e das operações de fabrico. Através da informação presente no cartão, os 

utilizadores sabem o que produzir, quando e em que quantidade. Este sistema é associado à produção 

puxada, isto é, o cartão passa do cliente para o fornecedor. 

Uma das ferramentas que operacionaliza o JIT, da casa LP, é o sistema Kanban que como foi referido 

antes garante a produção puxada e consequentemente o JIT, sendo responsável por apenas 5% da 

eliminação de perdas (Ribeiro, 1989). 

Mais concretamente, um Kanban é um mecanismo que facilita, de forma ágil e correta, a transferência 

de informação necessária, nomeadamente sobre a peça a produzir, a quantidade (capacidade do 

contentor), os postos de trabalho entre os quais circulam os Kanban e outras informações (Ohno, 

1988). 

2.4.13 Diagrama de Spaghetti 

O diagrama de spaghetti é utilizado como ferramenta de diagnóstico e permite visualizar as 

deslocações dos colaboradores ou produtos. Sobre uma planta da fábrica são desenhadas linhas que 
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representam as deslocações dos colaboradores (movimentações e/ou transportes), ou seja os 

percursos efetuados (Neumann & Medbo, 2010). 

Após a sua elaboração é usado para verificar os fluxos e assim fazer uma análise com o intuito de 

eliminar movimentações ou transportes desnecessários detetando os desperdícios e atuando na causa 

raiz. 

2.4.14 Total Productive Maintenance  

Na perspetiva de redução de desperdícios e garantia da maximização da capacidade dos equipamentos 

surge o Total Productive Maintenance (TPM), a chave para a estabilidade das máquinas (Dennis, 

2007). Tem como objetivo evitar as manutenções corretivas fazendo, através da passagem de 

responsabilidade para as mãos dos colaboradores, a prevenção de avarias (Weinstein, Vokurka, & 

Graman, 2009). Dessa forma, consegue-se reduzir os desperdícios que afetam a performance e 

fiabilidade dos equipamentos (Hines et al., 2011).  

Lycke (2003) menciona vantagens da aplicação do TPM na melhoria da produtividade, na melhoria da 

qualidade, no menor número de avarias e consequentes paragens, na redução de custos e no melhor 

ambiente de trabalho.  

2.4.15 Overall Equipment Effectiveness  

Overall Equipment Effectiveness (OEE) é uma métrica quantitativa usada pelos fabricantes para 

controlar e monitorizar a produtividade dos equipamentos de produção e também como indicador da 

melhoria da performance (Tsarouhas, 2013). 

Relaciona a Disponibilidade, Performance e Qualidade de uma fábrica, de uma linha ou de uma 

máquina e traduz-se na comparação de quão bem o equipamento está a trabalhar com a situação 

ideal. O OEE é obtido pelo produto das taxas de Disponibilidade, Performance e Qualidade. 

Disponibilidade - Avarias devido a falha de equipamentos, paragens não planeadas que 

requerem reparação e setup’s. 

Performance – Microparagens e perdas por velocidade reduzida. 

Qualidade - Sucata e retrabalho resultantes de defeitos do processo. 

O TPM está diretamente relacionado com o OEE já que os desperdícios que o TPM se ocupa a eliminar 

são a base das três categorias que o OEE mede (Hines et al., 2011). 
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2.4.16 Melhoria Contínua - Kaizen 

Melhoria contínua é a tradução de Kaizen e é considerada um dos requisitos fundamentais do LP. 

Qualquer ferramenta LP deve ser aplicada de forma cíclica assim com o próprio conceito LP. O objetivo 

principal do Kaizen, com o envolvimento de toda organização, é a redução de custos através da 

eliminação de desperdícios (Pinto, 2009). 

Coimbra (2009) definem 7 princípios chave na execução do Kaizen, e que segundo este é necessário 

acreditar para que a mudança de cultura seja exequível: 

- Presença no terreno, no local onde as coisas estão a acontecer é importante uma vez que as 

melhorias são conseguidas através do diálogo constante com os colaboradores; 

- Desenvolvimento de pessoas para que possam estar envolvidas na sugestão de pequenas 

melhorias que, segundo Imai (1997), provocam um aumento de produtividade superior a 

grandiosos esforços de aperfeiçoamento 

- Visualização das normas tanto do trabalho normalizado como de gestão visual uma vez que a 

fábrica deve ser visual; 

- Importância de definir os resultados esperados, o objetivo a atingir e considerar o processo a 

utilizar para atingir os fins; colocar a qualidade e primeiro lugar objetivando os zero defeitos; 

- Eliminação de desperdício como fator crítico para o funcionamento do Kaizen; 

- Produção puxada para reduzir desperdícios associados. 

2.5 Desenvolvimento Pessoal 

Para que a filosofia LP resulte, todos os indivíduos da organização devem estar envolvidos na 

mudança. É necessário, por isso, desenvolver as pessoas pois elas são o centro da organização. O 

desenvolvimento das pessoas, segundo Fontes (2013), deve ser feito a partir de três alavancas: 

- Conhecimento novo que gera a capacidade de desenhar soluções diferenciadoras utilizando as 

ferramentas LP; 

- Novas influências capazes de motivar e aumentar a confiança no sucesso da mudança; 

- Experiências novas que permitam a convivência com potenciais alternativas ao modelo em 

prática. 

É importante então utilizar duas ferramentas da comunicação capazes de desenvolver as pessoas 

coaching e feedback. O feedback é uma ferramenta utilizada entre duas pessoas em que abertamente 

e respeitosamente se fala do desempenho das mesmas dando, ao mesmo tempo, sugestões para o 

respetivo desenvolvimento. Já o coaching é bem mais transversal que o feedback, e o mentor é capaz 
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de orientar o pensamento do indivíduo preocupando-se muito para além do desempenho profissional 

mas também o familiar e o bem-estar do mesmo. 

Desenvolver os colaboradores a nível pessoal e dotar os mesmos de conhecimentos de conceitos e 

ferramentas essenciais para a mudança da cultura são fatores de sucesso do LP. Segundo Imai, como 

referem Jugend D, Silva, & Mendes (2006), pequenas melhorias resultam num maior aumento de 

produtividade, comparativamente a grandiosos esforços de aperfeiçoamento. Desta forma, o simples 

desenvolvimento de todas as pessoas para que estas se sintam motivadas e possam sugerir pequenas 

melhorias no seu posto de trabalho vai ter um maior impacto na produtividade.   

2.6 Benefícios e Barreiras à Implementação do Lean 

Na atualidade o LP é visto como uma filosofia a adotar em todo o tipo de organizações. A filosofia 

através dos seus princípios pode e deve ser adaptada na perspetiva de retirar os seus dividendos 

positivos como vários autores referem. 

Utilizada para redução de desperdícios, Melton (2005) detalha referindo a redução de stocks, a 

redução do tempo de entrega ao cliente, a redução do tempo de troca de ferramenta e do tempo de 

ciclo, menos retrabalho, aumento da compreensão do processo e redução dos custos. Já Pavnaskar 

(2003) acrescenta os ganhos na performance com base na redução dos defeitos, aumento da 

produtividade e melhoria na utilização de recursos. 

A flexibilidade de um sistema de produção para fazer face à procura exigente do cliente é requerida e o 

LP é capaz de trazer isso a uma organização, como refere Badurdeen (2013), e através dessa 

flexibilidade, cultura de inovação e na entrega de produtos com qualidade, a relação com clientes e a 

preparação para o mercado competitivo é melhorada (Bashin & Burcher, 2006). Vantagens 

relacionadas com as pessoas também são referidas por Pinto (2009), tais como a redução de 

acidentes de trabalho, aumento da motivação e do espírito de equipa. 

Em termos quantitativos, Ziskovsky & Ziskovsky (2007) mencionam, através de um estudo, ganhos na 

produtividade entre 45 a 75%, na redução de custos entre 25 a 55%, redução de espaço 35 a 50 %, 

redução de stocks de 60 a 90% e melhorias nas entregas de 60 a 90%. 

Apesar das vantagens bem presentes, a aplicação da filosofia LP é um grande desafio para as 

organizações. O ritmo alucinante que as organizações vivem para se adaptarem às necessidades dos 

clientes impede as mesmas de parar para repensar na estratégia definida (Fontes, 2013). 

Como o LP assenta principalmente na mudança, são as pessoas que têm um papel central. Desta 

forma, a falta de formação de motivação e comunicação são 3 fatores que barram o LP. 
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Fontes (2013) refere a existência de 10 reações por parte dos colaboradores que normalmente afetam 

a aplicabilidade do LP: 

- Os colaboradores não acreditam que o cliente precise mesmo de um produto ou serviço 

diferente; 

- A ideia de que não é possível melhorar; 

- A falta de tempo, já referida; 

- A paralisia na análise com a organização a tentar a busca da solução perfeita; 

- Paralisia na decisão em que a organização não se sente confortável com nenhuma das opções 

de mudança; 

- A gestão de topo não se envolve; 

- O medo de falhar; 

- Dificuldade de pensar de uma forma simples; 

- Falta de foco e na dificuldade de gerar compromissos; 

- Dificuldade em cobrar a execução dos compromissos estabelecidos. 

Cada uma destas reações, ou várias em conjunto, impedem as organizações de começar efetivamente 

a implementar a mudança necessária.  

2.7 Análise Crítica 

A filosofia LP assenta na aplicação de conceitos e ferramentas aliados à mudança de atitude da 

organização. Cada organização, seja de que sector for, tem a sua metodologia adotando a filosofa LP à 

cultura e visão da empresa e mesmo ao core business da organização, como Abdulmalek & Rajgopal 

(2007) referem. Desta forma conhece-se o Bosch Production System, a Nissan Production System 

entre outros. Melton (2005), faz referência à aplicação bem sucedida na Toyota, Bosch e Autoeuropa. 

No entanto, o mesmo autor, refere a existência da resistência à filosofia como sendo o ceticismo na 

validade da mesma na mudança da cultura de produção e funcional. 

Uma diversidade de autores faz a análise da aplicabilidade das ferramentas LP nas indústrias e 

consideram-nas fulcrais para a melhoria contínua. Relativamente ao VSM, Rother (2003) refere que 

apesar de promover a melhoria no processo produtivo, manifesta alguma dificuldade em transmitir 

informação e tem limitações relativamente ao facto de não ser possível representar fluxos produtivos e 

indicadores económicos associados.  

As ferramentas 5S e gestão visual são consideradas as fundamentais para a melhoria contínua uma 

vez que envolvem todos os colaboradores, como referem Melton (2005) e Feld (2002). Por outro lado, 
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estes autores indicam que a necessidade de controlo do método bem como a continuidade após 

implementação são desvantagens inerentes a estas ferramentas. 

Quanto ao standard work, a maior parte dos autores é concordante com Imai (1997) que considera 

que um standard é a base da melhoria contínua e é a melhor forma de documentar e preservar o 

conhecimento adquirido ao longo do tempo. 

De uma forma geral, vários autores, a par de Bicheno (2004), afirmam que os sistemas Poka-yoke 

acarretam vantagens para os sistemas produtivos pois não permitem que os erros cheguem a ser 

defeitos. 

Relativamente ao diagrama de spaghetti, kanban e SMED, vários autores como Melton (2005) e 

Coimbra (2009), escrevem sobre estas ferramentas como sendo utilizadas na perspetiva da melhoria 

continua, eliminando desperdícios, razão base da aplicação das ferramentas LP. 

A ferramenta que na bibliografia sofre maior desacordo entre autores é o SMED. Shingo (1985) fala na 

flexibilidade desta ferramenta podendo ser aplicada em qualquer contexto industrial, no entanto, Sugai, 

McIntosh, & Novaski (2007) reiteram esta afirmação afirmando que a ferramenta está orientada para 

prensas e injetoras e ainda, Gilmore & Smith (1996), afirma que o sucesso da ferramenta não está 

diretamente ligada ao cumprimento dos passos sugeridos por Shingo. 

Em Portugal, a aplicação do LP ainda tem uma margem de progressão enorme comparativamente a 

países como Itália, Inglaterra e Estados Unidos da América (Silva, Tantardini, Staudacher, & Salviano, 

2010).
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3 APRESENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

3.1 IKEA Industry 

A IKEA Industry é uma companhia internacional que produz mobiliário e componentes feitos à base de 

madeira apenas para a IKEA, sendo assim o seu braço industrial. Desta forma a IKEA tem assegurada 

a capacidade de produção da linha de mobiliário e ainda vantagens competitivas em termos produtivos 

e logísticos até ao consumidor final. 

A cultura IKEA tem origem em Småland, na Suécia, onde as pessoas eram conhecidas pela capacidade 

de trabalho e pelo desenvolvimento de competências para fazer o melhor com recursos limitados tendo 

ainda a abordagem constante e específica à resolução de problemas. Tais valores e atitudes foram 

adotados pela IKEA, que faz questão de definir a cultura como sendo: “a forma como fazemos as 

coisas por aqui e porquê”, sustentada na partilha das melhores práticas para a melhoria contínua 

comum. 

O outrora grupo Swedwood foi fundado em Ängelholm em 1991 com o objetivo de satisfazer as 

necessidades crescentes da IKEA com a aquisição de 5 fábricas. Com o crescimento exponencial da 

IKEA, o grupo foi obrigado a criar condições para que a procura do mobiliário fosse satisfeita, para que 

o baixo custo fosse conseguido e ao mesmo tempo se garantisse a qualidade dos produtos.  

Atualmente a IKEA INDUSTRY conta com mais de 43 unidades industriais em 11 países. Os mais de 18 

000 colaboradores geram cerca de 1,2 mil milhões de euros por ano produzindo cerca de 100 milhões 

de unidades de mobiliário. A taxa de crescimento do Grupo é de 20% a 25% por ano e tem como 

objetivo manter-se aumentando a capacidade das atuais unidades fabris ao mesmo tempo que 

constroem outras como o caso da Rússia, neste momento. 

3.1.1 Papel, Missão e Valores 

Criar um melhor dia a dia para a maioria das pessoas é a visão da IKEA Industry e para isso foi criada 

uma ideia de negócio que consiste em oferecer uma variedade de produtos de mobiliário bem 

desenhados e funcionais, a preços baixos, para que a maioria das pessoas possa adquirir. 

Desta forma a IKEA Industry tem o papel de criar valor acrescentado para o cliente em termos de preço 

e qualidade, criar capacidade de crescimento em categorias estratégicas onde a capacidade é difícil de 

encontrar ou numa situação de monopólio e ainda adicionar competências de produção na IKEA e 

fornecedores. 
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A missão passa por “entregar o máximo valor acrescentado ao cliente, desenvolvendo capacidades de 

produção, onde possamos criar uma vantagem única. Juntos, contribuímos para toda a cadeia de valor 

com o nosso conhecimento industrial e somos o bom exemplo em todos os aspetos de negócio e 

pessoas.” 

Todos os objetivos, a missão o papel e o conceito de negócio só são conseguidos quando são 

cumpridos os 10 valores definidos pela IKEA: Espírito de união e entusiasmo; Desejo constante de 

mudança; Consciência de custos; Aceitar e delegar responsabilidades; Humildade e força de vontade; 

Simplicidade; Atrever a ser diferente; Esforço por conhecer a realidade; Estar constantemente no 

caminho; Liderar pelo exemplo.  

3.1.2 Estrutura IKEA Industry 

A estrutura de negócio da IKEA Industry assenta em 4 divisões: Flatline, Solid Wood, Boards e 

Purchase. Desta forma a IKEA garante a excelência desejada controlando toda a cadeia de valor, 

representada na figura 2, podendo assim gerir da melhor forma todas as atividades de valor 

acrescentado. 

 

Figura 2. Cadeia de Valor IKEA 

A divisão de Compras tem uma função centralizada para todas as fábricas da IKEA Industry 

conseguindo assim negociar da melhor forma os preços relativos a compras em grandes quantidades. 

A divisão Boards tem o objetivo de assegurar o fornecimento a longo termo de matérias-primas a 

preços bastante competitivos à divisão Flatline. Solid Wood dá nome à divisão responsável pela 

produção de móveis em madeira maciça. Por último, a divisão Flatline é a união de dois antigos 

setores, Board on Frame (BoF) e Flatline. Produz mobiliário leve feito com base em papel favo de mel. 

A distinção do tipo de mobiliário nas diferentes divisões pode ser visualizada na figura 3. 
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Figura 3. Exemplo Mobiliário Solid Wood e Flat Line 

No organigrama seguinte (figura 4) apresenta-se a estrutura da IKEA Industry (No ANEXO I encontra-se 

o organigrama da divisão Flatline): 

 

Figura 4. Estrutura IKEA Industry 

Para que a comunicação seja mais fácil e eficiente, a gestão destas divisões é conseguida através de 

uma hierarquia plana.  

3.1.3 IKEA Way of Production 

A IKEA Industry adotou a filosofia Lean Production chamando-a de IKEA Way of Production (IWOP) 

definindo-a como “estratégia de gestão operacional e uma filosofia de melhoria contínua que vai para 
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além da melhoria da produtividade” e suportada nos dez valores atrás mencionados e dando ainda 

especial importância ao trabalho de equipa e à normalização. 

A excelência na produção é conseguida seguindo a IWOP, portanto a IWOP suporta a cultura IKEA. 

Tudo o que a IKEA faz deve ser constantemente desafiado e melhorado em termos de tempo, recursos, 

qualidade e outros aspetos relevantes. O objetivo é criar excelência na performance e constantemente 

fortalecer a competitividade. E desta forma a melhoria contínua é parte integrante no dia-a-dia da IKEA 

Industry. 

A IWOP tem por base uma metodologia de trabalho em que para atingir determinado objetivo 

(Qualidade, Fiabilidade, Eficiência e Flexibilidade) é necessário ter presente certos conceitos e 

transversalmente o valor do trabalho de equipa, normalização e melhoria contínua, como é ilustrado na 

figura 5. 

 

Figura 5. Metodologia IWOP 

Esta metodologia dividida em 5 etapas parte do princípio onde se pretende saber, na etapa 1, o que o 

cliente pretende. A segunda etapa consiste em analisar e perceber o processo. Na etapa seguinte 

pretende-se estabelecer o processo recorrendo à simplificação. A quarta etapa consiste em transformar 

um sistema push para pull onde o cliente é quem dá ordem de produção. E por último, a quinta etapa, 



IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS E PRINCÍPIOS LEAN NUMA EMPRESA DE MOBILIÁRIO 

27 

requer o ciclo da melhoria contínua onde se incide na eliminação do desperdício. No decorrer destas 

etapas são abordados os temas apresentados na figura acima. 

3.2 IKEA Industry Portugal 

Pertencente à IKEA Industry, a IKEA Industry Portugal localiza-se em Paços de Ferreira, distrito Porto, a 

4 Km da Autoestrada e a 30 Km das principais infra estruturas de transporte. Esta unidade visa 

explorar o mercado Ibérico, no entanto também é um ponto estratégico de exportação para a América 

e Ásia. As instalações de Paços de Ferreira, representadas na figura 6, com cerca de 130 000 m2, 

funcionam desde Outubro de 2007 e atualmente contam com cerca de 1 400 colaboradores. A 

unidade fabril situa-se na área de negócio Flatline da IKEA Industry.  

 

Figura 6. Planta Site IKEA Industry 

A unidade fabril é constituída por 3 fábricas (Pigment, Lacquering & Print e Foil), divisão esta que 

acontece pelo tipo e processo de construção do mobiliário. A Pigment produz frentes de cozinha e 

quartos com utilização de melanina. O mobiliário produzido na Lacquering & Print tem estrutura 

semelhante à Foil. São móveis de baixo peso e com baixo consumo de matérias-primas, que se 

destinam a estantes, mesas e secretárias, e que têm diferentes processos de produção e acabamento. 

Na Lacquering & Print o acabamento é feito através de pintura enquanto na Foil o acabamento é feito 

utilizando papel.  

3.2.1 Organização IKEA INDUSTRY Portugal 

A organização da IKEA Industry em Paços de Ferreira é constituída por vários departamentos, 

conhecidos por funções suporte de fábrica. Esta estrutura tem como objetivo abranger todas as áreas 

necessárias para a produção do mobiliário, não esquecendo os valores da IKEA Industry. Essa mesma 
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estrutura pretende ser plana para diluir a burocracia e comunicação existente numa organização. A 

figura 7 representa o organigrama da unidade industrial em Paços de Ferreira. 

 

 

Figura 7. Estrutura IKEA Industry Portugal 

Existe, por isso, o responsável pela unidade fabril que possui uma equipa de colaboradores na área de 

Produção, Recursos Humanos, Finanças, Técnico, Logística, Lean & Qualidade e Compras 

Estratégicas.  

3.2.2 Lean & Quality 

A IKEA Industry tem associada na sua organização o LP e a Qualidade num só departamento, pois a 

organização acredita que o sistema de gestão da qualidade é garantido através de uma aproximação à 

metodologia LP 

A área LP do departamento conta com facilitadores que têm como objetivo garantir que existem os 

standards na fábrica, tanto nos postos de trabalho como nas áreas envolventes. Deve garantir que a 

informação sobre as áreas e as linhas estão atualizadas e se cumprem os objetivos propostos. É 

responsável, a par de outros departamentos envolvidos, por sugerir melhorias com base em 

ferramentas LP com o objetivo de resolver problemas optando por soluções viáveis e ao mais baixo 

custo. Está ainda encarregado de formar os colaboradores e outros colaboradores das ferramentas LP 

aplicadas na organização.  

A melhoria contínua na IKEA Industry tem sempre por base os planos de ações, isto é, de acordo com 

o departamento, as reuniões, workshops, brainstormings, entre outras atividades, são sempre 

finalizadas com planos de ações a curto prazo, preferencialmente, e com responsabilidades 

específicas.  

Um indicador muito importante do nível das fábricas a nível mundial da IKEA é obtido através do 

Grading que consiste em 52 perguntas que mede a conformidade das fábricas com o IWOP. Através 

deste Grading a organização pode visualizar os pontos fortes e fracos da sua estrutura como é 

exemplificado na figura 8. 
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Figura 8. IWOP Grading 

As 52 perguntas estão agrupadas em 4 grandes áreas onde o IWOP tem grande responsabilidade: A 

melhoria contínua no que diz respeito à resolução sistemática de problemas, aplicação da cultura 

PDCA e determinação de metas desafiadoras para a redução constante de desperdícios; A 

normalização de todos os processos, recolhas e análise de dados, tendo uma fábrica visual onde 

anomalias e fraco desempenho é fácil de detetar e desenvolvimento da cultura 5S e a ferramenta 

SMED; Valor para o cliente desenvolvendo uma cultura zero defeitos, criando um fluxo eficiente que 

acrescenta valor para o cliente e qualidade e especificações claras; e o trabalho em equipa 

desenvolvendo a liderança, confirmando o processo, cultura de coaching e desenvolvimento de 

competências através de treino estruturado. 

Este processo é feito uma vez por ano em todas as fábricas e é o departamento Lean & Quality que 

acompanha, organiza e realiza planos estratégicos para manter e melhorar aspetos mencionados no 

resultado. O resultado é dado em forma percentual e é dividido nas áreas que podem ser visualizadas 

na ilustração acima. 

É neste departamento, associado ao facilitador LP, que se baseia este projeto. 

3.2.3 Medidas de Desempenho 

A IKEA Industry tem definido um conjunto de medidas de desempenho que serve para avaliação da 

organização para posterior melhoria. Os responsáveis das medidas de desempenho, através destas, 
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são capazes de delinear objetivos futuros tendo em conta a situação atual. A cultura da empresa 

sugere que as principais medidas são as não financeiras, pois através destas a medida financeira é 

diretamente afetada. As medidas não financeiras em que IKEA Industry deposita elevada relevância são 

a Eficiência, o Absentismo, as Avarias, a Sucata (material sem qualidade e irrecuperável) e Retrabalho. 

Dados para estas medidas são retirados diariamente das linhas de produção sendo que a ação sobre 

eles é tomada mensalmente pela equipa de direção. 

Apesar de serem consideradas todas as medidas de desempenho, as que requerem maior atenção são 

a Eficiência e a Sucata. A eficiência é calculada pelo produto entre disponibilidade (horas 

trabalhadas/horas previstas de trabalho) e performance (total real de output/total previsto de output). A 

sucata é avaliada em termos percentuais (total de peças de sucata/total de peças produzidas). 

3.3 Foil Factory 

O trabalho realizado para o departamento de Lean & Quality, tendo por base o IWOP teve incidência na 

fábrica Foil que está em funcionamento há três anos. Esta fábrica produz cerca de 1.5 milhões de 

móveis por ano o que representa cerca de 30 milhões de euros anuais. Conta com cerca de 250 

colaboradores divididos por 4 áreas de produção e uma de embalamento.  

3.3.1 Produtos 

A Foil fabrica no total 16 produtos que se dividem em duas famílias: BESTA e STUVA. O mobiliário da 

gama BESTA tem 8 modelos e todos eles podem ter 2 cores, o branco e o castanho. Os 8 modelos 

estão representados na figura 9. 

 

Figura 9. Produtos BESTA 
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 Já o mobiliário STUVA conta com 7 modelos diferentes apenas em branco, tal como é ilustrado na 

figura 10. 

 

Figura 10. Produtos STUVA 

 

Um móvel proveniente da Foil é constituído por vários componentes. Para a produção de uma unidade 

são necessários 5 componentes diferentes: Topo, Divisória, Prateleiras, Laterais e o Fundo. E para essa 

produção foi desenhado um sistema produtivo que transforma painéis de quase 4 metros de 

comprimento nestes componentes bem mais pequenos. 

A produção na Foil foi iniciada com a Gama BESTA. No entanto, a IKEA Industry, com o aumento da 

flexibilidade conseguiu, em 2013, ir à procura de novos produtos e o resultado é a gama STUVA. 

3.3.2 Fluxo de Materiais e Layout 

A fábrica Foil estende-se por cerca de 700 metros de comprimento e está dividida em 5 áreas 

diferentes. Cerca de 200 pessoas estão divididas nestas áreas sendo que o Packing é a área que 

necessita de mais mão-de-obra direta. É possível verificar, na figura 11, a disposição das áreas no 

espaço. O layout é então constituído pelo Cutting, Board on Style (BoS), Foil & Wrap (W&F), Edgeband 

& Drill (EB&D) e Packing. Estas áreas estão em funcionamento 3 turnos por dia e 5 dias por semana. 
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Figura 11. Layout Foil Factory 

O sistema produtivo da Foil é constituído por várias linhas de produção dedicadas ao lote que estão 

separadas por buffers. Estes buffers são rolos automáticos que fazem o transporte dos lotes. Devido ao 

facto de todos os componentes produzidos requererem a mesma tecnologia e os mesmos meios de 

produção, o sistema produtivo pode então ser constituído por linhas uma vez que também são 

produzidos grandes lotes. O planeamento da produção destas linhas é feito de acordo com as 

necessidades do Packing, a última área de produção. É esta área que determina as necessidades de 
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produção, baseada num sistema de produção puxada, tendo em conta as previsões de vendas da IKEA. 

Este procedimento é tido em conta para evitar stocks desnecessários entre áreas. 

Para entender melhor os fluxos de matérias entre fornecedores, processo, e clientes é apresentado, na 

figura 12, o diagrama SIPOC (Suppliers, Input, Process, Output, Customers). 

 

Figura 12. Diagrama SIPOC 

Conhecido o fluxo de materiais e o layout da fábrica, é importante agora explorar cada área pertencente 

ao processo produtivo. Todos os produtos seguem o mesmo processo produtivo, no entanto existem 

componentes que sofrem transformações diferentes dentro da mesma área. A movimentação de todo o 

WIP é realizada em rolos. 

3.3.3 Fases do Processo Produtivo 

CUTTING - O primeiro processo no sistema produtivo é o corte, que dá origem ao nome da área. O 

processo consiste em preparar as placas de High Density Fiberboard (HDF) e Particle Board (PB) para 

as áreas seguintes através do corte das mesmas como é ilustrado na figura 13. 
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Figura 13. Processo de Corte 

Na mesa área, os dois semiprodutos seguem caminhos diferentes. O HDF é colocado em lotes e 

transportado diretamente para a área seguinte, a BoS, enquanto o PB, também em lotes, sofre novo 

processo de transformação.  

Uma outra linha de produção tem como objetivo calibrar os painéis de PB e cortar os mesmos em 

ripas largas e finas que servirão de estrutura para a construção do painel na BoS, como se pode 

verificar pela análise da figura 14. 

 

Figura 14. Processo de Ripagem 

BOARD ON STYLE - BoS é uma área constituída por duas linhas de produção com tecnologia 

semelhante e que fazem a construção do painel. São utilizadas duas placas de HDF e três ripas de PB 

(duas finas e uma larga), juntamente com o Honeycomb (HC), um tipo de papel que confere uma 

resistência e leveza ao painel, criando a estrutura ilustrada na figura 15. 

 

Figura 15. Estrutura Interna do Painel 

A construção é iniciada pela colocação das ripas nas zonas estratégias e em seguida pelo HC. O 

processo é finalizado com o fecho do painel com uma placa de HDF, tal como está ilustrado na figura 

16.  
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Figura 16. Processo de Construção do Painel 

Após o empilhamento de painéis, estes são submetidos a pressão durante cerca de 10 minutos para 

melhor colagem. Estes painéis sofrem ainda um processo de cura nos rolos transportadores durante 8 

horas enquanto são direcionados para a F&W, a área seguinte. 

FOIL & WRAP - A terceira área do processo produtivo conta com uma linha de produção que prepara o 

painel para receber o acabamento em foil que, por sua vez, é preparado numa máquina (Barberan) que 

faz parte da mesma área. A linha de produção denominada por Complete Line (CL) tem a função de 

envolver o painel com foil e cortar o mesmo em peças mais pequenas, como indica a figura 17. 

 

Figura 17. Processo de Acabamento e Corte 

EDGEBAND & DRILL - A última área de transformação denominada por Edgband & Drill é constituída 

por 5 linhas de produção. O processo produtivo desta área consiste em orlar as peças, fazer os furos 

para a montagem e ainda realizar o último corte que transforma a peça dupla em duas peças simples. 

As fases do processo desta área estão representadas na figura 18. 

 

Figura 18. Processo de Orlagem, Furação e Corte 

Existe uma quarta linha que coloca as ferragens essenciais para o cliente conseguir montar o seu 

móvel e é abastecida pela segunda e terceira linha da mesma área e apenas processa os topos e os 

fundos dos móveis. 

 

PACKING - A área do Packing tem duas linhas dedicadas à fábrica Foil. Aqui é onde acontece a maior 

parte do trabalho manual da fábrica. As colaboradoras dispostas estrategicamente na linha são 
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responsáveis por colocar nas caixas, representadas na figura 19, que vão passando à sua frente, todo o 

material. 

 

Figura 19. Processo de Embalagem 

WAREHOUSE - O Warehouse é um edifício independente que armazena todas as paletes dos produtos, 

ilustradas na figura 20, antes de serem organizados e carregados em camiões. Os camiões fazem o 

transporte direto para as lojas na Península Ibérica ou então para o centro Logístico da IKEA Industry 

para de seguida serem distribuídas pela zona Ásia/Pacífico.  

 

Figura 20. Processo de Armazenamento 

ABASTECIMENTO DE MATERIAIS - O abastecimento de materiais às linhas é realizado a partir de 

armazéns estrategicamente localizados. As placas de HDF e PB, as orlas, o foil e o honeycomb estão 

armazenados na zona do Cutting, zona onde existe cais de descargas e empilhadores para o efeito. As 

colas são armazenadas numa sala ao lado da BoS visto a temperatura ser controlada para manter as 

características do produto. No que diz respeito ao material utilizado no Packing,, este é armazenado na 

mezzanine existente na área.  

Em cada área existe um mini armazém de matérias-primas que os colaboradores podem utilizar. 

Existem ainda os material handler, colaboradores de cada área que fazem o abastecimento desses 

materiais bem como outras tarefas, entre as quais o transporte de sucata proveniente das linhas e 
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ainda o abastecimento de outro tipo de materiais, como líquidos de limpeza e luvas, sem valor 

acrescentado para o produto. 

3.4 Planeamento da Produção 

Tendo em conta a previsão das necessidades por parte da Logística, o departamento responsável pelo 

planeamento da produção tem o objetivo de fazer a gestão eficiente de todos os recursos disponíveis. 

Essa gestão eficiente é conseguida através do balanceamento entre as encomendas, a previsão de 

vendas, os níveis de inventário e os prazos de entrega. 

Existem quatro planos de produção a diferentes níveis descritos na figura 21. 

  

Figura 21. Esquema de Planeamento 

O master plan, realizado pela logística, é montado num horizonte de 12 meses tendo em conta o 

balanceamento acima referido, com o objetivo de cobrir os efeitos sazonais e as paragens planeadas.  

O segundo nível do plano de produção é feito com o horizonte de 12 semanas para melhor gestão de 

stocks de matérias-primas, sendo este plano passível de ajustamento ao longo do tempo até a um 

período mínimo de 2 semanas. O terceiro nível do planeamento. 

Sendo assim, o plano de produção de duas semanas é congelado em termos de necessidades de 

produto final e não pode ser alterado. Com este plano é realizado finalmente o plano semanal que é 

ainda repartido para cada área mostrando as necessidades de componentes para suprir as 

necessidades do Packing tendo em conta a percentagem de sucata e retrabalho de toda a Fábrica e 

ainda as paragens planeadas. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DA SITUAÇÃO ATUAL 

Conhecida, de forma geral, a Foil Factory, neste capítulo será dada ênfase à área de produção F&W 

onde foi realizado o projeto. Após a descrição dos sistemas produtivos da área será descrito o respetivo 

diagnóstico, tendo como objetivo final a criação de um plano de ações para evoluir da situação atual 

para um novo standard. 

A par dos problemas e carências da área, serão apresentadas as medidas de desempenho do período 

de tempo compreendido entre os meses de junho de 2013 e fevereiro de 2014. 

Como referido no capítulo anterior, a F&W é a área que no processo produtivo faz o acabamento do 

painel em papel. Para isso existe uma linha, a Complete Line (CL), que faz esta transformação e ainda 

uma máquina, a Barberan, que prepara os rolos de foil que alimentam a CL. No layout seguinte, figura 

22, está apresentada a CL e indicada a zona da Barberan. 

 

Figura 22. Layout F&W 

Como em qualquer outra área da IKEA Industry, a F&W tem um responsável de área que gere 3 

equipas constituídas por um Foreman, responsáveis pela comunicação com outras áreas da Fábrica, 

um Line Leader que lidera a equipa no que diz respeito aos aspetos técnicos, por 10 colaboradores e 1 

material handler. 

4.1 Sistema Produtivo na Complete Line 

A CL é uma linha de produção com capacidade média de produção de 20.000 metros quadrados por 

dia, ou seja 14 metros quadrados por minuto. Os painéis que alimentam a linha têm cerca de 3,7 
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metros de comprimento e, à saída, a medida depende do componente do produto final que estes 

painéis vão originar. 

A produção é realizada através do controlo do processo de 10 colaboradores que vão fazendo o 

acompanhamento da produção corrigindo os desvios através de ajustes nos parâmetros das máquinas. 

Existem por isso 10 postos de trabalho (PT) representados na figura 23. 

 

Figura 23. Postos de Trabalho CL 

Os ajustes, realizados pelos colaboradores, são imprescindíveis pois existe variabilidade das matérias-

primas que entram na linha e devido ao facto do processo ser muito sensível a todas as variáveis 

existentes como a temperatura ambiente, a humidade, a pressão, etc. 

De acordo com os postos de trabalho referenciados na figura acima, são apresentadas na tabela 1 as 

máquinas pertencentes a cada posto.  

Tabela 1. Máquinas por Posto de Trabalho 

PT Tipo de máquina 

00 Alimentador 

01 Calibradora 

02 Máquina de Dimensionamento, Forma e Pré-Compactamento 

02 Buffer 

03 Laminadora 

04/05 Máquina Seladora, Envolvedora e de Acabamento 

06/07 Máquina de Separação 

08 Máquina de Triagem 

08 Máquina de Corte Transversal 

09 Empilhamento 
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Apenas uma referência pode ser processada de cada vez nesta linha. No PT0 um colaborador é 

responsável por preparar os books de painéis em bruto que chegam da BoS. Este retira a película de 

plástico que envolve os books protegendo-os da humidade e diferenças de temperatura no processo de 

cura na área anterior. A alimentação é feita automaticamente painel a painel. 

A Calibradora faz parte do PT1 onde um colaborador é responsável por controlar os consumos das 

lixas que fazem parte da máquina. O objetivo deste processo é fornecer ao processo seguinte um 

elemento sempre com a mesma espessura e com a superfície do HDF limpa para melhor aplicação de 

cola. 

Na máquina de dimensionamento, forma e pré-compactamento, localizada no PT2, é feita a esquadria 

do painel. Depois deste processo as laterais são lixadas para retirar partículas que possam ficar das 

serras e posteriormente é executado o raio na parte superior do painel e o chanfro na inferior. Neste PT 

um colaborador controla todos os parâmetros da máquina e faz os ajustes necessários durante a 

produção. O PT2 ainda contempla um buffer em altura que serve de apoio para eventuais paragens na 

primeira ou segunda parte da linha uma vez que a paragem repentina provoca painéis com defeitos. 

Já no PT3, na Laminadora, um outro colaborador faz o controlo da aplicação da cola e endurecedor e 

ainda gere as trocas de foil. Em termos de processo, nesta fase é realizada a preparação das duas 

faces dos painéis para a colagem do foil e a colagem do mesmo. 

O PT4 e PT5 partilham a mesma máquina, mas os colaboradores encontram-se um de cada lado e 

fazem o controlo do processo da lateral do painel. A máquina seladora, envolvedora e de acabamento 

dobra as extremidades do foil  de forma a tapar as laterais do painel.  

Já nos PT6/7 para além da existência da unidade de separação dos painéis, que consiste em rasgar o 

foil na zona onde cada painel termina, faz-se a inspeção visual através de dois colaboradores 

constantemente em contacto com todos os colaboradores da linha. Estes dois colaboradores controlam 

ainda um sistema de triagem que recebe todos os painéis que os mesmos indicam como estando fora 

dos parâmetros de qualidade. 

Na máquina de corte transversal, onde se encontram os PT8 e PT9, faz-se a transformação do painel, 

através dos cortes transversais, em peças duplas. Por último é realizada a limpeza do corte e a 

unidade de empilhamento constrói pilhas de peças duplas que alimentam a área seguinte. 
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4.2 Subprocesso Produtivo Barberan 

A Barberan é uma área constituída por 3 zonas representadas na figura 24. A máquina denominada 

também por Barberan (2) é responsável por preparar os rolos de foil, cortando-os na largura necessária 

para os painéis processados na CL.  

 

Figura 24. Layout Barberan 

Os rolos de foil estão armazenados na zona (1). O colaborador coloca os rolos dentro da máquina, 

através de uma grua, e no final do corte retira-os e desloca-se até à zona 3 para os armazenar. Neste 

local encontram-se sempre todas as referências de rolos necessárias à CL. 
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4.3 Controlos Periódicos da Área 

O processo de acabamento através da aplicação de foil é bastante sensível e por isso requer cuidados 

para o controlo da qualidade do produto. Para isso existe um plano de controlo que é realizado 

periodicamente avaliando a qualidade e alguns parâmetros do processo. 

Na Barberan, os rolos de foil são controlados visualmente antes e após o corte de forma a verificar se o 

rolo está com a superfície sem marcas, rasgos e sem mossa. Após o corte é realizada a medição do 

rolo e o colaborador verifica se não existem marcas de desgaste da serra na superfície do corte. O 

objetivo da obtenção de um corte limpo é evitar a rutura do papel quando este está a ser colocado no 

painel na CL, uma vez que essa mesma rutura provoca paragens na linha assim como painéis fora dos 

parâmetros de qualidade. 

À entrada da CL é controlada a espessura de um painel de cada book em 12 pontos através de um 

comparador de espessura, como se pode confirmar na figura 25. A uniformização da espessura nesses 

12 pontos é essencial para a correta colagem do papel. 

 

Figura 25. Controlo Periódico de Espessura 

Na zona da Laminadora, através de uma pistola, é controlada a temperatura da cola nos rolos de 4 em 

4 horas.  

Já no posto de inspeção são controladas visualmente todas as superfícies do painel procurando 

marcas da má aplicação do foil. Neste mesmo posto, de meia em meia hora, é retirado um painel da 

linha para realizar o teste da quadrícula, no qual se verifica se o foil está bem colado através da 

tentativa de remoção do mesmo com uso de um x-ato, tal como ilustrado na figura 26. 
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Figura 26. Teste de Quadrícula 

Por fim, após a saída das peças duplas da CL, são inspecionados 10% de cada book em termos 

visuais, é realizado novamente o teste da quadrícula numa peça em cada 5 books e numa peça por 

book é feito o controlo da esquadria. Todos estes controlos são necessários para evitar que peças fora 

dos parâmetros de qualidade sejam transportadas para a área seguinte. 

4.4 Quadros Informativos 

Em todas as áreas de fábrica existem quadros informativos e normalizados onde são divulgadas as 

informações e KPI’s. Na F&W existe um quadro de área da responsabilidade do responsável de área, 

como ilustrado na figura 27, e um quadro de linha da responsabilidade dos Line Leaders de cada 

equipa. 

 

Figura 27. Quadro de Área 



IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS E PRINCÍPIOS LEAN NUMA EMPRESA DE MOBILIÁRIO 

45 

Estes quadros têm indicadores de qualidade, eficiência, paragens, segurança, auditorias e um espaço 

para descrever ações com objetivo de resolver problemas de não cumprimento de objetivos dos KPI’s e 

outros assuntos relevantes.  

A par destes quadros, existe um quadro de apoio intitulando por Route Cause Problem Solving (RCPS) 

utilizado para decompor um problema, para definir ações e eliminar as causas raiz desse mesmo 

problema. Este quadro, como se pode observar na figura 28, está dividido em 4 partes. Na primeira 

parte é utilizada a ferramenta 5W2H, na segunda a ferramenta Diagrama de Ishikawa, na terceira a 

ferramenta dos 5 porquês e na última está representada uma tabela para definir ações, responsáveis e 

prazos.  

 

Figura 28. Quadro RCPS 

4.5 Diagnóstico e Identificação Pormenorizada de Problemas 

No ano fiscal de 2013 foi realizado um Grading na Fábrica Foil onde a pontuação foi de 54 pontos. 

Através do gráfico 1 é possível identificar os pontos fracos e os pontos fortes da fábrica e determinar as 

áreas onde se deve intervir. 
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Gráfico 1. Resultado Grading 

Desta forma, a par desta ferramenta de IWOP, através da observação de indicadores como a qualidade 

e eficiência, foram identificados problemas com várias origens. O Grading indica grandes lacunas da 

fábrica ao nível do controlo de processo, das competências dos colaboradores, da cultura PDCA e do 

desperdício. Nesta fase do trabalho esses problemas serão apresentados e detalhados. 

4.5.1 Mapeamento do Fluxo de Valor (VSM) 

De forma a compreender e analisar todo o processo, detetando os desperdícios, foi desenhado o VSM 

da fábrica Foil. Este mapeamento do fluxo de valor é relativo ao produto mais produzido - o 

denominado R14 (estante Besta) -, identificado através de uma análise ABC por quantidade (ANEXO II). 

Como se pode verificar na figura 29, em apenas 0,13% do tempo de produção é acrescentado valor ao 

produto, os restantes 99,87% são desperdício sob forma de stocks e transportes. 
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Figura 29. VSM - Estado Atual (besta white 120x40x38)
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Tendo em conta que este trabalho se incide na F&W, é feito um foco nessa mesma área, representado 

na figura 30, onde se destacam problemas de normalização, de baixa eficiência, elevada percentagem 

de sucata, elevado stock de foil e tempos de médios de preparação elevados.  

 

Figura 30. VSM - CL 

Estes indicadores revelam um enorme défice na normalização dos processos, na normalização dos 

parâmetros, de método na resolução sistemática de problemas e de gestão de inventário. Os métodos 

de trabalho das diferentes equipas não estão normalizados e isto faz com que exista uma variabilidade 

na eficiência, assim como na execução das mudanças de referências.  

A falta de normalização dos parâmetros de produção provoca paragens na linha uma vez que o produto 

não está a ser produzido dentro dos parâmetros de qualidade. Mesmo a resolução sistemática de 

problemas sofre da mesma falta de normalização que determina, também, a diferença das eficiências 

das equipas, uma vez que cada equipa resolve o mesmo problema de forma diferente. Estes fatores 

contribuem em simultâneo para o aumento do valor de peças sem qualidade (9%). Quanto ao elevado 

inventário, tem que ver com a falta de gestão das quantidades preparadas de foil e que ao mesmo é 

gerida de forma diferente entre as várias equipas. 
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4.5.2 Falta de Informação na Recolha de Dados 

Ter conhecimento dos problemas da linha de produção é crítico para o bom funcionamento da mesma. 

Conhecer a razão da paragem da linha serve para criar uma base de dados que seja capaz de definir 

prioridades na resolução de problemas e ao mesmo tempo perceber qual o estado da linha. 

A recolha de dados da linha de produção é feita através de um software que indica se a linha está 

parada ou em andamento, a uma velocidade normal ou reduzida. No entanto, esta informação é 

apenas utilizada para o cálculo da eficiência. Os colaboradores fazem então a introdução da razão da 

paragem para posterior análise. A codificação das paragens divide-se em avarias, ajustes, paragens 

organizacionais, mudanças de referência e perdas de velocidade. 

O relatório realizado por parte dos colaboradores não indica a informação precisa para fazer uma 

análise pormenorizada. Uma paragem reportada que tenha ocorrido na máquina de corte transversal 

não tem informação suficiente que ajude a perceber a origem do problema. Como se trata de uma 

máquina de grandes dimensões e com várias secções, é possível ter problemas específicos de uma 

secção sendo vistos como problemas de toda a máquina. Da mesma forma, os códigos da categoria de 

ajustes não revelam a origem das paragens, portanto, ao reportar como um ajuste na máquina de 

corte transversal, como não é referido o motivo do ajuste, perde-se a informação essencial, a raiz do 

problema.  

Todos estes problemas prejudicam a recolha de dados da linha e consequentemente o conhecimento 

da mesma. Se a raiz de problema não é abordada a eficiência é afetada, uma vez que resolver 

problemas de forma superficial não elimina a probabilidade de o mesmo voltar a ocorrer. 

4.5.3 Tempo de Mudança de Referências Elevado 

A CL tem um elevado tempo médio de mudança de referência, cerca de 20 minutos. Esta mudança 

consiste em alterar automaticamente a configuração da linha em termos dimensionais, alteração de 

parâmetros mecânicos manualmente, limpeza de partes críticas do processo e ainda a troca de lixas 

do PT1.  

No gráfico 2 é possível verificar o resultado da observação de mudanças de referência na CL por posto 

de trabalho. A zona azul celeste diz respeito a atividades internas que podem ser transformadas em 

atividades externas, bem como à falta de carga de trabalho dos respetivos colaboradores. As restantes 

zonas dizem respeito a atividades internas, i.e., atividades que para serem realizadas requerem as 

máquinas paradas. 
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Gráfico 2. Duração Mudança de Referência por PT 

Como é possível verificar pelo gráfico, os 20 minutos de mudança de referência são determinados pelo 

colaborador do PT4. No entanto, através do mesmo gráfico é possível verificar que 50% desse tempo é 

utilizado para efetuar atividades internas que, no entanto, podem ser executadas com a máquina em 

movimento, i.e., podem ser transformadas em atividades externas, como por exemplo a preparação 

das lixas para a calibradora. Desta forma, existe um potencial inicial de redução do tempo de mudança 

de referência em 50%. 

A grande lacuna das mudanças de referência é a falta de normalização entre as equipas. Não existe 

um standard e as tarefas são realizadas de forma diferente consoante a equipa, o que afeta os tempos 

de mudança. Um exemplo disto deve-se ao facto da atividade de mudança de referência ter uma 

configuração diferente do habitual nas outras áreas da fábrica. Como a linha está dividida em 2 partes, 

e na sua divisão existe um buffer, que faz a gestão da linha, a mudança de referência é feita por fases 

e a gestão da mudança cabe ao líder das equipas que têm formas diferentes de abordar o problema. 

Para além disso, os parâmetros mecânicos da máquina seladora, envolvedora e acabamento e da 

máquina de dimensionamento, forma e pré-compactamento são alterados com recurso a chaves de 

ferramentas, o que faz com que o tempo seja demorado, uma vez que a sua utilização não é a mais 

ergonómica e estas encontram-se nos bolsos dos colaboradores e não no local de utilização. 

Faz parte da mudança de referência, a verificação da “primeira peça de OK” (rotina de fábrica), que 

assim dá a validação da mudança de referência realizada. Esta atividade requer a medição do painel e 

para isso é necessário recorrer ao desenho técnico do produto. Como o desenho técnico se encontra 
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na mesa de inspeção da linha (PT6) e a verificação é feita no PT2, é necessário ir buscá-lo, o que 

demora cerca de um minuto. 

4.5.4 Falta de Gestão Visual 

A fábrica deve ser capaz de “falar” com os colaboradores, isto é, não deveria ser necessário procurar a 

informação mas esta ser capaz de alertar para eventuais falhas que possam ocorrer. No caso da CL 

existem reservatórios de líquidos, de filler e de endurecedor, que podem ser visualizados na figura 31, 

que quando ficam vazios param a linha. Estas microparagens comprometem o valor da performance 

das equipas representando uma média de 2 horas semanais. 

 

Figura 31. Reservatório de Filler, Endurecedor e Líquido 

Para verificar a quantidade de líquido existente, o colaborador retira o bidão da tina de retenção. Em 

relação ao reservatório do filler, como é uma estrutura metálica fechada, os colaboradores têm que 

abrir para verificar a quantidade, no entanto não conseguem determinar a duração do produto 

consoante a produção. Quanto ao endurecedor, o nível do produto é visível, no entanto, como não há 

espaço para colocar outro reservatório em stock, é necessário avisar atempadamente o material 

handler para fazer a substituição que demora cerca de 15 min. 

4.5.5 Baixa Disponibilidade da Linha  

As paragens na linha afetam a disponibilidade da mesma. Na fase de diagnóstico foi feita a análise dos 

dados para compreender quais os motivos que fazem parar a linha. Segundo a análise do relatório de 

paragens no início do projeto, a linha tem 52,59% de disponibilidade, ou seja as avarias, os tempos de 

espera e as mudanças de referências têm influência negativa no indicador face ao objetivo de cerca de 

60%. 

Através de uma análise mais detalhada, representada no gráfico 3, é possível verificar que a mudança 

de referência e falta de tempo de cura na BoS são as paragens que mais contribuem para a falta de 

disponibilidade da CL. 
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Gráfico 3. Análise ABC de Paragens 

As avarias que mais contribuem na paragem das linhas acontecem na máquina de corte transversal e 

na calibradora. O problema da primeira tem que ver com a sujidade no carrinho de serras que provoca 

as paragens de linha por causa de sensores cobertos de serrim, por outro lado, na segunda tem que 

ver com as diferenças de espessura dos painéis provenientes da BoS que através de um maior aperto 

das lixas, a máquina entra em esforço e para e também devido à fraca extração do serrim provocado 

pela calibração. 

Existe outra paragem que condiciona a produção que é a introdução de Qualidade B na linha. Isto é, 

peças que são segregadas na B-Box são reintroduzidas no final da produção para seguirem para o 

corte na máquina de corte transversal. 

4.5.6 Instabilidade da Colagem do Papel 

Muitos são os fatores que condicionam a colagem do papel ao painel. Devido ao processo bastante 

sensível, por parte da F&W, há bastantes defeitos causados pela instabilidade do processo de colagem. 

Mais de 70% da não qualidade de fábrica é gerada pela F&W. A qualidade é um indicador importante 

para a IKEA, pois a organização preocupa-se em fazer bem à primeira para evitar custos avultados de 

sucata e retrabalho. 

Os painéis processados pela F&W não sofrem retrabalho, isto é, ainda não existe nenhum método 

capaz de recuperar um painel com foil mal colado. 

Segundo a análise do gráfico 4 é possível verificar que a má colagem do foil é o problema que mais 

afeta a origem dos custos de não qualidade. 
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Gráfico 4. Análise ABC de Defeitos 

Cerca de 20 000 euros por mês são desperdiçados devido à instabilidade da colagem do papel. Isto 

acontece devido a vários fatores. Uma vez mais, a normalização dos processos e dos parâmetros está 

na base do problema, no entanto existem outros também bastante importantes.  

De acordo com um RCPS realizado com os colaboradores relativamente ao maior defeito, foil mal 

colado, surgiram 3 causas diretas na origem deste problema que foram descortinadas com a 

ferramenta 5 Porquês. Na Tabela seguinte é possível verificar o resultado da mesma, 

Tabela 2. 5 Porquês 

Porquês Causa direta 1 Causa direta 2 Causa direta 3 
1º porquê foil não cola em certas 

zonas do painel 
sujidade debaixo do foil zonas do painel sem cola 

2º porquê diferença de espessura nos 
painéis 

pó fica depositado no painel 
após calibração 

rolo não toca em todas as 
zonas de forma uniforme 

3º porquê calibradora não uniformiza 
a espessura dos painéis 

falta de sistema de limpeza 
do painel 

painéis empenados 

4º porquê honeycomb tem espessura 
diferente 

  

 

De acordo com estes resultados a sujidade existente na superfície do painel provocada pela má 

limpeza após calibração do mesmo pode provocar foil mal colado. Na figura seguinte é possível 

verificar o estado da Calibradora. 
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Figura 32. Sujidade na Calibradora 

Outro dos problemas tem que ver com a má calibração e diferença de espessura ao longo do painel e 

entre painéis. A falta de especificação e qualidade do painel vindo do fornecedor afeta os valores de 

não qualidade visto que a calibradora não é capaz de ajustar o painel para sair com a mesma 

espessura em todos os pontos. Desta forma, o painel tem que vir bem construído da área anterior 

senão no processo de aplicação de cola e do papel os rolos não contactam uniformemente no painel. 

Os painéis empenados também provam foil mal colado uma vez que os rolos não tocam 

uniformemente do painel e este, nessas zonas, não tem cola suficiente. 

Na tabela 3 é possível verificar uma pequena diferença na percentagem de painéis com foil descolado 

que se verifica em cada uma das equipas. 

Tabela 3. Percentagem de Foil Descolado por Equipa 

Equipa Percentagem 

A 0.15% 

B 0.22% 

C 0.13% 

 

Estes dados ajudam a refutar a falta de normalização nos parâmetros da linha. 

4.5.7 Problemas de Qualidade e Gestão de Foil 

Outro problema detetado, tendo por base a Barberan e que influência a disponibilidade da CL, é a má 

qualidade da lateral do rolo de foil que provoca paragens constantes na linha. Com a tensão que o 

papel sofre na CL, a má qualidade do corte lateral faz com que o papel rasgue. Isto, para além de 

parar a linha em média cerca de 70 minutos por mês, provoca cerca de 25 painéis de sucata, ou seja 

325 euros/mês.  
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A qualidade do foil é verificada pela receção de materiais. No entanto, a forma como é gerido dentro 

das instalações degrada o material. As movimentações realizadas vão degradando o rolo de foil e 

mesmo retirando a tensão que este deve ter ao ser colocado na linha. 

Os rolos são armazenados em caixas, no entanto, na Barberan o colaborador retira os rolos das 

respetivas caixas com o auxílio de cintas, de uma grua e com constante contacto de mãos no rolo. 

Após o corte, o colaborador retira o rolo atirando-o para cima de uma palete e transporta-o para a zona 

de armazenamento. A deslocação pode ser vista no diagrama de spaghetti representado na figura 33. 

 

Figura 33. Diagrama Spaghetti - Barberan 

A deslocação e alocação dos rolos, que pode ainda provocar danos no rolo, demoram cerca de 1 

minuto por cada rolo cortado. Ao final de um dia de trabalho o colaborador ocupa meia hora da sua 

disponibilidade em desperdício de movimentações e transportes. 

Como se não bastasse, a gestão dos rolos de foil no armazém não é a ideal. Existem rolos mais 

prejudicados devido à exposição prolongada à humidade e pó visto não ser aplicado o FIFO. Não existe 

controlo e perceção se vale a pena aproveitar uma ponta de rolo.  

Esta má gestão e falta de qualidade leva a que se desperdice cerca de 3 000 € de foil por mês.  
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4.5.8 Testes Destrutivos 

No plano de controlo da CL encontra-se por duas vezes o teste da quadrícula, como pode ser 

observado na figura 34. Este procedimento tem como objetivo verificar a colagem do papel ao painel 

tentando remover o foil do mesmo. Para diminuir o custo associado a este teste destrutivo, o painel é 

colocado novamente na linha para ser cortado em peças mais pequenas o que faz com que se 

aproveite uma maior área de painel em boas condições. No entanto, são desperdiçados cerca de 2 

500 € por mês com este teste. 

 

Figura 34. Teste Destrutivo 

O teste é realizado em dois pontos da linha, sendo que o mais frequente é que seja realizado logo após 

a colagem e dobragem, permitindo que o tempo de reação à rejeição da colagem seja o mais curto 

possível. 

4.5.9 Falta de Standards 

Uma das formas de perceber a importância da normalização dos processos e parâmetros é analisando 

os valores de performance das várias equipas. Como é visível no gráfico 5, existe uma diferença dos 

valores, principalmente com a Equipa C. Esta relação prejudica a organização uma vez que não é 

aproveitado todo o potencial das pessoas. Se uma equipa consegue 55.4% de performance é possível 

retirar da mesma os conhecimentos e dar formação às restantes para que se aproximem os valores.  

 

Gráfico 5. Performances de Equipa 
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Para além desta situação, é visível ao longo da linha e dos postos de trabalho a falta de standards. Os 

colaboradores trabalham com base na experiência adquirida. Apenas cerca de 50% das atividades e 

processos estão documentados. 

4.5.10 Baixo Nível 5S 

Tendo em conta as auditorias realizadas à CL relativamente aos 5S e à observação da linha, o estado é 

realmente bastante fraco tendo uma pontuação de 38 valores em 100 possíveis. O objetivo de fábrica 

são 80 valores.  

A cultura 5S não é transmitida aos colaboradores e estes não têm qualquer preocupação em manter 

um verdadeiro ambiente 5S na área. São identificados problemas a todos os níveis. A triagem não é 

realizada apropriadamente existindo material não necessário na área. Quanto à organização, é visível 

uma grande perda de tempo por parte dos colaboradores a procurar material necessário. A limpeza da 

linha é uma questão bastante complicada uma vez que os produtos químicos utilizados são difíceis de 

remover quando há derrame e ainda não existe solução viável para evitar os mesmos. Na figura 35 é 

possível verificar falta de localizações para material, sacos plásticos no meio do corredor, resíduos de 

derrames ocorridos, caixotes de lixo com má utilização, peça metálica encostada na vedação.  

  

Figura 35. Apontamentos da Situação Atual da Área 
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Quando os primeiros S’s não estão bem assentes no shopfloor, então a normalização e a autodisciplina 

nunca são conseguidas. A preocupação é visível na estabilização do processo e é descurada toda a 

base da cultura LP. Apesar disso existem marcações, localizações, e rotinas de limpeza, no entanto 

quando a triagem não é bem realizada então os S’s seguintes não fazem sentido.  

Existem pormenores básicos de uma cultura LP que devem estar presentes para garantir o bom 

funcionamento da linha sendo que a performance e mesmo a disponibilidade da linha é conseguida 

com um pequeno/grande contributo dos 5S’s. 

4.5.11 Equipas Não Normalizadas 

A F&W, a par da maioria das áreas da fábrica, trabalha a três turnos com o mesmo volume de 

produção. Isto é, as rotinas são as mesmas durante as 24 horas diárias. As três equipas existentes 

rodam de turno em cada semana. Uma das razões para existir diferenças nas performances das 

equipas está relacionada com constituição das mesmas. Apesar de as equipas serem formadas 

maioritariamente por colaboradores polivalentes, existem equipas com número diferente de 

colaboradores e equipas com colaboradores com responsabilidades diferentes. 

A equipa A é constituída por 10 elementos enquanto as outras são constituídas por 9 apenas. Esta 

equipa tem um colaborador a ocupar o posto de entrada e, paralelamente, a ajudar em outras 

atividades como 5S’s e organização de material à saída da linha. 

Como se verificou anteriormente, a Equipa C tem melhor performance com menos um colaborador e, 

por isso, melhor eficiência. Estes dados indicam que a normalização das equipas pode ser uma 

solução para alinhar todas as rotinas de todos os colaboradores com o objetivo de melhorar os 

indicadores. 

4.5.12 Controlo da Validade das Colas 

As áreas da BoS e F&W utilizam cola no seu processo produtivo. Por razões de segurança, existe uma 

sala especialmente criada para alocar os contentores do produto utilizado. Regularmente, e de acordo 

com as necessidades geradas pela produção, o departamento de compras faz a aquisição do produto 

que chega às instalações por camião.  

Os contentores são colocados em dois corredores, de acordo com o espaço vazio deixado pelo material 

handler que faz o transporte dos mesmos para a linha, como pode ser observado na figura 36.  
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Figura 36. Sala das Colas 

O problema presente nesta sala é a má prática do FIFO. Sem uma boa organização do local e sem 

indicações, o colaborador coloca os contentores de forma aleatória não tendo em conta o camião em 

que são transportados, i.e. sem conformidade com a data de validade. Este processo faz com que 

existam movimentações desnecessárias dentro das salas e mais grave, foram reportados cerca de 60 

000 € de cola fora da validade pois como se encontravam junto à parede, o material handler, apenas 

retirava os contentores que estão na frente. 

4.5.13 Transmissão de Informação pouco Eficiente 

A transmissão de informação entre as equipas é uma componente crucial para o bom funcionamento 

da área. Como existem 3 equipas diferentes e as funções suporte apenas se cruzam diariamente com 

duas equipas, é importante que toda a informação chegue aos responsáveis, tanto das equipas como 

da área.  

Para que essa informação cumpra o fluxo desejado existem reuniões de passagem de turno onde os 

Line Leaders e Foremen passam a informação às suas equipas. Durante 5 minutos, a equipa é 

informada dos problemas da equipa anterior, de uma forma muito geral para uma linha que requer 

muita atenção aos pormenores visto existir falta de standards. O problema prende-se com a falta de 

informação sobre problemas, diferença de parâmetros utilizados entre as várias equipas e ainda a falta 

de consciencialização e atualização dos KPI’s que são importantes na motivação das equipas. 

Na fábrica existe um standard de reuniões de passagem de turno com uma agenda que aborda a 

segurança, os KPI’s e problemas ocorridos tendo em vista, durante o turno, definir ações para os 

resolver utilizando o quadro RCPS para o efeito. Esta agenda não é cumprida o que faz com que os 

objetivos não sejam cumpridos.  

A passagem de informação ocorre com a linha parada, sendo assim, cada passagem de turno provoca 

cerca de 10 painéis fora dos parâmetros de qualidade e corta o ritmo de produção. 
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4.5.14 Falta de Método na Identificação e Resolução de Problemas  

A identificação e resolução de problemas são atividades importantes no seio da IKEA Industry. Ter 

conhecimento dos problemas existentes e ter uma preocupação de os eliminar, não à superfície mas 

sim na sua causa-raiz, é um dos objetivos que todas as áreas têm ou deverão ter.  

Na F&W, com a pouca eficiência na transmissão de informação, não existe uma boa partilha do 

conhecimento por todas as equipas que também é justificado pela diferença de performances. As 

equipas estão focadas na produção e ter a linha em andamento, não utilizando o quadro e a 

metodologia da IKEA Industry do RCPS. Como não têm facilidade em lidar com o conceito e não têm 

formação e acompanhamento nas ações, as equipas acabam por evitar utilizar a ferramenta. Assim 

sendo, a maior parte dos problemas são tratados apenas por uma equipa numa perspetiva de 

solucionar o problema rapidamente, sem ter o cuidado de perceber a verdadeira origem do mesmo. 

Neste sentido, os problemas são resolvidos temporariamente, reaparecendo mais tarde uma vez que a 

ferramenta não é utilizada.  

4.5.15 Baixo Conhecimento de Ferramentas e Conceitos Lean 

Para a aplicação dos conceitos LP é necessário combater a barreira da resistência à mudança que 

começa pela formação de todos os colaboradores na perspetiva de facilitar o trabalho e no 

cumprimento de objetivos. 

O departamento Lean é responsável por dar formação sobre os conceitos e realizar workshops com o 

objetivo de aplicar as mesmas. No ano Fiscal de 2013, a média de formação, na CL, era de 50h/mês. 

Por conseguinte os colaboradores não são capazes de criticarem o seu trabalho e de aplicarem as 

ferramentas. Nota-se, portanto, um grande afastamento entre as personagens principais da 

organização e os conceitos LP.  

A cultura da empresa é resultado da cultura dos colaboradores. Só é possível praticar a cultura 

desejada se a organização for capaz de guiar as pessoas nesse sentido. Para isto ser possível, a 

formação dos colaboradores tem que ser realizada. 

4.5.16 Fraco Conhecimento dos Parâmetros de Qualidade  

Na CL existem dois postos de trabalho para inspecionar o material. São verificados variados casos de 

não verificação de defeitos por parte dos colaboradores, mesmo de material bloqueado, o que justifica 

o baixo nível do conhecimento sobre os defeitos.  
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Não existe um standard e entendimento, em alguns casos, entre a produção e qualidade para definir a 

qualidade do produto. Quando todos os colaboradores deveriam ter mais de 80% num teste de 

identificação de defeitos, verificou-se que apenas 50% da equipa passou nesse objetivo. 

4.5.17 Fraca Gestão de Consumíveis 

Os colaboradores da CL necessitam de material para efetuarem o seu trabalho. Luvas, fita-cola dupla, 

álcool, panos e sprays de limpeza e lubrificação. Existe um armário no centro da linha equipado com o 

stock deste material. Os colaboradores têm acesso ilimitado a estes materiais o que faz com que não 

tenham consciência sobre a gestão e economia dos produtos.  

Com este sistema de abastecimento autónomo, os colaboradores gastam cerca de 170 € por semana, 

e perdem material ainda em bom estado. Este problema está alinhado com a falta da implementação 

da filosofia dos 5S’s. 

4.5.18 Baixa Taxa de Utilização de Recursos 

Através da observação realizada durante a produção foi possível compreender que em 3 postos de 

trabalho os colaboradores não realizam atividades que acrescentam valor. No gráfico 6, a azul-escuro 

está representada a percentagem de tempo em que se realizam atividades que acrescentam valor, o 

azul de meio-tom representa atividades que apesar de não acrescentarem valor são necessárias e a 

azul claro atividades que não acrescentam valor.  

 

Gráfico 6. Análise de Valor Acrescentado 
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Sendo assim, no PT2, o colaborador durante as observações em produção não realiza atividades de 

valor acrescentado, assim como o segundo colaborador da máquina de corte transversal e o 

colaborador do PT0 que faz a alimentação da linha. Existe, por isso, uma falta de gestão de recursos 

na CL. 

4.6 Síntese Final de Problemas 

A tabela 5 sintetiza os problemas diagnosticados na F&W, tendo em conta o desperdício que estes 

representam para a organização. 

Tabela 4. Síntese Final de Problemas 

Problema Afetação 

Baixa disponibilidade da linha Disponibilidade 

Baixa taxa de utilização de recursos Custos 

Baixo conhecimento de ferramentas e conceitos Lean Geral 

Baixo nível 5S Geral 

Constituição das equipas diferente Performance 

Fraco controlo da validade das colas Custos 

Falta de gestão visual Performance 

Falta de informação na recolha de dados Ambiguidade 

Falta de método na identificação e resolução de problemas Eficiência 

Falta de standards Performance 

Fraca gestão de consumíveis Custos 

Fraco conhecimento qualidade Performance 

Instabilidade da colagem do papel Sucata 

Passagem de informação pouco eficiente Performance 

Problemas de qualidade e gestão de foil Sucata 

Tempo de setup elevado Disponibilidade 

Utilização de testes destrutivos Sucata 

4.7 Medidas de Desempenho e Definição de Objetivos 

Para efeitos de comparação e perceção, a par da análise crítica, foram analisados os KPI’s 

considerados importantes. Desta forma, através da tabela 4, é possível verificar os valores que se 

justificam por muitos dos problemas que foram apresentados anteriormente. 
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Tabela 5. Medidas de Desempenho CL 

Indicador Resultado 

Stoptime 37.4% 

Eficiência 32.2% 

Performance 51.4% 

Sucata 3.8% 

Setup (min) 20.0 

 

O OEE da CL é 31% e de acordo com os objetivos que serão mencionados abaixo calcula-se que o 

mesmo seja aumentado para 45%.  

Através da análise dos indicadores e do diagnóstico e identificação de problemas da área, são definidos 

alguns objetivos para que de seguida se possa realizar um plano de ações de melhoria. Os objetivos 

têm por base o conhecimento da linha e o acordo com os responsáveis da área.  

Pretende-se controlar o processo em todas as suas variáveis através do treino de colaboradores com 

base em standards bem definidos de forma a aumentar a performance para 61,3%. Utilizar o SPC, 

melhorar zonas de máquina para diminuir tempo de avarias, diminuir o tempo de manutenções do 

colaborador, diminuir o tempo mudança de referências com a aplicação de SMED para os 9.59 

minutos e diminuir o stoptime, o tempo de paragem não planeado da linha que afeta a sua 

disponibilidade, para 25%.  

Como referido acima, a F&W é a área que mais contribui para o valor de não qualidade na fábrica, 

desta forma a sucata tem uma percentagem elevada para o objetivo definido de 2.95%. De uma forma 

geral, em termos de qualidade, pretende-se que os colaboradores tenham o mesmo critério a avaliar as 

peças e percebam facilmente e rapidamente, através de sessões RCPS, a origem dos problemas. 

Faz parte dos objetivos ter uma equipa formada sobre as rotinas da linha, equipas equivalentes, 

normalizadas e motivadas. Ambiciona-se fomentar o trabalho de equipa, a entreajuda e melhorar o 

método de análise de dados.  

Objetiva-se o aumento de eficiência para 46%. 
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5 APRESENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE MELHORIA 

Analisados os problemas e diagnosticada a situação atual é altura de apresentar as soluções para 

alguns dos problemas encontrados que visam a melhoria da área de produção e consequentemente a 

melhoria do grading. O primeiro passo, nesta fase, foi a realização de brainstormings com as equipas 

completas da área F&W com o objetivo de reunir ao máximo propostas de melhoria. 

Com as várias ideias lançadas pelos colaboradores, foi realizada uma filtragem de forma a colocar 

cada proposta num quadrante de uma matriz que define as ações que devem ser postas em prática 

imediatamente, que devem ser planeadas, que devem ser realizadas sem grande prioridade e aquelas 

que só devem ser realizadas em último caso. 

Com base na facilidade de implementação e impacto que as oportunidades de melhoria podem ter, foi 

criado um plano de implementação com o objetivo de planear todas as atividades a serem realizadas 

desde a sua preparação até ao seguimento das mesmas (ANEXO III – excerto).  

As propostas de melhorias sugeridas neste documento não seguem a ordem sequencial do plano de 

implementação tático estando organizadas pelo problema a solucionar. De notar que uma só solução 

pode contribuir para a melhoria de vários fatores. 

5.1 Redução do Valor de Sucata através da Estabilidade do Processo de Colagem 

Como foi referido anteriormente a F&W é a área que contribui mais para o valor de não qualidade da 

fábrica, e, nesse sentido, apresentam-se quatro melhorias que foram capazes de reduzir esse valor 

consideravelmente.  

5.1.1 Sistema de Limpeza à Saída da Calibradora 

Através do brainstorming após, o RCPS referido anteriormente, para eliminar a sucata provocada pela 

sujidade e pelo mau funcionamento da calibradora, surgiram ações no sentido de projetar um sistema 

de extração à saída da calibradora e foi realizar uma limpeza profunda no sistema anteriormente 

existente.  

Este sistema novo tem como objetivo apanhar o pó que visivelmente sai da calibradora quando esta 

está em funcionamento. Desta forma, o pó não se acondiciona em cima do painel. Para além disso, 

este sistema também permite apanhar o pó que suja a área envolvente que é motivo para 

manutenções de primeiro nível demoradas. O sistema tem um custo de 500 € e pode ser visualizado 

na figura 37. 
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Figura 37. Sistema de Limpeza do Painel 

A par do sistema, foi realizada uma manutenção ao sistema de extração com o objetivo de perceber a 

quantidade de pó existente no final de cada produção no interior da máquina. Neste sentido, e após 

retirados papéis e plásticos de dentro das tubagens, foi possível diminuir o tempo de mudança de lixas, 

em setup, de 30 minutos para 10 minutos uma vez que era necessário limpar a máquina e ainda foi 

possível diminuir o tempo de paragens devido a sensores cobertos de pó. Antes da aplicação estas 

paragens aconteciam, em média, em cerca de 5 horas por mês acontecendo agora em apenas 2 horas 

por mês. 

5.1.2 Sistema de Limpeza à Saída da Máquina de Dimensionamento, Forma e Pré-Compactamento 

Para combater a sujidade existente no chão e reduzir o tempo de paragem das manutenções por parte 

do colaborador, tal como na melhoria anterior, e ainda para garantir uma boa colagem do painel, 

devido à limpeza do mesmo, foi desenhado e instalado um sistema para limpar as extremidades da 

zona interior do painel. Este sistema teve um custo de 700 € e está representado na figura 38. 

 

Figura 38. Sistema de Limpeza HC 

O impacto desta melhoria influencia mais o aspeto da linha do que propriamente a colagem do foil. O 

painel que sai da máquina de dimensionamento, forma e pré-compactamento sofre um espaçamento 
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do anterior com o aumento da velocidade dos rolos e quando passa na campânula vários sopradores 

injetam ar para a zona do honeycomb que extrai o pó resultante da calibração anterior. 

Apesar da raiz do problema centrar-se na calibradora, por falta de espaço, o sistema foi colocado após 

o PT2. Com isto a zona envolvente encontra-se isenta de pó e os 20 minutos perdidos por um 

colaborador por dia a executar a limpeza da área for extintos sendo este encaminhado para atividades 

mais importantes no que diz respeito à manutenção por parte do colaborador. 

5.1.3 Implementação de SPC na Área Anterior 

Um fator crítico para estabilidade da colagem do papel é sem dúvida a estabilidade do processo 

produtivo anterior. A variação de espessura dos painéis na zona do papel influencia a má calibração do 

painel e por conseguinte a má colagem. Neste sentido foram criadas cartas de controlo para seguir a 

espessura do papel antes e após o processo de expansão do mesmo. Um exemplo da carta pode ser 

consultado no ANEXO IV.  

As cartas de controlo permitem aos colaboradores fazer um seguimento e tomar as devidas ações e 

correções para entregar painéis à F&W com as especificações corretas. No caso da carta dada como 

exemplo, os colaboradores trocaram de caixa de HC e diminuíram a temperatura do forno devido à 

visualização na carta de um ponto fora do limite e de uma tenência negativa de pontos. 

No início do projeto parava-se cerca de 2 horas por mês devido à não conformidade dos painéis. Com 

a aplicação desta ferramenta o valor baixou para 1 hora e 30 minutos. 

5.1.4 Novo Método de Teste de Colagem de Foil 

Outra medida importante na redução de sucata produzida por testes destrutivos foi obtida através da 

ideia de um colaborador que sugeriu alterar o procedimento final onde a peça já tem um corte limpo e 

definitivo.  

Neste sentido, a Manutenção criou em acrílico um bocal para a mangueira de ar comprimido que em 

funcionamento permite verificar se as extremidades do papel se soltam, como pode ser visualizado 

pela figura 39. 
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Figura 39. Teste de Colagem 

Antes da solução implementada, os testes destrutivos, no meio e no final da linha, rondavam os 4 000 

€ mensais, onde cerca de 75% do valor é relativo ao teste no final da linha. Neste momento, e porque o 

teste do final da linha foi alterado, o valor situa-se nos 1 000 € mensais. O teste do interior da linha 

não pode ser alterado porque não existe uma extremidade final a meio do processo para esse teste. 

5.2 Melhoria do Processo de Mudança de Referências 

O processo de mudança de referências, conhecido pela rotina de setup na IKEA Industry, varia de 

produto para produto e neste sentido o planeamento tem atenção aos tempos de setup para desta 

forma planear a produção. 

Antes das melhorias propostas a seguir, o tempo médio de setup de referências era de 20 minutos. 

Através das seguintes melhorias, e ainda paralelamente a outras relatadas no projeto, o tempo médio 

de setup baixou para os 11 minutos.  

Após a normalização do processo, de acordo com a primeira fase da ferramenta SMED realizada 

através de entrevistas aos colaboradores dos três turnos e posterior validação do procedimento por 

parte dos mesmos, foram, em sala através da visualização de vídeos, identificadas as atividades 

internas e externas, como por exemplo a preparação das lixas e foil. De seguida estas atividades 

externas foram deslocadas para o início do setup. Conforme a terceira etapa do SMED foram 

melhoradas atividades internas como os ajustes realizados em máquinas, e a confirmação com o 

desenho técnico. E por último, otimizadas as atividades na procura da melhoria contínua. 

5.2.1 Implementação de Folhas de Operação Normalizadas 

A primeira medida para a normalização do processo de mudança de referência para a aplicação da 

ferramenta SMED foi a elaboração de folhas de trabalho elementar associadas a folhas de operações 
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normalizadas (ANEXO V). Cada equipa da CL tem o seu método de trabalho pelo que, através de 

filmagem, foi possível mostrar a todas elas os vários métodos utilizados. 

Em sala, cada colaborador descreveu as suas atividades numa mudança de referência. Todos os 

métodos foram compilados e assim foi criado o método standard que serviu de base para a aplicação 

do SMED.  

Com base nos standards, as equipas foram capazes de caminhar num só sentido e em conjunto.  

5.2.2 Uniformização de Ferramentas com Apertos Manuais 

A CL, mais precisamente as máquinas relativas aos PT2, PT4 e PT5 são máquinas com bastantes 

contadores que são alterados manualmente sempre que se altera a espessura do material a ser 

produzido. Portanto, os colaboradores perdiam cerca de 5 minutos por setup em cada posto de 

trabalho nesta operação uma vez que era utilizada uma chave de bocas para realizar a tarefa.  

Neste sentido, internamente foram criados apertos rápidos que servem para facilmente alterar os 

contadores, tal como ilustrado na figura 40.  

 

Figura 40. Contadores Manuais e Apertos Rápidos 

Esta boa prática já utilizada em outras áreas da fábrica foi adotada através de um benchmarking 

interno.  

5.2.3 Fluxo da Qualidade B para a Máquina de Corte Transversal Antiga 

A maior percentagem de tempo ganho na mudança de referência foi a melhoria da qualidade da 

colagem e alteração do fluxo da má qualidade. Como a CL faz a separação dos painéis com fraca 

qualidade (qualidade B) durante o processo produtivo, estes painéis, no final da produção, são 

reintroduzidos manualmente na linha para mais facilmente identificar os painéis a serem triados, uma 

vez que vão surgir na saída da linha todos juntos e no final da ordem de produção. 

A operação de colocação da QB na linha tinha a duração de 5 minutos por ordem de produção. Com a 

melhoria da colagem, qualidade do processo e alteração do fluxo destes painéis para uma máquina 



IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS E PRINCÍPIOS LEAN NUMA EMPRESA DE MOBILIÁRIO 

70 

existente numa área anexa que faz o corte, o tempo de qualidade B foi reduzido em média para 1 

minuto por ordem de produção. Minuto este que contínua a existir quando a quantidade de painéis de 

qualidade B é mínima e não compensa o transporte para a máquina de corte transversal antiga. 

5.2.4 Desenho Técnico Visível 

Numa rotina de setup faz parte a rotina da primeira peça OK, ou seja, a realização da inspeção à 

primeira peça para efeitos de validação. Esta validação é feita em duas partes da linha. Uma após o 

PT2 e a outra após o PT4 e PT5. A validação realizada através da medição do painel em pontos-chave 

tem por base o desenho técnico que está num catálogo no centro da linha.  

No sentido de evitar desperdícios, foi colocado em cada zona de inspeção um painel para afixar o 

desenho da peça em produção, tal como ilustrado na figura 41. 

 

Figura 41. Suporte Desenho Técnico 

Esta simples ajuda evita enganos nas medidas e procuras desnecessárias do desenho. Em termos 

temporais os colaboradores ganham cerca de 1 minuto em cada setup.  

5.3 Melhoria do Fluxo e Processo Produtivo da Barberan 

De forma a eliminar desperdícios de movimentações, transporte e sucata foi alterado o layout do 

subprocesso da CL e por conseguinte toda a forma de gestão do espaço. Desta forma, reduziu-se em 9 

minutos o tempo de preparação dos rolos para a CL e a sucata baixou de 5 000 € mensais para 1 500 

€. 

Todas as alterações abaixo apresentadas tiveram um custo de 20 000 €.  

5.3.1 Mudança de Layout 

O subprocesso constituído por uma máquina, uma grua e uma zona de armazenamento foi agrupado 

na zona de armazenamento ao lado da CL. Desta forma, o material handler abastece as caixas de rolo 

na zona 1 que se encontram debaixo da grua, e o colaborador facilmente coloca os rolos dentro da 
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máquina para cortar na zona 2. Em seguida, retira os rolos e armazena os mesmos na zona 3, como 

pode ser compreendido na figura 42. 

 

Figura 42. Layout Zona Barberan 

Desta forma, foi implementado um fluxo contínuo de material que elimina as deslocações e transportes 

desnecessários descritos no capítulo anterior. 

5.3.2 Aumento do Comprimento da estrutura da Máquina 

Para eliminar movimentações desnecessárias dos rolos, a barra paralela da máquina foi aumentada. 

Cerca de 30 centímetros de barra metálica foram acrescentados para a estrutura deslizar até à 

extremidade da máquina, como se pode verificar na figura 43. Como o colaborador tem maior espaço 

de manobra dentro da máquina, este consegue fazer a gestão apropriada do processo pois elimina 

movimentos do rolo. Assim é diminuido o tempo de processamento de corte de um rolo. 

 

Figura 43. Curso da Paralela Antes e Depois 

A par dessa melhoria, foi acrescentada outra estrutura que permite ao colaborador puxar um rolo atrás 

e retirar o outro da máquina. Estas melhorias contribuem para a diminuição do tempo de 
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processamento do corte bem como para a melhoria do valor de não qualidade do foil uma vez que o 

colaborador movimenta menos os rolos. 

5.3.3 Aquisição de Carrinhos de Transporte 

Em relação ao transporte dos rolos e armazenamento, foram criados de raiz carros de transporte para 

evitar danificar o rolo e ao mesmo tempo facilitar e melhorar as operações do colaborador em termos 

de eficiência e mesmo de segurança. Já que antes, como pode ser visualizado na figura 44, os 

movimentos era realizados através de porta paletes e com os rolos sobre as paletes. 

 

Figura 44. Manuseamento de Rolos - Antes 

Foram desenhados carros baixos e altos para efeitos de armazenamento de forma a aproveitar o 

espaço. O novo processo permite que o colaborador, desde a zona 1 até a colocação dos rolos dentro 

da CL, não necessite de tocar na face do rolo. Isto é, a elevação dos rolos é realizada através de cintas 

colocadas num veio que fica no interior do rolo, como ilustrado na figura 45. 

 

Figura 45. Manuseamento de Rolos - Depois 

O cálculo de carros necessários foi efetuado através da velocidade da linha em metros por minuto o 

que ditou o número de metros necessários de foi.. Tendo em conta também o número de setup’s 
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médios devido à criação de pontas de rolos que devem ser armazenadas novamente no armazém é 

necessário ter 28 carros. 

Isto é, se 1 rolo tem 2 498 metros e a velocidade da linha é de 33 metros/minuto então o consumo de 

um rolo tem a duração de 76 minutos. Se um dia de trabalho equivale a 1440 minutos, por dia 

consomem-se 19 rolos. Multiplicando este valor por dois visto ser necessário contabilizar os rolos para 

cima e para baixo do painel são consumidos 38 rolos por dia. Uma vez que cada carro armazena e 

transporta 2 rolos são então necessários 19 carros Para além dos rolos novos é necessário ter em 

conta os rolos que não são totalmente consumidos pela CL e voltam para a zona de armazenamento. 

Neste sentido, como em média são 8 setup’s por dia, no máximo sobram 16 rolos (rolo de cima e rolo 

debaixo) o que geram a necessidade de 8 carros. O carro que falta é um carro de segurança para 

quando existe algum desvio aos consumos. 

5.3.4 Implementação de Sistema de Gestão de Carrinhos 

De forma a garantir uma boa gestão dos rolos de foil e evitar a permanência dos mesmos por longos 

períodos de tempo em armazenamento nos carrinhos, foi estudado, conforme as necessidades, o 

número de carrinhos necessários para um dia de trabalho, detalhado na secção anterior, e desta forma 

garantir que nunca faltem rolos de foil para a CL e ao mesmo tempo que não haja rolos a mais. O 

sistema assemelha-se a um kanban, no entanto, as necessidades de rolos são geradas pela 

combinação do plano de produção e as existências de rolos no armazém tanto inteiros como as 

sobras. 

Foram criados documentos que ajudam o procedimento de gestão dos rolos de foil. Neste sentido, o 

colaborador no início do turno vê o plano de produção para 24 horas e cruza as necessidades do 

mesmo com a tabela no ANEXO VI o que lhe dá a informação de quantos rolos necessita e de que 

medidas. 

Em seguida, aponta no seu registo de produção as necessidades segundo o plano no documento 

representado na figura 46. 
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Figura 46. Tabela de Necessidades 

Para completar a informação necessária, o mesmo dirige-se ao placard das existências de foil que se 

encontra no armazém e rapidamente preenche no seu registo o número de rolos que tem em stock. 

Desta forma, o colaborador calcula o número de rolos que ainda necessita cortar.  

Para finalizar o processo, é colocada uma etiqueta ilustrada na figura 47.  

 

Figura 47. Etiqueta de Identificação do Rolo 

FOIL – F&W 

 

INTERPRINT 

WHITE 
730 mm 

MJ00064 

Data: 

Lote: 
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Esta etiqueta facilita a procura do rolo pretendido. Contém ainda a data do corte de forma a facilitar o 

FIFO. Desta forma, com uma ação de 5S’s, contribui-se para evitar a probabilidade de um rolo ser 

rejeitado por excessivo tempo armazenado exposto à humidade, temperatura e sujidade. 

5.4 Criação de Sistemas de Gestão Visual   

O maior problema em relação a microparagens da linha tem que ver com a falta de gestão visual em 

alguns pontos da linha. A falta de material nesses mesmos pontos provocava a paragem da linha. 

Como referenciado na análise, a linha parava em média 2 horas por semana devido a este problema. 

Com a aplicação destas medidas as microparagens apresentam um valor de 30 minutos por semana. 

5.4.1 Contentores de Filler   

Os contentores de filler da linha tinham dimensões exageradas, como é visível na figura 48, para o 

consumo do material e como eram fechados, muitas vezes ficavam sem material provocando a 

paragem de linha.  

 

Figura 48. Reservatório de Filler - Antes 

Utilizando contentores de lixo, em plástico, foi possivel fazer um corte para, fácilmente, visualizar o 

interior do mesmo, como ilustra a figura 49. 

 

Figura 49. Reservatório de Filler – Depois 
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Recorrendo ainda ao uso de fita cola de cor, foi criado um nível de modo a avisar o material handler da 

necessidade de encher o contentor. Este nível foi desenhado de forma muito simples e tendo em conta 

a experiência dos colaboradores, no entanto para efeitos de confirmação, como o contentor tem 120 

litros e o consumo de filler é de 20 litros por hora, a linha vermelha (30 litros) foi desenhada com uma 

margem de 1 hora e 30 minutos, suficiente para o material handler, durante a sua rotina, fazer a 

reposição. A alteração de 2 contentores teve um custo de 100 €. 

5.4.2 Reservatório de Endurecedor 

No reservatório de endurecedor, apesar do contentor ser transparente e ser fácil visualizar, o nível 

interior não era percetível e, por isso, não era claro quando o material handler deveria proceder à 

reposição do mesmo, visto a deslocação ainda ser considerável, como se pode verificar na figura 50. 

 

Figura 50. Reservatório de Endurecedor – Antes 

Desta forma, foi instalada uma barra com nível de cores que avisa o material handler do momento 

adequado para proceder ao transporte de um novo contentor tendo em conta o tempo médio de troca 

de contentor, tal como ilustrado na figura 51. 

 

Figura 51. Reservatório de Endurecedor – Depois 

O nível foi desenhado de forma muito simples e tendo em conta a experiência dos colaboradores, no 

entanto para efeitos de confirmação, como o contentor tem 1200 litros e o consumo de endurecedor é 
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de 15 litros por hora, a linha vermelha (60 litros) foi desenhada com uma margem de 4 horas, 

suficiente para o material handler, durante a sua rotina, fazer a troca de Reservatório. A aplicação da 

régua não teve qualquer custo, uma vez que foi feita com aproveitamento de material.  

5.4.3 Tinas de Líquidos  

Os líquidos são produtos importantes na produção na CL, desta forma a sua falta implica paragens da 

linha. Para evitar esse problema foram instaladas “janelas” de acrílico nas tinas de retenção de 

líquidos de forma a poder visualizar o nível no seu interior, como se pode visualizar na figura 52.  

 

Figura 52. Tina de Retenção de Líquidos Antes e Depois 

Uma régua de nível é utilizada para efeitos de gestão visual, no entanto para efeitos de confirmação, 

como o bidão tem 5 litros e o consumo de líquido é de 0,25 litros por hora, a linha vermelha (0,5 litros) 

foi desenhada com uma margem de 2 horas, suficiente para o material handler, durante a sua rotina, 

fazer a o abastecimento de líquido. A aplicação das tinas teve um custo de 100 € para os dois postos 

de trabalho. O nível foi desenhado de forma muito simples e tendo em conta a experiência dos 

colaboradores, portanto não foram efetuados cálculos para o efeito. 

5.4.4 Aplicação de Tubos de Cor  

A organização dos tubos na máquina é feita através de cores. Isto ajuda a distinguir o tipo de produto e 

localização do produto utilizado. Facilita, portanto, a identificação dos produtos que estejam em falta ou 

com má aplicação. O produto antiaderente/lubrificante é alimentado por tubos verdes, o detergente 

por tubos vermelhos e o antiestático por tubos azuis, como se pode visualizar na figura 53. 
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Figura 53. Tubos de Líquidos Antes e Depois 

Com esta melhoria, os colaboradores perdem menos tempo a procurar a continuidade dos fios e ao 

mesmo tempo serve como uma ajuda para evitar eventuais erros ao ligar os tubos em terminais 

errados. A aplicação dos tubos não teve qualquer custo uma vez que foi feito o aproveitamento de 

material. 

5.5 Aplicação 5S 

Um ambiente 5S na área é conseguido através do envolvimento dos colaboradores. Desta forma, os 

colaboradores participaram em ações de formação em 5S, no sentido de mostrar apontamentos da 

situação atual da área e ao mesmo tempo mostrar alguns exemplos de outras áreas e mesmo de 

outras fábricas da IKEA Industry.  

As melhorias 5S têm em vista contribuir para um vasto leque de indicadores, como a segurança, 

performance, qualidade e eficiência da área. 

5.5.1 Carrinho Vertical de Ferramentas 

Na Barberan foi criado um carrinho vertical de ferramentas que ajuda na organização do material 

necessário ao trabalho do colaborador assim como mantém as mesmas próximas da sua área de 

trabalho que é móvel, ilustrado na figura 54. 

 

Figura 54. Material Barberan Antes e Depois 
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O carro vertical tem um local único para cada ferramenta e mais nenhuma pode ser adicionada. O 

custo do carro foi de 80 €. 

5.5.2 Suportes de Material 

Para armazenar todo o material de cada posto de trabalho da CL foram criados suportes, como pode 

ser observado na figura 55. 

 

Figura 55. Organização Material Antes e Depois 

Desta forma, o colaborador tem facilmente a noção do material que está em falta, ao mesmo tempo 

que evita a procura dos mesmos. O custo foi aproximadamente de 50 € para cada suporte utilizado em 

5 PT. 

5.5.3 Marcações 

Para definir as localizações dos materiais e estruturas de suporte foram colocadas marcações ao longo 

do chão e mesmo estruturas de suporte às operações, como pode ser observado na figura 56.  

 

Figura 56. Marcações de Localizações de Material 
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Com isto, é mais fácil identificar o material em falta assim como saber exatamente onde colocar os 

materiais usados facilitando o uso dos mesmos por parte de todos os colaboradores. 

5.5.4 Peça de Limpeza de Rolos de Transporte 

Os rolos transportadores acumulam a cola que existe em excesso no painel. Na manutenção de 

primeiro nível os colaboradores tinham dificuldade em atingir as zonas mais distantes do rolo. Neste 

sentido, foi construído um suporte de metal com o custo de 15 € que serve de extensão aos braços 

dos colaboradores, como ilustrado na figura 57.  

 

Figura 57. Limpeza de Rolos Antes e Depois 

Para além de ser uma solução mais ergonómica, uma vez que melhora a postura do trabalhador, a 

utilização da mesma estrutura resultou também numa diminuição do tempo de limpeza dos rolos. 

5.5.5 Suporte Sacos Plásticos 

A CL tem desperdício tecnológico de foil e este é colocado em sacos plásticos após ser retirado dos 

rolos. Para evitar sacos plásticos no meio do chão de fábrica a impedir a passagem, foi construído um 

suporte para facilitar a colocação nos mesmos por parte do colaborador, como é possível observar na 

figura 58. 

 
Figura 58. Sacos de Foil Antes e Depois 
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Por questões ergonómicas também foi criada uma banca ao lado dos suportes para os sacos, de modo 

a que o colaborador consiga com o x-ato retirar todas as camadas de foil do rolo em segurança. 

Para retirar os sacos de plástico da vedação da máquina, que impossibilitam a visão para a mesma, foi 

colocada uma barra debaixo da escada. Todas estas alterações tiveram um custo de 100 €. 

5.5.6 Criação de Metodologia de Auditorias Internas com Colaboradores 

A rotina de auditorias existente na CL era realizada pelo departamento Lean. No entanto, com o 

objetivo de fomentar a responsabilidade dos colaboradores neste âmbito, foram formados 

colaboradores para realizarem essas mesmas auditorias, exemplo ilustrado na figura 59, com a 

supervisão do departamento. 

 

Figura 59. Exemplo de Auditoria 5S 

A bolsa de auditores criada permite a alocação de colaboradores de determinada área à auditoria de 

outra área. Desta forma, os colaboradores poderão fazer um benchmarking às boas práticas de outras 

áreas e, ao mesmo tempo, poderão também identificar com mais facilidade os problemas nas suas 

próprias áreas.  



IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS E PRINCÍPIOS LEAN NUMA EMPRESA DE MOBILIÁRIO 

82 

Através desta prática foi possível promover a proatividade de alguns colaboradores e as auditorias 5S 

passaram a ter planos de ações mais atualizados e, com isto, os resultados serão automaticamente 

melhorados. Para além disso, os auditores ficaram responsáveis por identificar boas práticas que 

serão, posteriormente, divulgadas por toda a fábrica. 

5.5.7 Criação de Sistema FIFO na Sala das Colas 

A identificação do chão na sala das colas, criando duas áreas dimensionadas segundo a carga de um 

camião, e a criação de um poste de aviso, visível na figura 60, para material a seguir para a produção 

permite o cumprimento do FIFO.  

 

Figura 60. Sala de Colas - Identificação da Fila em Utilização 

Cada camião descarrega as cubas até ocupar toda a área indicada e vazia. De acordo com os 

consumos, apenas quando uma das áreas está vazia é que se faz a encomenda de novo camião. Desta 

forma o FIFO é garantido e evita-se que se deixe expirar o prazo de validade das colas. 

5.5.8 Identificação de Passadores de Cola, Endurecedor e Água 

Para evitar enganos para colaboradores menos experientes, foram colocadas etiquetas, como no 

exemplo ilustrado na figura 61, nos passadores do sistema de tubagens da cola e endurecedor, que 

inclui o sistema de água quente e fria e esgoto. 

 

Figura 61. Passadores Antes e Depois 
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Esta identificação de todos os passadores permite aos colaboradores agir mais rapidamente quando 

necessitam de os utilizar sem se enganar pois num espaço confinado existem cerca de 8 passadores. 

5.5.9 Aumento de Espaço 

A CL é constituída por duas unidades no PT3. Estas unidades trabalham individualmente com cola e 

endurecedor. Em atividades de setup e manutenção, os colaboradores serviam-se das bancas para 

lavar os componentes de máquina, bem como para lavar as mãos. Dessa forma, uma das bancas foi 

alterada de forma a ter duas bacias, uma para cada químico utilizado. Na figura 62 é possível 

identificar a alteração realizada 

 

Figura 62. Bancas de Apoio Antes e Depois 

As duas estruturas impediam a boa movimentação e originavam a adoção de posturas críticas dos 

colaboradores em algumas das atividades, como por exemplo, a troca de rolos da cola e endurecedor 

com a utilização de uma grua que não tinha espaço para ser movimentada da melhor forma. 

5.5.10 Evento 5S 

A área F&W carece de atenção especial por parte de todos os colaboradores, visto ser das áreas com 

maior necessidade de evolução em termos de limpeza. Para isso, foi programado um evento 5S de 4 

horas conseguindo ter duas das três equipas dedicadas às atividades. Na figura 63 é possível verificar 

a alocação das equipas na CL. 
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Figura 63. Organização de Setores do Evento 5S 

O objetivo de colocar colaboradores, responsáveis, departamentos de apoio e diretor de produção a 

ajudar no mesmo evento e no mesmo espaço serve para os colaboradores entenderem que há uma 

preocupação geral para ajudar o processo de melhoria e, ao mesmo tempo, perceber as dificuldades 

dos mesmos.  

O evento planeado será repetido anualmente. Durante uma semana uma palete de triagem foi 

colocada no centro da linha e os colaboradores foram incentivados a colocar o material no local, 

ilustrado na figura 64. 

 

Figura 64. Resultado de Triagem 

Nessa mesma semana foi reunido todo o material de limpeza e de marcações necessário. Após dividir 

os recursos pelas máquinas, foi realizada a organização dos materiais necessários tendo em conta a 

opinião dos colaboradores e ao mesmo tempo anotadas algumas soluções para recorrer a serviços 

externos. 
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Após a organização foi realizada a limpeza de toda a área e nas zonas críticas os colaboradores tinham 

o objetivo de calmamente tentar perceber a raiz do problema para definir ações para o eliminar. Na 

figura 65 é possível visualizar o resultado de alguns apontamentos. 

 

Figura 65. Evento 5S Antes e Depois 

Relativamente aos S’s seguintes, estes, neste evento, não foram abordados uma vez que os primeiros 

ainda não estão estruturados.  

5.5.11 Implementação de Caminhadas CL 

Para manter o nível adequado de 5S na área implementaram-se auditorias, intituladas por caminhadas, 

realizadas diariamente por diferentes funções suporte, como se pode ver pela tabela 6 onde é definida 

a agenda.  
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Tabela 6. Agenda do Responsável da Caminhada CL 

 

Esta caminhada, normalmente de 5 minutos e acompanhada pelo Foreman da linha, serve para que 

“outros olhos” sejam capazes de detetar problemas na linha que podem ser resolvidos imediatamente. 

Ao longo da caminhada usa-se um documento, ilustrado na figura 66, onde os problemas ou 

oportunidades de melhoria ficam identificados e, posteriormente, caso não sejam resolvidos 

imediatamente passam para o quadro de linha para posterior resolução. 

 

Figura 66. Modelo da Caminhada da CL 

Através desta ação incentiva-se à prática dos 5S’s diariamente e não apenas para as auditorias. 

5.5.12 Deslocalização de Armário 

A deslocalização do armário de materiais consumíveis foi uma ação tomada para evitar a facilidade de 

acesso ao mesmo e sensibilizar os colaboradores da importância de tratarem bem do material. Esta 

ação, combinada com a triagem e a organização dos postos de trabalho, permitiu poupar cerca de 125 

euros por semana nestes materiais. Inicialmente, o armário estava no ponto laranja do layout ou seja 
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no centro da linha onde facilmente os colaboradores tinham acesso. O armário foi então movimentado 

para junto da Barberan, o ponto verde mais distante da linha, ilustrado na figura 67. 

 

Figura 67. Localização de Armário 

O material handler é responsável por abastecer o material no armário e por conseguinte fazer a sua 

distribuição diária e racional na linha.  

5.6 Normalização de Rotinas de Produção, Equipas e Reuniões 

Os problemas organizacionais têm como base a falta de normalização dos processos, o que provoca a 

distinção dos métodos de trabalho das diferentes equipas. Para conseguir normalizar os processos 

foram planeadas algumas melhorias descritas abaixo. 

5.6.1 Criação de Folhas de Trabalho Elementar 

Na altura da realização deste projeto, a fábrica encontrava-se em processo de elaboração das Standard 

Operating Sheet (SOS) e Work Element Sheet (WES). Desta forma foram criadas SOS e WES para 

normalizar os processos. O departamento Lean planeou o acompanhamento na elaboração destes 

documentos paralelamente à elaboração do mesmo tipo de documentos para a rotina de setup. Em 

anexo (ANEXO VII) pode ser consultado um exemplo da WES.  

5.6.2 Definição dos Postos de Trabalho e Organização das Equipas 

A proposta da definição dos postos de trabalho é feita com o objetivo de normalizar todas as equipas. 

Desta forma, através de uma análise de valor acrescentado, realizada na fase de análise e descrita no 

capítulo anterior, planeou-se a extinção do posto de trabalho 2. Isto é, menos 7,14 € por hora (custo 

direto por colaborador) respetivo a 1 colaborador de cada um dos 3 turnos, uma vez que o colaborador 

2 em todas as observações não realizava atividades de valor acrescentado. Como outros postos de 

trabalho também possuíam percentagem do tempo com atividades de desperdício, definiu-se que o 
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colaborador do PT1 tem que controlar também o PT2. A par da extinção, normalizou-se a questão do 

posto de trabalho da entrada da linha pois apenas uma equipa trabalhava desta forma. Portanto, a 

linha deverá ter 7 postos de trabalho e 8 colaboradores em que no posto 7 trabalham 2 colaboradores, 

como ilustrado na figura 68. 

 

Figura 68. Nova Definição de Postos de Trabalho 

Para tal ser possível foi necessário proceder à formação dos colaboradores para melhorar a matriz de 

competências dos mesmos, permitindo proceder à extinção do referido posto de trabalho. 

5.6.3 Metodologia de Passagem de Turno 

Outra situação proposta foi a normalização da passagem de turno, segundo a agenda definida pelo 

departamento, conjuntamente com o facto de realizar a passagem de turno sem paragem de linha. O 

Line Leader deve reunir todas as informações necessárias para passar para a sua equipa de forma a 

motivar e elucidar sobre problemas decorridos e ações para recuperação de desvios de objetivos. 

A passagem de turno tem uma metodologia particular de forma a não existir falta de comunicação e 

não provocar material fora dos parâmetros de qualidade, com a paragem de linha. A passagem de 

turno é feita com a linha parada, caso coincida com um setup. 

A proposta passa por uma passagem de turno com a duração de 15 minutos em que os Foremen 

estão na totalidade da mesma e os colaboradores estão envolvidos em 10 minutos. Sendo assim, a 

mesma desenrola-se da seguinte forma, e com base na ilustração da figura 69: 

- 7.5 minutos antes da hora oficial da passagem de turno, os Foremen encontram-se no quadro 

de linha para troca de informação durante um período de 2.5 minutos. 

- 5 minutos antes da hora oficial da passagem de turno, o Foreman da equipa que vai entrar 

comunica as informações que obteve e o plano para a equipa. 
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- 2.5 minutos antes da hora oficial da passagem de turno, os colaboradores das duas equipas 

encontram-se nos respetivos postos de trabalho de forma a iniciar a passagem de informação 

específica. 

- Na hora oficial da passagem de turno, o colaborador da equipa que está a entrar assume o 

controlo do posto de trabalho, ainda que, o colaborador, que está a sair, garante a passagem 

de informação e ainda a limpeza e organização do posto de trabalho. 

- 2.5 minutos depois da hora oficial os colaboradores que estão a sair reúnem-se com o 

Foreman da equipa para finalizar o turno. 

- 5 minutos depois da hora oficial os Foremen voltam a reunir para dar por finalizada a 

passagem de turno. 

 

Figura 69. Passagem de Turno 

O espaço temporal 1 é reservado à passagem de informação dos Foremen de cada turno. Em 2, serve 

para o Foreman, do turno que vai entrar ao trabalho, fazer a reunião com a sua equipa. No espaço 

temporal 3, refere-se à comunicação de colaborador para colaborador. Em 4, a equipa que está a sair 

reúne-se com o ser Foreman para finalizar o dia e, por fim, em 5, os Foremen reúnem novamente para 

informações finais. 

O espaço temporal 2 é ainda definido pela agenda, ilustrada na figura 70, onde são visualizados, nos 

gráficos do quadro, o seguimento dos KPI’s e as ações em curso.  
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Figura 70. Agenda da Reunião de Linha 

Porventura, se algum indicador estiver abaixo do objetivo é aberta uma ação. Posteriormente, são 

referidas as prioridades e outras informações essenciais. 

5.6.4 Sessões Práticas de Coaching e Feedback 

De forma a colmatar o problema de comunicação e resistência à execução de atividades associadas ao 

cumprimento de objetivos definidos, propôs-se a formação em duas ferramentas de comunicação de 

desenvolvimento pessoal. 

Desta forma, realizaram-se sessões práticas de coaching e feedback com os Foremen, Line Leaders e 

Responsável de Área com o objetivo de distinguir as duas ferramentas e explicar os modelos existentes 

que devem ser utilizados.  

As ações de formação com duração de duas horas têm como objetivo que os colaboradores percebam 

a importância da comunicação e entendam a forma como devem proceder quando necessário o 

desenvolvimento das pessoas. 
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5.7 Implementação de Dispositivos de Prevenção de Erros 

Os defeitos são provocados por erros que, numa grande parte, podem ter origem no colaborador ou na 

máquina. Neste sentido, para evitar que erros aconteçam ou para os identificar, foram propostos 

sistemas Andon e Poka-yoke para a linha. 

5.7.1 Sistema Andon 

O sistema Andon projetado e sugerido, com um custo de 500 €, tem a particularidade de servir, numa 

fase de teste inicial, o PT1. Um sistema de luzes ligado a uma interface digital onde o colaborador, 

sempre que tem (ou antevê) problemas de qualidade, falta de material ou avaria da máquina, poderá 

acionar a luz correspondente. Na figura 71 é possível observar o interface e o conjunto de luzes.  

 

Figura 71. Interface e Conjunto de Luzes do Sistema Andon 

Quando alguma luz é acionada o Line Leader é o responsável por, prontamente, ir ao local e resolver a 

situação o mais rapidamente possível. 

5.7.2 Sensor de Identificação de Duas Peças Coladas 

Como o processo anterior consiste na colagem das várias partes do painel, devido à pressão, por 

vezes, o excesso de cola sai do interior do painel fazendo com que dois painéis fiquem colados. Foi 

sugerida uma melhoria com um custo aproximado dos 700 €, que consistindo na colocação de um 

sensor que para a máquina caso duas peças sejam içadas pelo robot de entrada, tal como é ilustrado 

na figura 72. 
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Figura 72. Sensor de Identificação de Duas Peças Coladas 

Esta interrupção evita que se partam as ventosas do robot, uma vez que, ao içar duas peças, o 

movimento de colocação da peça no tapete, faz com o bloco colida com uma peça metálica e esse 

choque faz com que a ventosa se danifique. 

5.7.3 Sensor para Deteção de Painéis Deformados 

Imediatamente após a colocação do painel na linha, propôs-se a colocação de um sensor que para a 

linha se o painel estiver deformado. O sensor de contato está localizado, conforme indica a figura 73, 

numa barra metálica e quando o painel deformado atinge a barra metálica a linha para. 

 

Figura 73. Sensor de Deteção de Painéis Empenados 

Estes painéis estragam as máquinas porque estas não estão preparadas para recebe painéis 

deformados pois este vai chocar com componentes de máquina e danifica os mesmos. Quando o 

sensor é ativado a linha para e os colaboradores efetuam a remoção do painel da linha. Este sensor 

teve um custo de cerca de 200 €. 
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5.8 Melhoria na Identificação e Resolução de Problemas 

A resolução de problemas de forma sistemática atuando na raiz do problema é um dos objetivos do 

departamento Lean. Desta forma, evitam-se desperdícios de tempo dinheiro e recursos. Para isso foi 

planeado um conjunto de ações capazes de ajudar na identificação da raiz do problema. 

5.8.1 Melhoria do Conhecimento sobre Paragens de Linha 

As paragens de linha são frequentes, no entanto o motivo pela qual a linha parou não era 

verdadeiramente descortinado. Dessa forma, juntamente com o tecnologista e responsável pelo 

sistema de informação, propôs-se uma nova listagem de códigos mais orientada à raiz da paragem 

para posterior reporte dos colaboradores. 

A nova lista tem como principal diferença o detalhe de várias partes de máquina que posteriormente é 

pormenorizada no campo de notas e ainda a transformação de todos os códigos de ajustes em 

problemas de qualidade, ou seja mais próximo da raiz do problema. 

Depois da implementação do novo sistema de código é proposta a formação dos Line Leaders para 

explicar todos os códigos existentes (ANEXO VIII). 

5.8.2 Formação de Líderes RCPS por Equipa 

Para normalizar o método de realização de RCPS, e ajudar na resistência existente devido à falta de 

conforto perante a ferramenta, sugeriu-se a formação de Líderes RCPS em cada equipa. O Líder 

assume o papel de especialista em conduzir a sessão de RCPS, representada na figura 74. 

 

Figura 74. Equipa na realização de RCPS 
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Desta forma, pretende-se realizar, inicialmente, um RCPS por semana e em cada turno. 

5.9 Aumento do Número de Horas de Formação 

Para uma melhor aplicação e compreensão da ferramenta, bem como para potenciar a adesão dos 

colaboradores e funções suporte na aplicação das ferramentas Lean, bem como outros temas do 

âmbito Lean, propôs-se agendar mensalmente com os RH sessões de formações teóricas para todos 

os colaboradores. Para além disso, todas as semanas seria dada uma formação teórica/prática, que 

incluirá uma deslocação até ao shopfloor para detetar oportunidades de melhoria numa espécie de 

workshop. 

A proposta de aumento do número de horas de formação para 61 horas por mês serve para cumprir 

os objetivos do departamento Lean na garantia da boa aplicabilidade das ferramentas e de levar a que 

os colaboradores sintam a necessidade de utilização das mesmas.  

Foram propostas ações de formação de 5S, SMED, Gestão Visual, PDCA, Poka Yoke e Andon, Standard 

Work, Passagem de Turno, RCPS, etc. 

5.10 Criação de um Jogo Lean  

Para completar a formação, foi proposta uma adaptação de um jogo LEGO da IKEA Industry (ANEXO 

IX). O jogo original consiste na melhoria do fluxo de produção e 5S. A nova versão, com um guião 

criado para acompanhar os formadores, tem como objetivo introduzir vários conceitos Lean ao longo 

do jogo, como 5S, standards da IKEA (WES e SOS), gestão visual, andon e principalmente qualidade, 

comunicação e trabalho em equipa. Na figura 75 é possível visualizar um excerto do jogo. 
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Figura 75. Extrato do Jogo de Simulação dos Conceitos Lean 

O jogo consiste na formação de duas equipas compostas por vários elementos que assumem, cada um 

deles, postos de trabalho e no final de cada ronda são apresentados os problemas identificados e 

discutidas as eventuais melhorias. Estas discussões são acompanhadas de pequenos esclarecimentos 

em formato de conversa para retirar dúvidas e/ou incentivar os jogadores a aplicarem as ferramentas 

Lean. 

5.11 Resumo de Propostas de Melhoria 

De acordo com os problemas abordados no capítulo 4, foram propostas 10 melhorias gerais para 

combater os principais problemas, nomeadamente, a elevada quantidade de sucata, falta de 

normalização, desperdícios e conhecimento das ferramentas Lean. 

Em suma, existem propostas para reduzir o valor sucata, para a normalização do processo de 

mudança de referências, para a melhoria do fluxo e processo produtivo da Barberan. Propostas para a 

criação de sistemas de gestão visual e aplicação dos 5S. Propostas de normalização de rotinas de 

produção e gestão de equipas, de implementação de dispositivos de controlo de erros, de melhoria na 

identificação de problemas. E por último, propostas para o aumento de horas de formação, utilizado o 

novo jogo Lean. O impacto destas melhorias será estudado no capítulo seguinte. 
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6 DISCUSSÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS  

A análise e discussão dos resultados das ações tomadas com vista à melhoria do processo fazem parte 

do ciclo de melhoria contínua. Dessa forma, neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos ao 

longo do projeto.  

De uma forma geral, e apesar dos resultados obtidos terem sido positivos, foi difícil respeitar o princípio 

de que a melhoria só deve ser aplicada quando o processo está estabilizado, como é ilustrado na figura 

76. 

 

Figura 76. Variação da Performance ao Longo do Tempo 

Ao longo do tempo, na melhoria da performance, a mesma tem comportamentos diferentes. A primeira 

parte, representada em 1, onde não existem standards, a segunda (2) onde os mesmos são criados e 

existe a base para a melhoria para o passo seguinte (3). 

Portanto, ao longo do trabalho foram realizadas várias melhorias em simultâneo, o que impede a 

análise do impacto de cada ação, uma vez que é difícil isolar as mesmas no cenário global. De uma 

forma geral, foram gastos 23 245 € em melhorias durante o projeto. Este valor foi facilmente 

amortizado com os ganhos provenientes dessas mesmas melhorias, como se explica com mais detalhe 

nos parágrafos seguintes. 

Para poder quantificar os ganhos é necessário definir o custo gerado pela produção na CL e do 

respetivo valor de venda dos produtos: 

1. Como a CL produz cerca de 500 painéis por hora e cada painel tem um custo aproximado 

de 16 €, se a CL está parada então está a desperdiçar a possibilidade de faturar 8 000 

€/hora.  
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2. Os custos de cada hora de produção na CL rondam os 6 190 € gerados pelos custos 

diretos, indiretos, depreciações e matérias-primas. 

Na tabela 7 são apresentados os custos, ganho em horas e capacidade de faturação por cada 

melhoria efetuada descrita no capítulo 5. 

Tabela 7. Impacto das Melhorias Propostas 

 

Desta forma, o conjunto total de melhorias realizadas permite que a CL tenha disponíveis mais 112 

horas/mês para produzir que geram capacidade de faturação, no final do projeto, de mais 913 627 

€/mês relativamente ao início do mesmo. Subtraindo, a este valor, o custo gerado pela produção nas 

112,9 horas/mês ganhas com as melhorias então existe a possibilidade de gerar em cada mês mais 

214 776 €.  

6.1 Evolução na Auditoria IKEA Internacional 

Apesar do trabalho ter sido realizado na F&W, o sistema de melhores práticas da Fábrica permite 

partilhar a informação e a par deste trabalho foi possível, com as mesmas técnicas e ferramentas, 

melhorar outras áreas. O resultado final é também reflexo das atividades desenvolvidas na F&W. 

melhoria custo
ganho 

[h/mês]

possibilidade de 

faturação extra 

[€/mês]

sistema de limpeza calibradora 500,00 €       43 344.000,00 €         

sistema de limpeza PT2 700,00 €       7 56.000,00 €           

Implementação SPC -  €              0,5 4.000,00 €              

novo método de teste de colagem de foil -  €              3.000,00 €              

uniformização de ferramentas com apertos manuais -  €              40 320.000,00 €         

fluxo de qualidade B para máquina antiga -  €              8 64.000,00 €           

colocação de desenho técnico mais visível -  €              2 16.000,00 €           

melhoria do fluxo e processo produtivo da Barberan 20.000,00 € 4,7 41.100,00 €           

criação de sistemas de gestão visual 200,00 €       6 48.000,00 €           

carrinho vertical de ferramentas 80,00 €          -  €                        

suportes de material 250,00 €       -  €                        

peça de limpeza de rolos de transporte 15,00 €          -  €                        

suporte de sacos plásticos em stock e em utilização 100,00 €       -  €                        

alteração da localização do armário de consumíveis -  €              500,00 €                 

definição dos postos de trabalho e organização das equipas -  €              3.427,20 €              

metodologia de passagem de turno -  €              1,7 13.600,00 €           

sistema andon 500,00 €       -  €                        

sensor de identificação de duas peças coladas 700,00 €       -  €                        

sensor de deteção de painéis deformados 200,00 €       -  €                        

23.245,00 € 112,9 913.627,20 €         
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Já no ano fiscal de 2014 foi realizado um novo grading em que o resultado obtido colocou a fábrica Foil 

no segundo lugar do ranking das melhores fábricas da IKEA INDUSTRY, tal como é possível identificar 

na tabela 8. 

Tabela 8. Ranking IWOP Grading 

 

Através da coluna “Avg Score”, verifica-se que em primeiro lugar está a fábrica Lacquer & Print 

também em Paços, e em segundo lugar a fábrica Foil. 

Como se pode visualizar pelo gráfico 7, os objetivos gerais de 80 valores em cada uma das áreas não 

são atingidos, no entanto nota-se uma evolução considerável em todos os indicadores.  

 

Gráfico 7. Comparativo do Resultado do Grading 

60 73 

64 

60 

68 

60 
60 

56 

60 

70 

60 

65 
50 63 

52 

56 

64 
50 40 48 

45 

60 

40 

55 

0 

20 

40 

60 

80 

100 
12 PDCA Culture 

01 Clear Specifications 

02 Zero Defects 

03 Flow 

04 Leadership 

05 Team Organization 

06 Multi Skills 

07 Standards 

08 Process Control 

09 Visual Factory 

10 Waste Reduction 

11 Challenge the 
Process 

Overall Results from SWOP Grading Foil Targets 

Foil FY14 

Foil FY13 



IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS E PRINCÍPIOS LEAN NUMA EMPRESA DE MOBILIÁRIO 

100 

Esta melhoria corresponde a um aumento da pontuação em 11%, face ao ano fiscal anterior. A Fábrica 

está mais forte nas especificações e na gestão visual e com maior fragilidade nos standards.  

6.2 Melhoria dos Indicadores 

Especificamente, no objeto de estudo, a F&W, o resumo dos resultados é apresentado na tabela 9. 

Resultados, estes, medidos em Março, Abril e Maio de 2013 (baseline de 3 meses) e, medidos 

novamente, em Fevereiro de 2014 (média das últimas semanas). 

Tabela 9. Evolução dos Indicadores 

Indicadores Medidos 
Complete Line 

Antes Atual Melhoria 

Stoptime  37.4% 29.9% 20% 

Eficiência 32.2% 46.5% 44% 

Performance 51.4% 66.3% 29% 

Sucata 3.8% 2.8% 26% 

Setup (min) 20.0 12.4 38% 

 

Através das propostas de melhoria postas em prática, foi no indicador do stoptime associado à 

disponibilidade da linha que se verificou uma melhoria menos evidente. No entanto, os 20% 

conseguidos devem-se às alterações nas máquinas, manutenções do colaborador mais frequentes 

resultantes da aplicação do TPM e à redução do tempo de setup através da criação de documentos 

standard onde foram detalhadas todas as atividades a realizar. 

No que diz respeito à eficiência, o resultado foi mais evidente, conseguida uma melhoria de 44%. Este 

resultado foi possível devido a uma forte dedicação na melhoria da performance com a diminuição das 

microparagens e com uma maior consistência na qualidade (melhoria de 26%), o que tornou praticável 

começar a produzir à velocidade contratada para as máquinas. 

Relativamente ao OEE, como pode ser observado na tabela 10, o valor atual situa-se nos 45% de 

acordo com a Disponibilidade, Performance e Qualidade da linha. 

Tabela 10. Evolução do OEE 

Indicador Antes Objetivo Atual 

Disponibilidade 62,6% 75% 70% 

Performance 51,4% 61% 66% 

Qualidade 96,2% 97% 97% 

    OEE 31% 45% 45% 
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De acordo com o valor dos indicadores, mencionados acima, foi possível comparar com os valores 

iniciais e os referenciados nos objetivos. Desta forma, relativamente ao OEE, verifica-se a melhoria e o 

facto de ter sido possível atingir o objetivo proposto. No entanto, analisando detalhadamente a 

informação e como foi explicado acima, a performance teve um impacto ainda mais positivo que o 

esperado, relativamente ao Stoptime. Por isso, não foi atingido o objetivo da disponibilidade mas por 

outro lado, este facto negativo, foi compensado pela superação no que diz respeito à performance. 

6.2.1 Performance 

O indicador de performance foi afetado com as melhorias ao nível dos standards entre as várias 

equipas, como é visível no gráfico 8. De acordo com o gráfico, desde a semana 23 (FY13) à semana 7 

(FY14) é possível verificar a evolução da performance. De notar que na semana 47 foi atingido o pico 

da mesma e até à data ainda não repetido esse valor novamente. As semanas sem qualquer registo 

dizem respeito aos meses de férias. 

 

Gráfico 8. Evolução da Performance 
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6.2.2 Disponibilidade 

O indicador disponibilidade foi afetado com as melhorias ao nível das mudanças de referência com a 

aplicação do SMED, das melhorias técnicas na calibradora e das melhorias na máquina do PT2. 

Melhorou ainda com a utilização da máquina de corte transversal antiga para fluxo dos painéis para 

aproveitamento, com a alteração à Barberan fez com que não existissem tantas paragens devido à falta 

de material ou mesmo devido à qualidade do corte que fazia com que o papel rasgasse com 

frequência. Ainda influencia o indicador de disponibilidade o Poka yoke, o aumento da realização de 

RCPS para resolver problemas e o novo método de passagem de turno. 

Através do gráfico 9, é possível verificar a tendência evolutiva da disponibilidade da linha. Conseguiu-se 

isto devido à união de esforços feita semanalmente para “atacar” os maiores problemas. 

 

Gráfico 9. Evolução da Disponibilidade 
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Gráfico 10. Evolução do Tempo de Setup 

A par disso, a aplicação dos apertos manuais para ajustes da linha e a colocação do desenho técnico 
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Gráfico 11. Evolução da Percentagem de Sucata 

A variação existente deve-se ainda à imaturidade de alguns processos e melhorias que necessitam de 

ser refinados, para além da formação aos colaboradores nos critérios de qualidade. De notar que no 

mês relativo às férias foi realizada uma limpeza geral e foi enviado para sucata todo o material nesse 

mesmo mês. 
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da gestão visual foi possível melhorar a eficiência da linha bem como garantir a segurança dos 

colaboradores. Esta ferramenta tem ainda impacto na qualidade. 

A prática das auditorias 5S à CL teve o conjunto de resultados apresentado na figura 77, onde a 

presença no nível amarelo está dependente da limpeza da linha, uma vez que era um fator crítico e 

característico do mesmo mas que gradualmente tem sido melhorado. 

 

 

Figura 77. Evolução Auditorias 5S 
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práticas regulares das caminhadas 5S pela linha e pelo desencadeamento de reações positivas ao 

evento 5S, onde os departamentos de suporte participaram ativamente e viram alguns pontos críticos 

para a aplicação correta dos 5S que até então desconheciam, foram essenciais para a evolução do 

resultado das auditorias. 

6.4 Aumento do Conhecimento Lean nas Linhas 

Fazendo parte da tutoria do departamento Lean, a formação de colaboradores sofreu um aumento de 

22%, no que diz respeito às horas de formação, uma vez que se considera essencial, primeiro, os 

colaboradores terem conhecimento dos conceitos e ferramentas LP e, segundo, utilizar essa formação 

para realizar sessões de brainstorming com o intuito de procurar novas sugestões de melhoria. 

Este aumento foi conseguido marcando sucessivas ações de formações com o formador da área 

responsável pela formação de todos os colaboradores. 
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7 CONCLUSÕES 

Neste último capítulo da dissertação são apresentadas as conclusões do trabalho realizado sendo 

ainda feita referência ao trabalho futuro na perspetiva da melhoria contínua e refinamento do plano 

inicialmente estabelecido. 

7.1 Considerações Finais 

A autodisciplina dos colaboradores, relativamente aos conceitos LP, é um desafio bastante 

esperançoso mas um dos tópicos desta dissertação, uma vez que a aplicação desta filosofia depende 

das mesmas para surtir os efeitos pretendidos. No início deste estudo era notória a falta de 

conhecimento das ferramentas e, principalmente, do conceito associado às mesmas, bem como de 

uma visão clara sobre as vantagens da sua aplicação. Com este panorama era percetível a diferença 

dos indicadores da área F&W comparativamente com as outras áreas da fábrica, através da realização 

do VSM onde foi representado o fluxo de valor. 

O principal objetivo era aumentar o desempenho da FW na Foil Factory da IKEA Industry através da 

aplicação de ferramentas LP.  

Desta forma, para atingir os objetivos definidos surgiu a necessidade de preparar um projeto nesse 

sentido. Foram planeadas diferentes fases do processo com o objetivo de fazer uma abordagem 

eficiente e consistente para o futuro. Portanto, o primeiro passo foi preparar todas as condições 

necessárias para as ações, definindo objetivos, enquadrando o trabalho, bem como estudar a 

bibliografia existente. 

Através do VSM foram diagnosticados os problemas cujas ações de correção poderiam trazer a F&W 

para valores iguais ou melhores aos valores já praticados pelas outras áreas. A observação no terreno, 

bem como a realização de sessões de brainstorming, foram fulcrais para o diagnóstico de alguns 

problemas de qualidade da colagem do papel, de disponibilidade com paragens de máquinas e 

performance com equipas não normalizadas em termos de organização e processos.  

O desenho do estado futuro foi realizado objetivando os indicadores, bem como a correção dos 

problemas referidos no parágrafo anterior. Após o desenho, foi realizado um plano de implementação 

tático ao longo do tempo para planear todas as atividades pensadas na fase de desenho. 
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A Implementação foi realizada seguindo o plano que foi desenhado, de forma objetiva, para que os 

valores dos indicadores fossem alterados positivamente e para que a abordagem à mudança fosse feita 

em equipa, comunicando entre todos de forma rápida e precisa. 

As propostas de melhoria com base nas ferramentas LP foram aplicadas e os resultados foram 

positivos. A base desta melhoria foi a normalização dos processos, das equipas e do método de 

obtenção de informação da linha de produção. A partir dessa normalização, foi possível atingir um 

estado maduro e sustentando para que outras melhorias pudessem ser aplicadas de forma a obter um 

resultado positivo. 

As fases do projeto foram uma mais-valia para o bom planeamento do mesmo, no entanto a resistência 

à mudança, bem como o não envolvimento de pessoas-chave no processo de transformação e o ritmo 

elevado das mudanças, sem haver tempo necessário para atingir o grau de maturidade esperado, 

foram as grandes dificuldades do projeto 

As conclusões retiradas acima são aquelas que se associam logo de partida à filosofia LP. Mesmo 

conhecendo os principais fatores que influenciam negativamente o LP não foi possível contornar todos 

eles, no entanto foi possível amenizar o impacto com as melhorias a terem resultados práticos a curto 

prazo e com a rotina de mostrar constantemente o antes e o depois. Desta feita, conclui-se que quando 

se vive a mudança parece que nada muda mas quando se olha com alguma distância vê-se que nada 

é igual. 

O cumprimento do plano de intervenção teve um impacto bastante positivo em diversos indicadores. 

Concretamente, conseguiu-se um aumento de 44% de eficiência, uma redução de 26% nas perdas por 

sucata e uma redução de 38% no tempo despendido em mudanças de produto. Em termos de OEE, de 

um valor inicial de 31% foi possível atingir o objetivo definido de 45%. Paralelamente a estes ganhos, 

com o investimento de cerca de 25 000 € foi possível aumentar a capacidade de lucro da Foil Factory 

em 214 776 € por mês. 

Relativamente à forma de aplicação de ferramentas, é importante referir que não se verifica nenhuma 

ordem cronológica na aplicação das mesmas, assim como também não se pode garantir que a 

aplicação de todas elas tenha resultados garantidos. Será importante, no entanto, saber analisar a 

situação, perceber em que fase de amadurecimento se encontra e aplicar a ferramenta do LP de forma 

simples e eficiente. Pior do que a resistência à mudança é uma má aplicação das ferramentas LP, 

podendo levar a que estas ferramentas sejam vistas pelos colaboradores como totalmente ineficientes 

e inúteis. 
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7.2 Trabalho Futuro 

Durante esta dissertação, e o desenvolvimento do estudo no terreno, foram surgindo problemas 

transversais que não tiveram espaço para entrar no plano de implementação mas que deverão ser alvo 

numa fase de refinação posterior, ou seja num trabalho futuro. 

Para que os resultados continuem a evoluir positivamente, é importante manter os colaboradores 

motivados e informados dos pequenos ganhos relativos às melhorias por eles implementadas. Para 

além disso, deverá estender-se o benchmarking a áreas de produção com indicadores mais evoluídos.  

O controlo estatístico do processo deve ser desenvolvido, uma vez que as variáveis da F&W são 

bastante importantes para a qualidade do produto final, tornando o processo mais estável e robusto. 

No entanto, será necessário que se normalizem primeiro todos os processos envolventes. 

Por fim, para cultivar a filosofia LP é importante melhorar a formação dada aos colaboradores e tentar 

que sejam estes a procurar as ferramentas, sendo que tal pode ser potenciado pela implementação de 

um sistema de prémios pelas melhorias efetuadas, tendo em conta o impacto específico das mesmas.  
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ANEXO I. ORGANIZAÇÃO DIVISÃO FLATLINE 
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ANEXO II. ANÁLISE ABC DE VENDAS 
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ANEXO III. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO TÁTICO 
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ANEXO IV. EXEMPLO DE FOLHA SPC 
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ANEXO V. FOLHA DE TRABALHO STANDARD 
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ANEXO VI. MATRIZ PLANEAMENTO DE ROLOS BARBERAN 

 

metros Nº rolos metros Nº rolos metros Nº rolos metros Nº rolos metros Nº rolos metros Nº rolos metros Nº rolos metros Nº rolos metros Nº rolos metros Nº rolos metros Nº rolos metros Nº rolos

880 1867 1 2800 2 3733 2 4666 2 5600 3 7466 4 9333 4 11199 5 13066 6 14932 7 16799 7 18665 8

810 1867 1 2800 2 3733 2 4666 2 5600 3 7466 4 9333 4 11199 5 13066 6 14932 7 16799 7 18665 8

880 1795 1 2692 2 3589 2 4486 2 5384 3 7178 3 8973 4 10767 5 12562 6 14356 6 16151 7 17945 8

810 1795 1 2692 2 3589 2 4486 2 5384 3 7178 3 8973 4 10767 5 12562 6 14356 6 16151 7 17945 8

880 1891 1 2836 2 3781 2 4726 2 5672 3 7562 4 9453 4 11343 5 13234 6 15124 7 17015 8 18905 8

810 1891 1 2836 2 3781 2 4726 2 5672 3 7562 4 9453 4 11343 5 13234 6 15124 7 17015 8 18905 8

840 1867 1 2800 2 3733 2 4666 2 5600 3 7466 4 9333 4 11199 5 13066 6 14932 7 16799 7 18665 8

810 1867 1 2800 2 3733 2 4666 2 5600 3 7466 4 9333 4 11199 5 13066 6 14932 7 16799 7 18665 8

840 1795 1 2692 2 3589 2 4486 2 5384 3 7178 3 8973 4 10767 5 12562 6 14356 6 16151 7 17945 8

810 1795 1 2692 2 3589 2 4486 2 5384 3 7178 3 8973 4 10767 5 12562 6 14356 6 16151 7 17945 8

840 1891 1 2836 2 3781 2 4726 2 5672 3 7562 4 9453 4 11343 5 13234 6 15124 7 17015 8 18905 8

810 1891 1 2836 2 3781 2 4726 2 5672 3 7562 4 9453 4 11343 5 13234 6 15124 7 17015 8 18905 8

875 1847 1 2770 2 3693 2 4616 2 5540 3 7386 4 9233 4 11079 5 12926 6 14772 7 16619 7 18465 8

810 1847 1 2770 2 3693 2 4616 2 5540 3 7386 4 9233 4 11079 5 12926 6 14772 7 16619 7 18465 8

875 1847 1 2770 2 3693 2 4616 2 5540 3 7386 4 9233 4 11079 5 12926 6 14772 7 16619 7 18465 8

810 1847 1 2770 2 3693 2 4616 2 5540 3 7386 4 9233 4 11079 5 12926 6 14772 7 16619 7 18465 8

765 1747 1 2620 2 3493 2 4366 2 5240 3 6986 3 8733 4 10479 5 12226 6 13972 6 15719 7 17465 8

730 1747 1 2620 2 3493 2 4366 2 5240 3 6986 3 8733 4 10479 5 12226 6 13972 6 15719 7 17465 8

650 1867 1 2800 2 3733 2 4666 2 5600 3 7466 4 9333 4 11199 5 13066 6 14932 7 16799 7 18665 8

620 1867 1 2800 2 3733 2 4666 2 5600 3 7466 4 9333 4 11199 5 13066 6 14932 7 16799 7 18665 8

1040 1795 1 2692 2 3589 2 4486 2 5384 3 7178 3 8973 4 10767 5 12562 6 14356 6 16151 7 17945 8

1005 1795 1 2692 2 3589 2 4486 2 5384 3 7178 3 8973 4 10767 5 12562 6 14356 6 16151 7 17945 8

1040 1867 1 2800 2 3733 2 4666 2 5600 3 7466 4 9333 4 11199 5 13066 6 14932 7 16799 7 18665 8

1005 1867 1 2800 2 3733 2 4666 2 5600 3 7466 4 9333 4 11199 5 13066 6 14932 7 16799 7 18665 8

1040 1891 1 2836 2 3781 2 4726 2 5672 3 7562 4 9453 4 11343 5 13234 6 15124 7 17015 8 18905 8

1005 1891 1 2836 2 3781 2 4726 2 5672 3 7562 4 9453 4 11343 5 13234 6 15124 7 17015 8 18905 8

680 1847 1 2770 2 3693 2 4616 2 5540 3 7386 4 9233 4 11079 5 12926 6 14772 7 16619 7 18465 8

620 1847 1 2770 2 3693 2 4616 2 5540 3 7386 4 9233 4 11079 5 12926 6 14772 7 16619 7 18465 8

1065 1847 1 2770 2 3693 2 4616 2 5540 3 7386 4 9233 4 11079 5 12926 6 14772 7 16619 7 18465 8

1005 1847 1 2770 2 3693 2 4616 2 5540 3 7386 4 9233 4 11079 5 12926 6 14772 7 16619 7 18465 8

575 1747 1 2620 2 3493 2 4366 2 5240 3 6986 3 8733 4 10479 5 12226 6 13972 6 15719 7 17465 8

540 1747 1 2620 2 3493 2 4366 2 5240 3 6986 3 8733 4 10479 5 12226 6 13972 6 15719 7 17465 8

960 1747 1 2620 2 3493 2 4366 2 5240 3 6986 3 8733 4 10479 5 12226 6 13972 6 15719 7 17465 8

925 1747 1 2620 2 3493 2 4366 2 5240 3 6986 3 8733 4 10479 5 12226 6 13972 6 15719 7 17465 8

820 1749 1 2624 2 3498 2 4373 2 5247 3 6996 3 8745 4 10494 5 12243 6 13992 6 15741 7 17490 8

820 1749 1 2624 2 3498 2 4373 2 5247 3 6996 3 8745 4 10494 5 12243 6 13992 6 15741 7 17490 8

820 1760 1 2640 2 3520 2 4400 2 5280 3 7040 3 8800 4 10560 5 12320 6 14080 6 15840 7 17600 8

820 1760 1 2640 2 3520 2 4400 2 5280 3 7040 3 8800 4 10560 5 12320 6 14080 6 15840 7 17600 8

820 1425 1 2138 1 2850 2 3563 2 4275 2 5700 3 7125 3 8550 4 9975 5 11400 5 12825 6 14250 6

820 1425 1 2138 1 2850 2 3563 2 4275 2 5700 3 7125 3 8550 4 9975 5 11400 5 12825 6 14250 6

820 1780 1 2670 2 3560 2 4450 2 5340 3 7120 3 8900 4 10680 5 12460 6 14240 6 16020 7 17800 8

820 1780 1 2670 2 3560 2 4450 2 5340 3 7120 3 8900 4 10680 5 12460 6 14240 6 16020 7 17800 8

Número de PAINÉIS Planeados

Matriz Planeamento de Necessidades de Rolos de Foil Consoante Número de Painéis Planeados

Expedit FW SH 02

Expedit FW SH 03

3,498

3,52

2,85

3,56

Expedit FW PT 01

Expedit FW SH 01

Stuva FW SH 18 3,493

3,733

Stuva FW SD 13 3,589

Stuva FW SD 14 3,733

Stuva FW TB 11 3,693

Stuva FW TB 12 3,693

Stuva FW SH 17 3,493

Besta FW TB 01

Besta FW TB 02

Besta FW SH 01 3,493

Stuva FW SD 15 3,781

Stuva FW SD 11

Produto
Comp. 

Painel (m)

3,781

3,693

3,693

Besta FW PT 02/04

Besta FW PT 03

Besta FW PT 05

Besta FW SD 02/04

Besta FW SD 03

Besta FW SD 05

3,733

3,589

3,781

3,733

3,589

1000 1250 1500 2000Larg. Foil 

(mm)

Caso o número de painéis planeado não estiver representado na tabela:

Ver nº de painéis imediatamente acima

2500 3000 3500 4000 4500 5000500 750
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ANEXO VII. FOLHA ELEMENTAR DE TRABALHO 
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ANEXO VIII. FOLHA DE CÓDIGOS 
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ANEXO IX. JOGO LEGO - GUIÃO 
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