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RESUMO 

A presente dissertação é o resultado do projeto individual, desenvolvido em contexto 

empresarial no âmbito do 2º ano do Mestrado em Engenharia e Gestão da Qualidade. O 

principal objetivo deste projeto prendeu-se com a aplicação de princípios de produção Lean 

Manufacturing numa empresa de metalomecânica pesada para melhorar a sua eficiência e 

produtividade. 

Esta dissertação iniciou-se com uma revisão bibliográfica sobre a temática Lean 

Manufacturing, os seus princípios e ferramentas. Para desenvolver o projeto foi usada a 

metodologia Action-Research iniciando-se o projeto por um diagnóstico do sistema de 

produção atual descrevendo numa primeira fase a empresa onde este foi desenvolvido, 

fazendo-o de forma mais descritiva em relação ao sistema de produção geral.  

A análise da situação atual do centro de transformação de chapas conduziu ao levantamento e 

à identificação de alguns problemas nomeadamente à desajustada cadeia de abastecimento de 

materiais, ao inadequado armazenamento de algum material, à abundância de atividades que 

não acrescentam valor ao produto, entre outros. No decorrer do projeto sentiu-se necessidade 

de alargar o âmbito de estudo e procedeu-se à identificação de alguns problemas que eram 

inerentes a outros setores que não o centro de transformação de chapa, sendo alguns deles 

transversais à empresa, tais como a desorganização do espaço fabril e dos postos de trabalho, 

o desajuste ergonómico e a insegurança dos cavaletes, a gestão inadequada de equipamentos 

de medição e monitorização, entre outros.  

Após a conclusão da análise e identificação dos problemas foram sugeridas algumas propostas 

de melhoria, com o objetivo de dar resposta aos problemas existentes, nomeadamente, 

implementação dos 5S, gestão visual, normalização dos postos e condutas de trabalho. 

Adicionalmente apresentou-se sugestões para o abastecimento e armazenamento de material, 

propôs-se a criação de uma matriz de competências e formação, e outras propostas 

posteriormente desenvolvidas. Não tendo havido possibilidade de implementação das 

propostas sugeridas, foram, no entanto, previstas potenciais melhorias e ganhos com a 

implementação de algumas das sugestões apresentadas. A implementação propriamente dita 

pode, assim, ser a base para um trabalho futuro. 

PALAVRAS-CHAVE: Lean Manufacturing, 5S, Gestão Visual, Standard Work 
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ABSTRACT 

The present dissertation is the result of an individual project, developed in a business context, 

within the second year of the Master Degree in Engineering and Quality Management. The 

main objective of this project was held with the application of the Lean Manufacturing 

production principles in a heavy engineering company to improve its efficiency and 

productivity. 

This dissertation began with a literature review on the topic Lean Manufacturing, its 

principles and tools. To develop the project it was used the Action-Research methodology 

starting up the project with a diagnosis of the current production system describing at a first 

phase the company where it was developed, making it more descriptive in relation to the 

overall production system.  

The analysis of the current situation of the plate processing center conducted to the survey 

and identification of some issues including the inadequate materials supply chain to the 

improper storage of some material, the abundance of activities that do not add value to the 

product, among others. Throughout the project it was felt the need to broaden the scope of 

study and proceeded to the identification of some problems that were inherent in sectors other 

than the sheet metal processing center, some of which are transversal to the company, such as 

disorganization of manufacturing space work posts, ergonomic misfit and insecurity of trestle, 

inadequate management of measurement and monitoring equipment, among others.  

Upon completion of the analysis and identification of the problems, some improvement 

proposals were suggested in order to respond to the existing problems, namely, 

implementation of 5S, visual management, standardization of work stations and behaviors. 

Additionally suggestions were presented for the supply and storage of material, the creation of 

an array of skills and training were proposed as well as other proposals later developed. Since 

the implementation of the suggested proposals was not possible, potential improvements and 

gains from implementing some of the suggestions where however made. The implementation 

itself may thus be the basis for future work. 
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1. INTRODUÇÃO 

O capítulo que se segue pretende fazer um enquadramento da dissertação, bem como a 

exposição dos objetivos deste trabalho. É ainda apresentada a metodologia de investigação 

adotada, além de uma breve descrição da forma como está organizada a dissertação. 

1.1 Enquadramento 

A globalização que caracteriza cada vez mais a economia global, fundamenta a procura por 

modelos de negócio exímios. Neste sentido, as empresas procuram adotar metodologias que 

lhes permitam alcançar e superar as metas e objetivos a que se propõem, bem como a se 

distinguirem e sobreporem aos seus concorrentes.  

Neste contexto, surge o Lean Production como, uma forma de fazer cada vez mais com 

menos recursos, menos espaço, menos stocks e com menos esforço humano (Monden, 

1998). A metodologia Lean Production teve origem no Toyota Production System (TPS) 

(Ohno, 1988) desenvolvido assim para a indústria automóvel, tendo sido posteriormente 

difundido e adaptado a outras áreas de atividade. 

Lean tem como foco principal a eliminação do desperdício e melhoria da produtividade. 

Neste sentido, e segundo a definição de Ohno (1988), são considerados sete tipos de 

desperdícios, sendo eles: sobreprodução, esperas, transporte, processamento inadequado, 

stock, movimentações e defeitos. Há ainda autores que consideram um oitavo desperdício 

que é a não utilização das ideias dos operadores (Liker, 2004).  

O objetivo de Lean é a redução e mesmo a eliminação destes desperdícios, utilizando para 

isso a aplicação de métodos e diversas ferramentas tais como os 5S, Total Productive 

Maintenance (TPM), Poka-Yoke, Just-in-Time, Kaizen, Value Stream Mapping (VSM), 

entre outras. Assim, muitas empresas estão a adotar esta metodologia de gestão da produção 

para aumentar a produtividade e reduzir custos, tendo também outros benefícios tais como 

redução de defeitos, erros e ações desnecessárias, aumento da segurança e melhor utilização 

de espaço (Veza, Gjeldum, Celent, 2011).  

A empresa Bysteel, S.A. pretende adotar esta metodologia tendo já sido realizado um 

projeto nesta área no ano de 2013 (Amor, 2013). A empresa dedica-se à construção de 

estruturas metálicas de médio e grande porte, sendo uma empresa de referência no seu 
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setor. A empresa pertence ao grupo Domingos da Silva Teixeira (DST). Localizada em 

Palmeira – Braga, num espaço de 50 mil m2, a Bysteel possui três unidades industriais, as 

quais permitem uma capacidade de produção superior a 12 mil toneladas de estrutura 

metálica por ano.  

Na procura da melhoria contínua a Bysteel tem estado em constante evolução para superar 

as expectativas de todos os seus stakeholders. Assim, e para dar continuidade ao projeto já 

realizado em 2013, o trabalho respeitante a esta dissertação foi desenvolvido nesta empresa 

sendo mais um contributo para a contínua evolução da Bysteel. O projeto centrou-se nos 

processos produtivos do "chão de fábrica“ da empresa pois existiam muitos problemas 

associados a estes processos, nomeadamente, difícil controlo e rastreabilidade dos 

equipamentos de medição e monitorização, pouca organização do espaço de trabalho, 

atrasos relativamente ao planeamento, não conformidades detetadas ao longo do processo 

produtivo, grandes percursos de transporte, entre outros. 

Foi ainda abrangido neste projeto a gestão de manutenção, em prol, uma vez mais, da 

melhoria contínua e redução/eliminação de desperdícios tais como as esperas existentes nos 

processos, onde se procurou implementar ferramentas e/ou metodologias que se considerem 

adequadas e geradoras de melhoria. 

1.2 Objetivos 

Com a realização deste projeto, pretendeu-se melhorar a eficiência e aumentar a 

produtividade, através da implementação de ferramentas Lean. Para tal, foram delineados 

os seguintes objetivos específicos:  

� Identificar e eliminar desperdícios ao longo da cadeia de valor; 

� Incutir a metodologia Lean Thinking a nível transversal; 

� Normalizar processos produtivos; 

� Organizar o abastecimento de materiais; 

� Uniformizar a organização dos espaços de trabalho bem como os procedimentos nos 

postos; 

� Dar formação e fazer acompanhamento dos colaboradores. 

Para se conseguir atingir os objetivos anteriormente descritos, foi necessário a utilização de 

ferramentas como, por exemplo, Gestão visual, 5S, Trabalho Normalizado. De uma forma 

geral, os objetivos deste projeto passaram por contribuir para a melhoria contínua, através 
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do estudo e identificação dos pontos críticos que necessitavam de alterações, para que se 

atingisse um aumento de produtividade e se alcançassem os objetivos operacionais da 

empresa. 

1.3 Metodologia de investigação 

A dissertação adotou como estratégia de investigação a metodologia Action Research. Esta 

metodologia enfatiza o envolvimento de quem realiza a pesquisa, na busca pela resolução 

dos problemas organizacionais, envolvendo também aqueles que vivem diretamente os 

problemas. No decorrer deste projeto e, de acordo com a metodologia utilizada, houve uma 

estreita colaboração entre o investigador e os participantes na pesquisa, tendo sido uma 

relação democrática e participativa. Esta metodologia de investigação enfatiza a natureza 

interativa das fases que a compõem, as quais serão aprofundadas adiante, sendo: 

Diagnóstico, Planeamento, Implementação de Ações, Avaliação e discussão das ações 

implementadas e especificação da aprendizagem. Nesta estratégia de investigação os 

objetivos das ações implementadas vão além do tempo de projeto, ou seja, os resultados 

obtidos devem ter implicações noutros contextos (Saunders, Lewis and Thornhill, 2007).  

 

Figura 1 - Fases da metodologia Action Research - Adaptado de Susman, citado em O'Brien (2001) 

Este projeto teve início com uma revisão bibliográfica acompanhada de uma análise crítica 

da literatura, por forma a identificar a informação mais relevante das temáticas em questão. 

Procedeu-se à procura e estudo de ferramentas que poderiam posteriormente ser 

implementadas para obtenção de melhoria do processo. 

Diagnóstico

Planeamento de 
ações

Implementação 
de ações

Avaliação dos 
resultados

Especificação de 
aprendizagem
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Em simultâneo começou também a primeira fase na estratégia de investigação, que 

consistiu no Diagnóstico do processo de produção. Nesta fase fez-se um levantamento da 

situação à data do processo tendo sido identificados os pontos críticos e oportunidades de 

melhoria. Tornou-se desta forma possível adequar as ferramentas Lean, bem como a gestão 

de manutenção, ao cenário encontrado. 

A segunda fase, o Planeamento, consistiu em identificar e selecionar ferramentas Lean que 

com base no que foi observado na primeira fase, contribuiu para uma melhoria do processo. 

Nesta fase, desenhou-se o caminho que se seguiu nas fases seguintes. 

Depois do planeamento concluído, chegou-se à terceira fase, Implementação de Ações. 

Nesta altura propuseram-se para aplicação as ferramentas e soluções identificadas na fase 

anterior, as quais foram implementadas, controladas e monitorizados os resultados e 

evolução do sistema. 

Na quarta fase, a Avaliação e discussão das ações implementadas procedeu-se ao estudo e 

discussão dos resultados obtidos, para analisar a existência ou não de melhorias do processo 

e percecionar as diferenças do antes e depois das ferramentas implementadas. 

Por fim, como quinta fase, procedeu-se à especificação da aprendizagem que culminou 

com a elaboração da dissertação, em que se sintetizou e transcreveu tudo o que foi 

realizado com o projeto e as lições aprendidas, bem como uma análise final em jeito de 

conclusão com sugestões de ações que poderiam futuramente vir a ser estudadas 

pormenorizadamente e implementadas para alavancar os resultados obtidos. 

Relativamente às escolhas dos métodos de recolha de dados, foi usado o método misto, ou 

seja, foram recolhidos e analisados dados qualitativos e dados quantitativos. 

1.4 Estrutura da dissertação 

A dissertação encontra-se dividida em 7 capítulos.  

No capítulo 1 é feita uma introdução, onde é feito um enquadramento ao projeto e, é dado a 

conhecer os objetivos e metodologia de investigação utilizada. 

O capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica. Neste capítulo, é abordado o Lean 

Production, em que, após uma análise exaustiva da literatura disponível sobre esta temática, 

se sintetiza e redige um pequeno texto, por forma a disponibilizar o conhecimento 

necessário para a realização e perceção dos conteúdos deste projeto.   
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No capítulo 3 é dada a conhecer, em maior pormenor, a empresa onde se desenvolveu o 

projeto. São abordados diversos aspetos, tais como: os produtos, os mercados, a visão e 

missão da empresa, os processos de produção bem como a sua estrutura organizacional. 

No capítulo 4 é feita uma descrição e análise crítica da situação atual, em que numa fase 

inicial, se descreve o processo e se analisa a situação atual e posteriormente se identificam 

os vários problemas encontrados. 

No capítulo 5 apresentam-se propostas de melhoria, as quais surgem como resposta aos 

problemas previamente encontrados. 

O capítulo 6 apresenta uma análise e discussão dos resultados que seriam possíveis obter 

com a implementação das propostas. 

No capítulo 7 é feita uma apresentação das conclusões e dos resultados obtidos neste 

trabalho fazendo-se ainda referência às oportunidades para trabalho futuro. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O capítulo que se segue tem como objetivo dar a conhecer o estado da arte do conceito 

Lean e dos conceitos a ele relacionados, através de uma pesquisa e posterior revisão 

bibliográfica. Ao longo deste capítulo são identificados os princípios Lean e apresentados 

os desperdícios apontados por esta metodologia. São ainda identificadas e estudadas 

algumas das ferramentas e técnicas inerentes ao modelo organizacional Lean e Gestão da 

manutenção. 

2.1 Lean Production 

No que respeita à estrutura produtiva, o panorama industrial tem vindo a sofrer alterações. 

Passou de uma indústria centrada no trabalho intensivo, para uma indústria focada na 

tecnologia. Desta forma, tem-se presenciado a um aumento da mecanização e automação 

das operações. Em simultâneo há cada vez mais a preocupação com a preservação do meio 

ambiente, o que provoca uma grande pressão para que os resíduos industriais não 

prejudiquem o meio ambiente. Estas mudanças associadas aos elevados investimentos, 

culminam na necessidade de utilização da fábrica de forma eficiente e eficaz, com produtos 

de elevada qualidade, mostrando em simultâneo preocupação com o meio ambiente e a 

segurança. Mediante o cenário anteriormente exposto, a importância da função de 

manutenção tem aumentado, já que tem um papel importante na melhoria da 

disponibilidade, eficiência, produtos com qualidade, cumprimento de prazos de entrega, 

requisitos de ambiente e segurança (Alsyouf, 2006). 

Neste contexto, o Lean Production surge como uma forma de fazer cada vez mais com 

menos recursos, menos espaço, menos stocks e com menos esforço humano (Womack et al., 

1990). Lean tem como foco principal a eliminação do desperdício e melhoria da 

produtividade. Ainda segundo Womack et al. (1990) Lean Production propõe uma forma 

diferente para as pessoas realizarem o seu trabalho, ao mesmo tempo, que permite produzir 

melhores produtos, numa vasta variedade a baixo custo. Igualmente importante para os 

autores, é o facto de Lean Production proporcionar atividades mais desafiantes e 

realizadoras tanto para os colaboradores do chão de fábrica como dos escritórios.  

Para Liker (1998) Lean é uma filosofia de produção que diminui o tempo entre a 

encomenda do cliente e a expedição, fazendo-o através da eliminação de desperdício. Para 

este autor, Lean Production é um processo, uma jornada, não um estado terminado. O foco 
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é reduzir desperdício que não acrescenta valor, o que significa, colocar o produto onde é 

necessário, quando é necessário na quantidade necessária, nem mais nem menos. Embora 

alguns desperdícios sejam necessários, o objetivo é eliminar ou reduzir o máximo de tarefas 

que não acrescentam valor. Apenas se isto estiver a ser feito é que as empresas se “estão a 

tornar Lean”. 

2.1.1 Origem e evolução do conceito 

A metodologia Lean Production teve origem no Toyota Production System (TPS) (Ohno, 

1988; Monden, 1998) desenvolvido assim para a indústria automóvel, tendo sido 

posteriormente difundido e adaptado a outras áreas. No entanto, foi apenas com o 

lançamento do livro “The machine that changed the world” de Womack, Jones e Roos que 

surgiu o conceito Lean Production. Como se pode ver na figura 2, embora o conceito de 

Lean, tenha surgido apenas em 1990, haviam já sido aplicadas ideias Lean por outros 

pensadores.  

 
Figura 2 - Evolução do Lean - Strategos (2015) 

 

Segundo Strategos (2015) Eli Whitney desenvolveu o primeiro pensamento Lean aquando 

da sua invenção da máquina de descaroçar algodão à qual se seguiu, em 1799, um conceito 

ainda mais grandioso, o conceito de peças intermutáveis, na altura para armas de fogo.  

No século XIX surge Frederick Taylor, cuja contribuição na evolução do Lean foram as 

ideias sobre o estudo de tempos e a normalização do trabalho. Ele designava as suas ideias 

de Gestão Cientifica.  
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Pela mesma altura surgiram ainda Frank e Lillian Gilbreth com o estudo de movimentos e a 

invenção dos diagramas de processo atribuídos a Frank e a psicologia através do estudo das 

motivações dos trabalhadores e como as atitudes afetam os resultados dos processos 

atribuídos a Lillian. 

Na primeira década do seculo XX aparece Henry Ford com a noção de produção em série e 

linhas de montagem. Ford tinha um sistema de produção que apenas estava preparado para 

produzir um modelo, o modelo T, apenas numa cor, preto. Esta situação levou a que 

aparecessem problemas para o seu sistema já que o mercado apresentava variações nas suas 

exigências. 

Duas décadas depois Alfred P. Sloan desenvolveu uma abordagem mais realista e 

desenvolveu várias estratégias tanto ao nível do negócio como da produção para gerir 

empresas de grande dimensão e gerir a variedade. 

Na década de 50, surge o TPS (Toyota Production System) numa empresa da indústria 

automóvel, a Toyota. Sakichi Toyoda, Kiichiro Toyoda, Shigeo Shingo e Taiichi Ohno 

foram os responsáveis pela adaptação e reformulação do conceito de produção Ford, que 

conjuntamente com outras práticas como, por exemplo o Controlo estatístico de Qualidade, 

de Ishikawa, Deming e Juran criaram uma nova abordagem à produção, o TPS. A Toyota 

apercebeu-se rapidamente que os trabalhadores fabris tinham muito mais com o que 

contribuir do que apenas força braçal. 

2.1.2 Toyota Production System (TPS) 

Segundo Liker (1998), o Toyota Production System (TPS) é uma evolução contínua de 

soluções destinadas a alcançar o ideal “lean”. O Lean é muito mais do que técnicas, é uma 

forma de pensar. É uma abordagem de sistema por inteiro, que cria uma cultura em que 

todos estão constantemente a melhorar processos e produção. É um sistema humano – 

focado no cliente e orientado para o cliente. De 1949 a 1975 foram vários os ajustes e 

alterações no sistema produtivo da Toyota, culminando num sistema melhorado e 

aperfeiçoado (TPS), o qual, nos dias de hoje, é designado de Lean Production. O Toyota 

Production System foi concebido e a sua implementação iniciada pouco depois da II Guerra 

Mundial. Mas só despertou atenção da indústria japonesa na primeira crise de óleo em 1973 

(Ohno, 1988). Liker (2004) incorporou os 4 maiores princípios do Toyota Way no seu 

modelo 4P (Figura 3). 
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Figura 3 - Modelo 4P do Toyota Way - adaptado de Liker (2004) 

Por forma a documentar a ideologia TPS, Ohno através do seu discípulo Fujio Cho partiu 

para uma representação gráfica dos princípios e ideias defendidas no TPS. Essa 

representação surge sob a forma de uma casa, pois uma casa é forte apenas se o telhado, os 

pilares e as fundações forem fortes. A casa do TPS tornou-se num dos símbolos mais 

reconhecidos na indústria moderna (Liker 2004). A Figura 4 evidencia essa representação 

gráfica do TPS apresentada por Liker (2004).  

 
Figura 4 - Casa TPS - adaptado de Liker (2004) 

Cada elemento que constitui a casa é, por si só fundamental, mas mais importante é a forma 

como cada elemento se reforça com os outros. É possível encontrar diversas variações desta 

casa TPS, mas os princípios básicos mantêm-se. Os pilares que suportam o sistema TPS são 

o Just-in-Time (JIT) e o Jidoka (autonomação) (Ohno, 1988; Liker, 2004). O foco na 
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melhoria contínua - “Kaizen”, a fundação na produção nivelada, nos processos 

normalizados, na gestão visual e na filosofia Toyota (Liker, 2004). 

2.2 Princípios do Lean  

Foi no livro “The machine that changed the world” que Womack et al. (1990) apresentaram 

alguns princípios que estavam por detrás da indústria produtiva Japonesa. Numa edição 

posterior também de Womack & Jones “Lean Thinking: banish waste and create wealth in 

your corporation” (1996), foram definidos 5 princípios como sendo a base do Lean 

Thinking, princípios esses que, se bem implementados, são para os autores, o “antidoto para 

os desperdícios”. Os princípios de Lean Thinking são os que se seguem: 

� Valor (Value): Este princípio aparece como sendo o primeiro passo na procura pelo 

pensamento Lean. A palavra-chave aqui é, o cliente. Olhar sob a prespetiva do 

cliente e identificar aquilo que ele está disposto a pagar, ou seja, identificar aquilo 

que, para ele, acresce ou não acresce valor. Desta forma, tudo aquilo pelo qual o 

cliente não estiver disposto a pagar, por não corresponder aos requisitos do mesmo, 

deve ser considerado desperdício, porque não há a criação de valor, e como tal 

deverá ser eliminado ou minimizado. 

� Fluxo de Valor (Value Stream): Ou cadeia de valor que, se caracteriza por todo o 

percurso do produto desde o fornecedor de matéria-prima até à chegada do produto 

final ao cliente. No decurso desta cadeia de valor, são levadas a cabo inúmeras 

atividades. Todas essas atividades que constituem o fluxo de valor devem ser 

identificadas em três tipos de atividades: as que acrescentam valor; as que não 

acrescentam valor, mas são necessárias e as que não acrescentam valor e não são 

necessárias. Estas últimas, segundo a metodologia Lean, devem ser eliminadas de 

imediato, uma vez que são consideradas desperdícios. 

� Fluxo (Flow): Tendo assegurado os dois primeiros passos, ou seja, identificados os 

produtos que criam valor e eliminadas as atividades que não acrescentam valor e 

não são necessários, surge um terceiro principio que se prende com a organização 

do processo produtivo. Este princípio assenta na criação de um fluxo de produção 

contínuo, sem interrupções, sem esperas e sem stocks. 

�  Sistema Puxado (Pull): O quarto princípio é o sistema de produção puxado que, 

como o nome indica, a produção só deve acontecer quando esta for puxada, ou seja, 

mediante encomenda do cliente e apenas nas quantidades solicitadas. Isto irá 
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permitir à empresa produzir a quantidade certa no momento certo, dando origem à 

eliminação da acumulação de stocks. Este princípio vai de encontro à filosofia JIT 

que considerava que o stock é um desperdício de recursos. 

� Perseguir a Perfeição (Perfection): Este princípio não é mais do que, a procura 

pela melhoria contínua, também conhecida por Kaizen. A melhoria contínua está 

assente na eliminação de todos os desperdícios criando, desta forma, valor. As 

empresas deverão assim, estar em constante busca de formas e mecanismos que lhes 

permitam melhorar o seu desempenho e fomentar a criação de valor. 

Os 5 princípios não devem ser encarados como sendo sequenciais, um após o outro, mas 

sim, como um percurso de melhoria contínua (Bicheno, 2000). 

2.3 Tipos de Desperdício 

Muda é a designação em Japonês para desperdícios. No sistema produtivo e nos serviços, 

“muda” é uma palavra mais “poderosa” do que desperdício, porque está associada a sete 

desperdícios (Bicheno, 2000). 

No sistema Toyota, procuram-se pelos desperdícios que normalmente não são percetíveis, 

porque se tornaram aceitáveis como uma parte natural do trabalho diário (Shingo, 1989). 

Segundo Shingo (1989) há dois tipos de operações: as que acrescentam valor e as que não 

acrescentam valor. As operações que não acrescentam valor, tais como deslocação para 

buscar peças, desempacotar peças e trocas de operação, podem ser considerados 

desperdícios. No entanto, sem melhoria de trabalho, não conseguem ser totalmente 

eliminados. Operações que acrescentam valor transformam realmente materiais, mudando 

ou a forma ou a qualidade. 

Segundo a definição de Ohno (1988), são considerados sete tipos de desperdícios, sendo 

eles: sobreprodução, esperas, transporte, processamento inadequado, stock, movimentações 

e defeitos. Há ainda autores que consideram um oitavo desperdício que é a não utilização 

das ideias dos operadores (Liker, 2004). Uma breve descrição destes desperdícios é 

apresentada a seguir: 

� Sobreprodução: Ohno acreditava que a sobreprodução era o desperdício mais sério 

de todos, porque era a origem de muitos problemas, como stock, consumo excessivo 

de recursos, matérias e equipamentos. Como resultado podem não ser detetados 

defeitos de forma célere, produtos podem deteriorar-se e pode gerar pressão 
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(artificial) sobre o ritmo de trabalho, (Bicheno, 2000). A sobreprodução é fazer 

muito, muito cedo, ou fazer apenas “pelo sim pelo não”. O objetivo deve ser a 

produção apenas do que é pedido, quando é pedido e na quantidade pedida.  

� Esperas: O tempo é um elemento importante na competitividade e qualidade. Neste 

sentido, o desperdício espera ocorre quando o tempo não está a ser usado 

eficazmente. A espera é o inimigo de fluidez. Embora seja praticamente impossível 

reduzir os tempos de espera para zero, esse deve ser o objetivo. Sempre que um 

operador ou funcionário está à espera de trabalho, ou simplesmente á espera de algo 

para fazer, é desperdício de espera, (Bicheno, 2000).  

� Transporte: Este desperdício refere-se a movimentações de material dentro do 

sistema produtivo. As movimentações de material ocorrem desde o fornecedor, com 

a matéria-prima até ao cliente final, com o produto acabado. Este desperdício 

acontece sobretudo porque existem grandes distâncias entre postos de trabalho, seja 

na receção de matéria-prima, seja no armazenamento de produto acabado e o 

material tem de percorrer longas distâncias. O layout fabril é preponderante para a 

existência ou não deste desperdício. 

� Processamento inadequado: Referindo-se aos processos que não são realizados de 

forma eficaz e eficiente e que tornam necessária a sua repetição ou até mesmo aos 

que não são necessários, este desperdício pode surgir devido por exemplo á 

inexistência de procedimentos normalizados, ou no caso de os procedimentos 

existirem, os mesmos podem estar errados ou obsoletos. Outro exemplo bastante 

usual para a ocorrência deste desperdício é o uso das ferramentas erradas ou mesmo 

a falta de formação adequada para o desempenho de determinada tarefa. 

� Stock: Stock é o inimigo da qualidade e produtividade. Isto acontece porque o stock 

tende a aumentar os tempos de espera, evita a rápida identificação de problemas e 

aumenta o espaço necessário, desencorajando nesse sentido a comunicação. A 

acumulação de matéria-prima, componentes ou mesmo produtos acabados, esconde 

muitos problemas como a falta de qualidade, o incumprimento de prazos, a falta de 

capacidade do processo, entre outros. Num sistema produtivo mais “magro” se 

algum erro ocorrer, caso seja necessário para a produção, torna-se necessário 

perceber onde ocorreu o problema e agir na raiz do mesmo, atuando e não 

camuflando, como nos casos em que existe excesso de stock.  
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� Movimentações desnecessárias: Este desperdício prende-se com movimentos ou 

trabalhos que não acrescentam valor ao produto final. Como exemplo podemos 

apontar os seguintes: procurar ferramentas ou documento; deslocações entre postos 

de trabalho muito distantes; abastecimento do próprio posto de trabalho; baixar ou 

esticar para pegar em ferramentas, entre outras. As movimentações desnecessárias 

ocorrem por falta de limpeza e organização dos postos de trabalho, pela pouca 

sensibilidade à ergonomia, por um layout do espaço fabril desajustado, etc. 

� Defeitos: Um problema no início do processo resulta sempre num produto com 

defeito. Os defeitos custam dinheiro, a curto e longo prazo. As categorias de custo 

de qualidade são duas. Defeito interno, com os seguintes custos associados: sucata, 

retrabalho, atrasos e, defeito externo, em que encontramos como possíveis custos 

associados: garantia; reparações; deslocações; possibilidade de perda de cliente. O 

custo do defeito vai aumentando, à medida que o tempo passa sem o mesmo ser 

detetado. 

Para Bicheno (2000), são vários os desperdícios que podem ser acrescidos aos sete 

desperdícios apontados por Ohno. Ele refere o “Potencial Humano não utilizado”, que é o 

mesmo sugerido por Liker (2004) como sendo o oitavo desperdício; refere ainda “Sistema 

inapropriado”; “Desperdício de Energia e água”; “Desperdício de Materiais”; “Desperdícios 

nos serviços e escritórios”; “Desperdício do Tempo do cliente”; “Desperdício de Perda de 

cliente”. 

O objetivo de Lean é a redução e mesmo a eliminação destes desperdícios, utilizando para 

isso a aplicação de métodos e diversas ferramentas tais como os 5S, Total Productive 

Maintenance (TPM), Poka-Yoke, Just-in-Time, Kaizen, Value Stream Mapping (VSM), 

entre outras. Assim, muitas empresas estão a adotar esta metodologia de gestão da produção 

para aumentar a produtividade e reduzir custos, tendo também outros benefícios tais como 

redução de defeitos, erros e ações desnecessárias, aumento da segurança e melhor utilização 

de espaço (Veza et al., 2011; Carvalho et al., 2011; Alves et al., 2014). 

2.4 Ferramentas e Técnicas Lean 

São várias as ferramentas e técnicas que se podem adotar, para que seja possível a 

implementação e manutenção do Lean Production. Nesta secção abordam-se algumas das 



 

15 

técnicas e ferramentas que podem ser usadas com vista à adoção da filosofia Lean: Gestão 

Visual; 5S; Just-in-Time; Trabalho uniformizado; Kaizen; Value Stream Mapping, TPM. 

2.4.1 Gestão Visual 

A Gestão Visual tem como finalidade a obtenção do máximo de informação e controlo 

operacional, sem haver necessidade de sair do “chão de fábrica”. Isto aplica-se a 

operadores, a supervisores e mesmo aos gestores (Bicheno, 2000). Esta gestão de processos, 

pode ser visual, mas também auxiliada por controlo sonoro. Na Toyota, por exemplo, cada 

célula robot tem o seu toque único, que toca através de altifalantes quando há algum 

problema ou paragem. Os engenheiros de manutenção aprenderam a ouvir quais os toques 

das máquinas pelas quais eles são responsáveis (Bicheno, 2000). 

Esta ferramenta serve para, por exemplo, dar indicações de atividades em curso, indicações 

de segurança ou qualidade, permitindo a prevenção e identificação de anomalias. Outros 

exemplos de Gestão Visual são: manter as equipas informadas de novos produtos e 

progresso, através de mapas, tais como gráficos de Gantt; manter mapas de OEE (Overall 

Equipment Effectiveness) perto das máquinas ou em zonas de encontro das equipas; tempos 

de troca devem estar reproduzidos graficamente de forma rotineira, para prevenir 

derrapagens; possibilidade de sugestões por parte dos operários e operário do mês (Bicheno, 

2000). 

2.4.2 Técnica 5S 

Esta ferramenta pode, numa primeira análise, ser definida como uma boa arrumação, mas é 

mais do que isso. Trata-se de uma mudança de mentalidades, de transformar operações 

ordeiras e normalizadas na regra e não na exceção. Os 5S têm um impacto direto na 

segurança, nos custos, na qualidade, na entrega, e no OEE (Bicheno, 2000). 

Os 5S permitem a qualquer pessoa distinguir entre condições normais e anormais de 

relance, são a base para a melhoria contínua, zero defeitos, redução de custos e uma área de 

trabalho segura, além disso são uma forma sistemática de melhorar o ambiente de trabalho, 

os processos e produtos através do envolvimento dos operadores da linha de produção 

(George et al., 2005). 

Com o tempo, vários tipos de desperdícios podem acumular-se nas empresas. Desperdícios 

no “chão de fábrica” incluem grandes inventários de trabalho-em-processo (WIP) 
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desnecessários, inventário com defeito, ferramentas, equipamentos de medição, carrinhos e 

mesas desnecessários (Monden, 1998). 

Os 5S provêm de cinco palavras em Japonês. Numa tentativa de se universalizar as palavras 

referentes aos 5S, surgiram várias tentativas, como por exemplo: Sort, Straighten, Shine, 

Systematise, Sustain ou as que se seguem na Figura 5. 

 
Figura 5 - 5S - The Productivity Press Development Team (1996) 

Segundo a publicação The Productivity Press Development Team (1996), os 5S são: 

� Sort (Seiri) – Significa a remoção de todos os itens do ambiente de trabalho que, 

não são necessários para as atuais operações de produção.  

� Order (Seiton) – Pode ser definido como a arrumação dos itens necessários, para 

que eles sejam facilmente utilizáveis e etiquetá-los para que eles sejam facilmente 

encontrados e arrumados. 

� Shine (Seiso) – Refere-se a limpar o chão, limpar maquinaria e, em geral, garantir 

que tudo na fábrica se mantém limpo. 

� Standardize (Seiketsu) – Define-se não, como os três anteriores, que são 

verdadeiras atividades, mas antes, refere-se ao método usado para manter os 3S 

anteriores - Sort, Order e Shine.  

� Sustain (Shitsuke) – Dentro do contexto dos 5S, significa criar um hábito de manter 

corretamente procedimentos adequados. 
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A abordagem dos 5S é um método simples, mas poderoso para melhoria do “chão de 

fábrica”. Para os 5S serem eficientes, os trabalhadores têm de criar o hábito de colocar as 

coisas à mão para fácil acesso. Ter apenas o conhecimento dos 5S, não é suficiente; os 

trabalhadores também devem praticar os 5S continuadamente. Deve tornar-se um ato 

espontâneo e natural por vontade própria, e não algo que eles sejam forçados a fazer 

(Monden, 1998). 

Segundo a publicação The Productivity Press Development Team (1996), é normal haver 

algum tipo de resistência na implementação desta ferramenta, já que se trata de mudar 

hábitos e rotinas, por vezes, fortemente enraizadas. Alguns dos obstáculos que podem ser 

encontrados relacionam-se com as questões e afirmações colocadas:  

“- O que tem de tão fantástico em organizar e arrumar?” 

“- Porquê limpar quando se vai sujar novamente?” 

“- Arrumar e organizar não vai aumentar a produção!” 

“- Fizemos os 5S há anos atrás!” 

“- Temos demasiado trabalho para atividades 5S.” 

“- Porque precisamos implementar os 5S?” 

No entanto, se todos estes entraves forem ultrapassados e, os 5S implementados, é possível 

obter bastantes benefícios com esta ferramenta, tais como: 

• Diminuição de tempo de mudança  

• Diminuição de defeitos e aumento da qualidade – organizar e arrumar previne a 

montagem de partes erradas. Manter os equipamentos limpos evita erros em 

operações com equipamentos. 

• Diminuição de desperdício gera menor custo – Desperdício de tempo na procura de 

equipamentos, desperdício no espaço necessário para armazenamento, entre outros. 

• Diminuição de acidentes leva a aumento da segurança – Itens deixados em 

caminhos de circulação, com stock empilhado em altitude em áreas de 

armazenamento, por exemplo, são riscos que podem levar à ocorrência de acidentes. 

2.4.3 Just-in-Time (JIT) 

Segundo The Productivity Press Development Team (1998), o Just-in-time é uma 

abordagem que pode aumentar drasticamente a competitividade de uma organização ao 

eliminar desperdício do processo produtivo. Pode-se dizer, que o Just-in-time, mais do que 

uma abordagem, é um conjunto de abordagens que suportam uma maneira diferente de 
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funcionamento de uma fábrica. Estas abordagens estão de tal forma interlaçadas que é 

difícil saber onde começar.  

O JIT pode ser descrito como uma abordagem de produção que possibilita a uma empresa 

produzir os produtos que os seus clientes querem, quando eles o querem, e na quantidade 

que eles querem. Esta abordagem difere da abordagem de produção em massa utilizada em 

muitas empresas, as quais produzem grandes lotes que são posteriormente armazenados, 

sendo expedidos para os clientes conforme forem chegando as encomendas. O JIT veio 

alterar este conceito, ele permite que uma empresa produza uma vasta gama de produtos em 

quantidades menores, com tempos de espera menores, por forma a satisfazer os desejos dos 

clientes. 

O Just-In-Time permite às empresas tornarem-se mais competitivas, ao produzirem as 

variedades desejadas pelos clientes, mantendo simultaneamente custos baixos, qualidade 

elevada e tempos de espera mínimos. Resumidamente podem ser identificados como 

consequência de uma produção JIT: redução de custos; redução de stocks; aumento da 

produtividade e melhoria da competitividade; melhoria da flexibilidade da empresa. Isto é 

alcançado pela eliminação de desperdícios no processo produtivo (Sequeira e Carvajal 

1994). Na abordagem JIT estão associados vários conceitos, alguns dos quais já abordados 

neste trabalho, tais como 5S, trabalho uniformizado, gestão visual, Poka-Yoke, zero 

defeitos, Kanban, sistema Pull, Takt Time, entre outros.  

O Takt Time, é a taxa à qual cada produto precisa estar concluído, por forma a responder 

aos requisitos do cliente. É expresso em minutos, ou fração de minutos por unidade de 

produto. Para determinar a média de Takt Time para o processo final, divide-se o tempo 

total diário de trabalho, pela quantidade de produto necessários para cada dia. O Takt Time 

pode ser determinado através da Erro! A origem da referência não foi encontrada.. 

Equação 1 - Takt Time 

 
O sistema pull surge associado ao Kanban. Kanban significa cartão. É um sistema que usa 

cartões ou outros dispositivos como sinais visuais, para controlar a movimentação e 

produção dos materiais. Neste sentido, o Kanban serve para gerir um sistema de produção 

“pull”. Num sistema de produção pull, um processo só produz mais peças, quando o 

processo que se segue retira peças. Um processo puxa a produção do processo a montante, 
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sendo o cliente o desencadeador de todo este processo. Apenas com um sistema de 

produção deste género se torna possível produzir a quantidade certa no momento certo. 

2.4.4 Trabalho normalizado 

Quando se fala de trabalho normalizado, está-se a falar de regras para o que é aceitável ou 

não aceitável nas práticas correntes da empresa, nos seus processos, na qualidade do 

produto, nas políticas laborais, nas relações com os clientes, entre outros. Em operações 

produtivas, o trabalho normalizado é um elemento chave para a eliminação de desperdícios 

de processo e de excesso de inventário, bem como para alcançar uma produção balanceada.  

A normalização é aplicada a dois aspetos da produção: 1 – Especificações do produto e 

qualidade para eliminação de defeitos; 2 – Análise e melhoria do processo produtivo, com 

vista à eliminação de todos os desperdícios de processos, o que inclui também a eliminação 

de produtos defeituosos (The Productivity Press Development Team, 2002).  

2.4.5 Kaizen 

Kaizen significa melhoria contínua em japonês. Tem ainda um significado conotativo de 

“tomar medidas imediatas” (Mascitelli, 2007). Segundo Bicheno (2000) Kaizen é uma 

filosofia e um conjunto de ferramentas. A qualidade começa no cliente, mas as expectativas 

e necessidades destes estão em constante mudança e as exigências a aumentar, por isso, é 

importante a melhoria contínua. A filosofia Kaizen assenta na melhoria contínua, em 

pequenos incrementos, a todos os níveis, sempre. Todos têm um papel, desde a gestão de 

topo ao operário do “chão de fábrica”. A gestão de topo deve alocar os recursos e 

estabelecer a estratégia, os sistemas, procedimentos e estrutura organizacional necessária 

para o Kaizen funcionar. A gestão intermédia é responsável por implementar o Kaizen. Os 

operários do “chão de fábrica” devem fazer sugestões, aprender novas tarefas, usar as 

ferramentas, e em geral, participar individualmente e em equipa, em atividades de melhoria 

contínua. 

O Kaizen incorpora várias ferramentas, sendo as mais conhecidas o Ciclo de Deming 

(Figura 6), 5S, 5Porquês e, a checklist 5M. Um conceito central do Kaizen é o 

reconhecimento e eliminação de desperdícios (Muda). 
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Figura 6 - Ciclo de Deming 

O ciclo de Deming ou ciclo PDCA que foi idealizado por Shewhart e divulgado por 

Deming, é uma metodologia focada na melhoria contínua. É, como o nome indica, cíclica, 

sendo composto por quatro fases. A primeira fase é Plan (planear) e consiste em estabelecer 

os objetivos e metas a alcançar, bem como os processos necessários para a sua 

concretização. 

Na segunda fase Do (fazer), implementa-se o que foi planeado na fase anterior, geralmente 

numa escala experimental. Check (verificar) é a fase em que se verificam os resultados 

obtidos e se comparam com os resultados esperados. A última fase é o Act (atuar) que serve 

para corrigir eventuais desvios ou problemas que se tenham verificado, para que se possa 

dar início a um novo ciclo sem incorrer nos mesmos erros ou problemas. Esta fase pode 

envolver a criação de standards ou a alteração de standards existentes para a adoção da 

solução testada. 

2.4.6 Value Stream Mapping (VSM) 

George et al. (2005) identifica o Value Stream Mapping como sendo um mapa de processos 

com dados. Uma ferramenta para captar dados do processo tais como o WIP, tempos de 

preparação, taxas de erro, entre outros, bem como o fluxo de produção. Trata-se de uma 

ferramenta fundamental para quem quer acelerar o processo e eliminar custos de atividades 

que não acrescentam valor. 

Segundo Mascitelli (2007), Value Stream Mapping é uma metodologia sistemática para 

representar visualmente um processo de negócio, identificando oportunidades de 

eliminação de desperdícios e, consequentemente planeando um “estado futuro” melhorado. 

Esta metodologia tem sido amplamente difundida e empresas de todo o mundo estão a 

utilizar esta abordagem para transformar dramaticamente a forma como produzem os seus 

produtos.  
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De forma sintética e resumida, pode-se dizer que os passos para realizar um VSM são: 

mapear o processo selecionado; estabelecer prioridades para a eliminação de desperdício, 

fazer um brainstorming sobre as melhorias e gerar um novo e melhorado processo. Segundo 

George et al. (2005) são sete os passos desta ferramenta: 

1º passo - determinar que produtos, serviço ou família de produtos vai ser mapeado.  

2º passo - criar um mapa o mais realista possível, para isso é necessário incluir todos os 

atrasos e frustrações que possam ser vividas aquando o funcionamento deste processo. Se 

não for identificado todo o desperdício nesta fase, o mesmo ficará invisível para tratamento 

futuro. 

3º passo - adicionar o fluxo do material. Mostrar os movimentos de todo o material, agrupar 

materiais com o mesmo fluxo, colocar os fornecedores no início do processo, etc. 

4º passo - colocar o fluxo de informação, a forma como a informação flui, entre atividades, 

com cliente e fornecedores, de que forma a informação é recolhida, etc. 

5º passo - recolher dados do processo e ligá-los às caixas do mapa. Dados como tempo de 

preparação, takt time, percentagem de defeitos, número de pessoas, etc.  

6º passo - acrescentar ao mapa os dados sobre tempos de processo e prazos. 

7º passo - verificar o mapa, ou seja, verificar os resultados finais com as pessoas que 

trabalham no processo e fazer alterações conforme seja necessário (George et al, 2005). 

2.4.7 Total Productive Maintenance (TPM) e a Gestão da Manutenção  

Uma organização Lean existe quando os níveis de produtividade e eficiência são altos 

(Wireman, 2009). Para que uma organização alcance esses níveis de produtividade 

elevados, tem de eliminar desperdícios, para que uma organização alcance um nível elevado 

de eficiência, tem de garantir de que os equipamentos que estão na base da produção e com 

os quais se trabalha diariamente, não causam defeitos ou falhas no processo produtivo.  

Não é possível haver produção Lean numa organização que carece de equipamento eficaz e 

confiável. Quando um equipamento tem um historial de avarias e produção defeituosa, é 

necessário manter produção excessiva e stock para o caso de necessidade (Sekine et al., 

1998). Os principais objetivos de Lean na manutenção, segundo Bagadia (2008), passam 

por detetar os desperdícios e a sua posterior eliminação, o resultado final inclui um aumento 

da fiabilidade dos equipamentos e, uma diminuição dos custos. A filosofia de Gestão da 

manutenção a Manutenção Produtiva Total ou TPM (Total Productive Maintenance) dá 

resposta a estas necessidades.  
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Após a 2ª Guerra Mundial as indústrias Japonesas reconheceram a necessidade de melhoria da 

qualidade dos produtos. Para isso, trouxeram técnicas de gestão e produção, dos Estados 

Unidos da América (EUA), adaptando e otimizando-as de acordo com sua realidade, 

começando a produzir produtos muito competitivos e de grande qualidade (Nakajima, 1989). 

A Manutenção preventiva foi introduzida nos anos 50. Na década de 60, com a introdução de 

equipamentos cada vez mais automáticos, algumas empresas japonesas evoluíram da 

Manutenção preventiva, para uma primeira abordagem à Manutenção Produtiva. No início da 

década de 70, Seiichi Nakajima iniciou a combinação das ideias que já tinha desenvolvido até 

então sobre manutenção, com os conceitos Total Quality Control (TQC) envolvendo 

totalmente os colaboradores de cada empresa, desenvolvendo o TPM, tornando-a no sistema 

que tem revolucionado a manutenção a nível mundial. 

O princípio base do TPM é que, a melhoria dos equipamentos tem de envolver todas as 

pessoas de uma organização, desde os operadores fabris à gestão de topo. A inovação do TPM 

é o operador realizar manutenção básica no seu próprio equipamento. Eles mantêm os seus 

equipamentos em bom funcionamento e desenvolvem competências para detetar potenciais 

problemas antes dos mesmos gerarem avarias (Nakajima, 1989). O TPM é constituído por 

pilares, que suportam a sua implementação e manutenção (Figura 7).  

 
Figura 7 - Casa do TPM - Ahuja; Kumar (2009) 

Ao se aplicar estes pilares, está-se a proceder à implementação do TPM. Estes pilares devem 

ser aplicados por etapas até se chegar ao estágio final dos oito pilares. Nem todos os autores 

consideram oito pilares. O número e o nome dos pilares do TPM pode variar conforme o 
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autor. Alguns autores simplificam o modelo, eliminando alguns pilares. No entanto, o modelo 

de oitos pilares de Nakajima (1989) é geralmente aceite.  

Na base destes pilares pode ser encontrado a ferramenta Lean, 5S, pois esta auxilia e facilita o 

bom desempenho de implementação e manutenção do TPM. Segundo Nakajima (1989), o 

TPM não se limita a lidar com avarias, pelo contrário, o TPM procura a eficácia total do 

equipamento avaliada através do indicador OEE – Overall Equipment Effectiveness. A 

eficácia total do equipamento pode ser aumentada através de fatores que a influenciam: 

� Disponibilidade: Compara o tempo potencial de operação, com o tempo que a 

máquina está efetivamente a produzir. Pode ser melhorada através da eliminação de 

avarias, de perdas associadas a set-up e ajustes; e outras perdas por paragem do 

equipamento. 

� Performance: Compara o que a máquina produz, com o que deveria produzir. Pode 

ser melhorada pela eliminação de perdas de velocidade, de micro-paragens e redução 

de velocidade de produção. 

� Qualidade: Compara o número de produtos produzidos e os produtos que 

efetivamente cumprem as especificações do cliente. Pode ser melhorada através da 

eliminação de defeitos (não cumprimento de especificações do produto) durante o 

processo e no início da produção (startup). 

O OEE pode ser determinado através da Erro! A origem da referência não foi encontrada., 

que por sua vez é determinado pelas equações 3, 4 e 5. 

Equação 2 - Overall equipment effectiveness (OEE) 

 
 

Equação 3 - Disponibilidade 

 
Equação 4 - Performance 

 
Equação 5 - Qualidade 
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O OEE mede, assim, a eficácia do equipamento durante o seu período de tempo planeado de 

operação. 

Não é difícil encontrar na literatura trabalhos relacionados com o TPM. Esta é uma das 

metodologias mais adotadas pelas empresas para a melhoria do sistema produtivo. Segundo 

Konecny e Thun (2011), o TPM, bem como o TQM suportado por algumas práticas de 

recursos humanos tem um potencial significativo para melhorar o desempenho da empresa. 

De acordo com o estudo de caso de Chan et al., (2005), numa empresa de fabrico de produtos 

eletrónicos, observou um aumento de 83% na produtividade de uma máquina em que havia 

sido implementado o TPM.   

2.5 Aplicação da metodologia Lean na indústria  

A metodologia Lean surgiu na indústria automóvel, mas depressa se difundiu por diversas 

outras indústrias e áreas de negócio. É possível observar a aplicação da metodologia como um 

todo, ou apenas, de algumas ferramentas e técnicas Lean. 

Na bysteel, foi realizado um trabalho, por Amor (2013) de identificação de desperdícios 

através de técnicas e ferramentas Lean, e identificadas oportunidades de melhoria, tendo sido 

inclusivamente feitas sugestões de melhoria do processo produtivo. 

Um outro caso que pode ser identificado, é a implementação de princípios e ferramentas de 

produção Lean numa empresa de cutelarias, elaborado por Machado (2013). Neste trabalho, é 

possível observar ferramentas implementadas com sucesso, bem como sugestões que 

potenciam melhorias na organização. 

Numa perspetiva internacional, pode-se observar a aplicação da metodologia Lean numa 

empresa Indiana, de válvulas para a indústria automóvel (Vinodh et al., 2011). Neste estudo 

foi possível verificar melhorias de produtividade e rentabilidade, com poupança para a 

organização. 

Outro exemplo além-fronteiras da popularidade da metodologia Lean é o caso da Trico 

Austrália, que se dedica ao fabrico de limpa-para brisas para a indústria automóvel (Sohal, 

1996). Esta empresa adotou a metodologia Lean por um período de 10 anos, em que apontam 

a mudança drástica da empresa, o que trouxe diversos benefícios. A Trico tornou-se mais 

rentável, mais competitiva e com mais sucesso.  

Estes são apenas alguns exemplos encontrados na literatura, mas muitos mais poderiam ser 

citados, já que se trata de uma metodologia bastante adotada nas mais diversas áreas. 
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3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

Neste capítulo é feita a apresentação da empresa onde este projeto foi implementado, bem 

como o funcionamento geral do seu sistema de produção. Este capítulo é assim composto 

pela identificação, localização e historial da empresa e do grupo a que pertence, pela 

apresentação da missão, da visão e dos valores da empresa, bem como a sua estrutura 

organizacional. Adicionalmente, são ainda apresentados os principais produtos, mercados e 

clientes, concorrentes e fornecedores. Por fim, é descrito de forma sucinta o funcionamento 

do processo produtivo e os fluxos de materiais e de informação. 

3.1 Identificação e Localização 

A Bysteel, S.A. é uma sociedade anónima, com capital social de 1 milhão de euros. A 

Bysteel está localizada no Parque Industrial de Pitancinhos, na freguesia de Palmeira em 

Braga (Figura 8). Esta unidade industrial foi criada em 1999, com o intuito de alargar a área 

de negócio da empresa Domingos da Silva Teixeira (DST). Em Janeiro de 2008, a DST 

metalomecânica, tornou-se uma unidade autónoma, passando a ser considerada uma das 

spinoffs do grupo DST, denominando-se Bysteel, S.A..  

 
Figura 8 - Instalações da Bysteel 

Implantada numa área total de 50 mil metros quadrados dos quais 12 mil metros quadrados 

são cobertos por superfície de fabricação (Figura 9). Possui três unidades industriais, as 

quais permitem uma capacidade de produção superior a 12 mil toneladas de estrutura 

metálica por ano.  

Bysteel 
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Figura 9 - Imagem aérea da Bysteel 

A Bysteel encontra-se neste momento em 5 países distintos: Portugal, França, Angola, 

Reino Unido e Bélgica, além das exportações que faz a nível global, como por exemplo 

para o Congo, Marrocos, Espanha e Brasil. 

A Bysteel é uma empresa autónoma dentro da empresa-mãe DST, S.A, um grupo 

empresarial de construção civil e obras públicas, localizado na cidade de Braga, Portugal. O 

grupo DST tem uma vasta experiência, que começou na década de 1940, e tem, desde 

então, atendido aos mercados de hoje com sucesso confirmado.  

3.2 Produtos 

A Bysteel é especializada na fabricação e montagem de estruturas de aço para a indústria de 

construção, tais como edifícios industriais e comerciais, reabilitação de edifícios, obras de 

arte, habilitação e escritórios, etc. A Figura 10 mostra alguns dos produtos produzidos pela 

Bysteel. 
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Figura 10 - Produtos Bysteel 

A Bysteel oferece os seguintes serviços, sendo que alguns podem ser visualizados na Figura 

11 e estão enumerados de seguida: 

� Fabrico e montagem de estruturas em aço médio e de grande porte; 

� Aplicação de todo o tipo de revestimentos em edifícios de estrutura metálica ou de 

betão armado; 

� Tratamento anticorrosivo e pintura em qualquer superfície metálica; 

� Fabricação e montagem de elementos estruturantes secundários; 

� Engenharia de conceção do projeto e de estudo de soluções alternativas. 
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Figura 11 - Serviços Bysteel 

3.3 Missão, Visão e Valores  

A missão da Bysteel está focada na criação de valor sustentável, produzindo estruturas de 

aço de alta qualidade, com prazos de entrega reduzidos e preços competitivos, de forma a 

garantir a satisfação de acionistas, funcionários/colaboradores, clientes e fornecedores. 

A Bysteel tem a ambiciosa visão de conquistar uma posição de partilha de liderança no 

mercado português, do domínio das construções de estruturas metálicas e alargar a sua 

atividade aos mercados internacionais. 

Os valores que norteiam a Bysteel pautam-se pela sua objetividade: 

� Respeito; 

� Rigor; 

� Paixão; 

� Lealdade; 

� Responsabilidade; 

� Solidariedade; 

� Coragem; 

� Ambição; 

� Bom gosto. 

3.4 Certificações 

A Bysteel conta já com inúmeras certificações em várias valências. É certificada segundo a 

norma NP EN ISO 9001:2008 implementada no âmbito da conceção, desenvolvimento, 

produção e montagem de estruturas metálicas e conceção de processos de engenharia, desde 

2006. Em 2007 foi certificado o Sistema de Gestão Ambiental pela NP EN ISO 14001:2004 

e o Sistema de Gestão da Segurança pela OHSAS 18001:2007/NP 4394:2008. Foi em 2010 
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que a Bysteel assistiu ao reconhecimento do sistema de gestão ambiental, pela Agência 

Portuguesa do Ambiente e integrado no registo europeu EMAS. Recentemente, em 2013, a 

Bysteel foi das primeiras empresas a nível nacional a certificar-se pela Norma EN1090 – 

Marcação CE de Estruturas Metálicas.  

3.5 Estrutura Organizacional 

Com um total de 190 colaboradores, a Bysteel conta com 162 homens e 28 mulheres, o que 

equivale a uma percentagem de 85% para o género masculino e 15% para o género 

feminino. A Bysteel apresenta uma estrutura organizacional bastante estruturada. O 

organigrama da empresa pode ser visto no anexo I. 

Em virtude da Bysteel pertencer ao grupo DST, S.A., esta conta com diversos serviços do 

grupo, nomeadamente dos departamentos de contabilidade, administrativo, gestão de 

tesouraria, recursos humanos, sistemas de informação, marketing, ambiente, entre outros. 

3.6 Sistema produtivo 

Nesta secção descreve-se de forma sucinta o funcionamento do sistema produtivo e, de que 

forma, os diferentes setores interagem e se relacionam. Adicionalmente, é abordado 

também o fluxo de materiais e informação, desde a chegada do pedido do cliente à saída do 

produto das instalações da empresa. 

3.6.1 Descrição geral do processo de fabrico e fluxo de materiais 

O sistema produtivo da Bysteel está dividido em três atividades distintas: corte de chapa e 

perfis, armação e soldadura. O corte é considerado uma atividade de primeira 

transformação, uma vez que é a primeira intervenção feita na matéria-prima, com o intuito 

de a transformar no produto acabado. A armação e a soldadura são ambas atividades de 

segunda transformação, já que pegam em material previamente transformado para chegar 

ao produto final. O funcionamento da fábrica pode ser observado na Figura 12, através do 

layout de cada pavilhão e da forma como as atividades estão alocadas. 
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Figura 12 - Layout da fábrica da Bysteel 

 

Em fábrica, o material é colocado na secção de corte, onde vai sofrer a primeira 

transformação. Se for chapa é cortada no pavilhão superior esquerdo da Figura 12, 

designado por Centro de Transformação de Chapa (CTC). Os perfis são cortados no 

pavilhão inferior à esquerda da imagem, também chamado de Centro de Transformação de 

Perfis (CTP).  

Após o corte, o material é encaminhado para o centro de armação (CA), como produto 

intermédio, onde é montado de acordo com os desenhos técnicos, sendo posteriormente 

soldado no centro de soldadura (CS). Finda esta última atividade, o produto acabado é 

enviado para a zona de expedição. 

3.6.2 Gestão da produção e fluxo da informação 

A gestão da Produção Industrial na Bysteel é feita de forma sistemática e consistente, 

havendo um controlo geral sobre o processo. Esta encontra-se esquematizada num 

fluxograma de informação (Erro! A origem da referência não foi encontrada.).  
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Figura 13 - Fluxograma do fluxo de informação 
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A descrição do processo é a que se segue. 

Após reunião de transferência de obra o departamento de Produção Industrial estuda e 

analisa a empreitada de forma a poder executá-la em conformidade com requisitos 

apresentados.  

O Diretor de Projeto deve ainda comunicar ao Diretor de Produção Industrial o Mapa de 

Cargas definido para a obra ou fases da obra. Na ausência de Mapa de Cargas, devem ser 

comunicadas datas chave de planeamento. Sempre que o Mapa de Cargas ou as datas chave 

são revistas, a sua revisão deve ser comunicada à Produção Industrial, pois são input 

principal para o seu planeamento.  

Com base nos elementos recebidos, será elaborado o Plano de Inspeção e Ensaios de 

Fabrico (PIE) específico da obra. Este documento é preparado pelos Técnicos Operacionais 

de Fabrico (TOF) em conjunto com o Departamento da Qualidade e após verificação por 

parte do Diretor Industrial, será enviado ao Diretor de Projeto (ou Cliente final) para 

aprovação.  

É elaborado pelo Gestor Operacional de Fabrico (GOF) e pelos TOF um planeamento, de 

forma a conciliar a satisfação dos pedidos dos clientes e a rentabilidade da instalação 

produtiva, tendo em consideração os seguintes requisitos: 

• Mapa de carga ou datas chaves apresentadas pelo Dono de Obra; 

• Equipamentos e ferramentas disponíveis; 

• Recursos humanos disponíveis; 

• Matérias-Primas disponíveis; 

• Capacidade produtiva das secções; 

O planeamento é definido em impressos próprios, de acordo com a secção em causa. Com a 

periodicidade necessária, o Diretor Industrial, o GOF e os TOF reúnem com os 

Encarregados para efetuar a atualização do Planeamento da Produção. Esta informação é 

passada para a fábrica através de impressos para o efeito. Semanalmente o Diretor 

Industrial e o Responsável de Logística reúnem com a Direção de Obra para efetuar a 

integração do Planeamento da Produção. 

Após preparação da obra, pelo departamento de Preparação, este envia para a Produção 

Industrial a lista de materiais da obra, emitida pelo programa Tekla Strutures. Através desta 

lista é realizada uma consulta ao armazém para se verificar se este material existe em stock. 
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Após resposta do armazém é feita uma otimização do material através do programa CUT-

IQ. Com esta otimização pretende-se, além de definir, mediante o material que existe em 

stock, a quantidade de material que será necessário comprar, minimizar o desperdício de 

chapa, na altura do corte. Concluída a otimização, é efetuada uma requisição de compra, ao 

Departamento de Compras. Caso seja utilizado material existente em stock é enviado para o 

armazém o pedido de reserva, via endereço eletrónico. Simultaneamente vão sendo 

rececionados na Produção Industrial os desenhos de corte, furação e de montagem, que são 

separados por centro de transformação e por tipologia. 

Como já mencionado anteriormente, no centro de primeira transformação são efetuadas as 

operações de corte e furação e no centro de segunda transformação são efetuadas as 

operações de armação e soldadura.  

Após a receção dos desenhos o GOF e os TOF procedem à abertura de uma ou mais Ordens 

de Produção, numerada (s) através da inserção da seguinte informação em SAP: número da 

obra, centro de transformação, quantidades e data. 

Para cada Ordem de Produção de 1ª Transformação, é efetuada uma requisição ao armazém 

(RQA), para todo o material que será utilizado nessa Ordem de Produção. A gestão destes 

pedidos é feita pelo armazém tendo, sempre em conta, as prioridades da fábrica, 

comunicadas pelo Centro de 1ª Transformação à Logística. 

São anexados às Ordens de Produção os desenhos, e caso se trate de uma Ordem de 

Produção de 1ª Transformação serão anexados também o plano de corte e a RQA. 

As ordens de produção de 1ª transformação são entregues, pelos TOF, ao encarregado da 

1ºtransformação que depois irá coordenar os trabalhos, e as de 2ª transformação são 

entregues aos encarregados das diferentes secções. 

Após concluída a atividade das Ordens de Produção estas serão analisadas e fechadas, pelo 

encarregado de 1ª transformação e pelos TOF associados, e caso se trate de Ordens de 2ª 

Transformação será pelos Encarregados e pelo GOF e TOF respetivos.  

 

3.6.3 Controlo de qualidade do processo de fabrico 

Para um correto controlo de qualidade durante o fabrico, a Bysteel procede ao controlo 

dimensional e geométrico de peças simples e conjuntos fabricados. Este controlo é feito por 

amostragem, pelos Controladores de Qualidade. O controlo da soldadura é feito pelo 
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próprio soldador, operadores de soldadura e pelos encarregados. É realizado também um 

registo das não conformidades detetadas, para que possam ser alvo de análise das causas e 

implementação e ações corretivas, com vista à melhoria contínua nas operações de fabrico. 

A escolha da lista de conjuntos a serem controlados deve ser justificada pela classe de 

execução da fase/obra, pelos requisitos do cliente, pela complexidade da peça/conjunto, 

pelas suas quantidades, dimensões ou peso. Cabe ao TOF de Controlo de Qualidade e ao 

Coordenador de soldadura, a escolha dos conjuntos em que o controlo dimensional e 

geométrico e o controlo de soldadura é obrigatório, tendo em conta os fatores acima 

referidos e a percentagem de amostragem definida no Plano de Inspeção e Ensaios.  

São feitos vários pontos de controlo das peças. Um dos controlos feitos durante o processo 

produtivo é o controlo dimensional e geométrico antes da soldadura. Neste controlo são 

realizados vários procedimentos de controlo, entre eles: verifica-se visualmente a 

correspondência entre o conjunto e o respetivo desenho; verificam-se também com o 

auxílio de equipamentos de medição e monitorização, todas as cotas do desenho de 

conjunto, de acordo com o funcionamento do conjunto previsto no Plano de Medição e 

Monitorização.  

A validação do conjunto é feita pelo controlador de qualidade, se não existir necessidade de 

reparação do conjunto, que marca o conjunto com a sua identificação de conjunto e obra e 

com a marcação M1, considerando-se o conjunto pronto para soldar.  

Durante a soldadura é feito outro controlo, para ir monitorizando o aparecimento de 

empenos ou distorções, próprios desta atividade. No decorrer deste controlo o registo é feito 

pelo soldador com o punção, das suas iniciais atribuídas, na peça. Posteriormente o 

encarregado de soldadura verifica uma série de parâmetros, que estando todos conformes, 

marca as peças de conjunto que já apresentam a marcação M1, com a marca S1.  

Após a soldadura procede-se a mais um controlo por parte do encarregado de soldadura, 

tratando-se do Controlo de Qualidade da Soldadura – Após a Soldadura. Procede-se neste 

ponto, à inspeção visual da soldadura e à inspeção dimensional do cordão de soldadura, de 

acordo com o previsto no Plano de medição e Monitorização correspondente. Caso não 

exista necessidade de reparação do conjunto, o encarregado de soldadura valida o conjunto, 

marcando o mesmo com tinta verde. Esta marca a tinta, corresponde ao controlo S2 que o 

controlador de qualidade transcreve para o Controlo Operacional de Qualidade (COQ), ao 

realizar o seu controlo dimensional.  
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Por fim, é feito o Controlo Dimensional e Geométrico – Após Soldadura, onde é feita a 

avaliação da peça sob diversos parâmetros, tanto de forma visual como com o auxílio de 

equipamento de medição e monitorização, fazendo concordância com os Planos de Medição 

e Monitorização adequados.  

Finalizado o controlo dimensional e geométrico do conjunto este deverá ser anotado pelo 

controlador no COQ, referenciando também as anomalias ou não conformidades detetadas. 

Este registo abrange também a marca S2, evidenciada pela tinta verde com que o 

encarregado de soldadura marca a peça inspecionada e conforme.  

Apenas após a marcação dos conjuntos definidos por amostragem, com as marcas M2 e S2 

(tinta a verde), é que se considera a obra/fase pronta para expedição. Na Tabela 1 podem ser 

vistos os controlos efetuados e a marcação a que dá lugar após validação.  

Tabela 1 - Controlos de qualidade do processo de fabrico 

Controlo Marcação 

Controlo Dimensional e Geométrico – Antes da Soldadura M1 

Controlo de Qualidade da Soldadura – Durante a Soldadura S1 

Controlo de Qualidade da Soldadura – Após Soldadura S2 

Controlo Dimensional e Geométrico – Após Soldadura M2 

Na Figura 14 está representado, de forma esquemática, o processo de controlo de qualidade 

implementado na Bysteel. 
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Figura 14 - Fluxograma do controlo de qualidade do processo de fabrico 
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3.6.4 Gestão de resíduos 

Na Bysteel, os resíduos resultantes da produção são separados de acordo com a sua tipologia e 

encaminhados para operadores licenciados (Figura 15). 

 
Figura 15 – Separação de resíduos 

As fichas dos dados de segurança estão devidamente arquivadas e atualizadas, por forma a 

estarem sempre acessíveis para consulta. 

Todos os produtos químicos com embalagens não originais estão devidamente identificadas 

com rótulos específicos de acordo com as fichas de dados de segurança do produto. Os 

produtos químicos estão armazenados sob bacias de retenção (Figura 16), para evitar 

contaminação do solo de possíveis derrames. 

 
Figura 16 - Bacias de retenção 
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3.6.5 Higiene, Saúde e Segurança no trabalho 

A Bysteel preocupa-se com as condições de trabalho por forma a assegurar a todos os seus 

colaboradores o saúde e bem-estar para que possam desempenhar as suas funções com 

sucesso. Neste sentido a empresa conta com uma Técnica de Higiene e Segurança afeta 

exclusivamente à zona fabril e um Técnico de Higiene e Segurança alocado à Gestão de 

empreitadas, ou seja, às obras.  

A empresa tem ainda ao seu dispor um centro de saúde (Figura 17), com uma enfermeira a 

tempo inteiro, um médico de clinica geral duas vezes por semana, um médico de medicina do 

trabalho duas vezes por semana e um dentista uma vez por semana. A Bysteel faz avaliações 

de risco a todos os postos de trabalho. Decorrente dessa avaliação está o rastreio auditivo que 

é feito anualmente a todos os colaboradores da unidade fabril. 

 
Figura 17 - Centro de Saúde - DST 

A Bysteel, tem vindo a implementar diversas campanhas de prevenção de acidentes, a nível 

individual, mas também em conjunto com a empresa mãe, a DST e, as outras empresas do 

grupo. A campanha mais recente em que a bysteel participou foi o “Mês da Segurança”, em 

que se realizaram dois Workshops, aula de ginástica laboral, simulacro, inspeções de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), 

diversas formações sobre vários temas relacionados com a segurança (Figura 18). 

 
Figura 18 - Campanha pela segurança – DST 

Na empresa existe a obrigatoriedade de uso de EPI. É expressamente proibido o trabalho a 

qualquer pessoa que não esteja devidamente equipado. 
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Como equipamentos de uso obrigatório a nível transversal encontram-se os sapatos/botas de 

biqueira de aço, sem cordões e com sola em poliuretano, auriculares com SNR superior a 25 e 

farda (calças, camisola ou t-shirt e casaco em material especifico). Os serralheiros devem 

também utilizar óculos de proteção contra limalhas, mascaras FFP2 com válvula, e luvas com 

boa resistência mecânica. Para os soldadores é ainda obrigatório o uso de máscara com filtros 

FFP3 e avental ou casaco de crute resistente ao calor proveniente da soldadura, bem como 

luvas de soldador resistente a abrasão. Em obra, os colaboradores além dos anteriormente 

citados têm ainda de utilizar capacete e colete de alta visibilidade (exceto nos trabalhos 

pontuais de soldadura). Em caso de intempérie, recorre-se ao uso de galochas e parker´s.  

Em casos específicos utiliza-se também manguitos em kevlar para manuseamento de chapas 

finas e luvas para produtos químicos em caso de manutenção de equipamentos. O creme 

facial é utilizado antes do início dos trabalhos para proteção contra as radiações.  

A Bysteel rege-se também, pelo procedimento da DST no que se refere ao controlo de 

alcoolémia aos trabalhadores durante o horário de trabalho. Com alguma regularidade e de 

forma amostral e aleatória, os colaboradores são submetidos a testes de alcoolémia. Serão 

considerados positivos, todos os testes que apresentem uma taxa igual ou superior a 0.5 mg/l. 

O trabalhador que apresente taxa de alcoolemia igual ou superior a 0,5 g/l, ficará sujeito ao 

poder disciplinar da empresa, sendo a sanção a aplicar graduada de acordo com a 

perigosidade e a reincidência do ato. Caso seja apurada ou presumida taxa de alcoolemia igual 

ou superior a 0,5 g/l, o trabalhador será imediatamente impedido, pelo seu superior 

hierárquico, de prestar serviço durante o restante período de trabalho diário. 

Ainda a pensar na saúde, o grupo DST conta nas suas instalações com campus desportivo 

(Figura 19), constituído por dois campos de futebol de cinco e um campo de ténis, um espaço 

de máquinas de manutenção física aeróbica, um circuito de manutenção e balneários 

equipados com instalações sanitárias, chuveiros e roupeiros. 

 
Figura 19 - Campus desportivo – DST 
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DA SITUAÇÃO ATUAL 

A bysteel, como já foi referido anteriormente, apresenta 3 tipos de atividade diferente: o corte, 

a armação e a soldadura. São estas as grandes operações realizadas na produção. No caso do 

corte, encontramos uma outra divisão, o Corte de Chapa e o Corte de Perfis. Uma vez que o 

tempo para este projeto é limitado e não permite abordar todos os processos, foi sugerido pela 

empresa a elaboração do projeto no Centro de Transformação de Chapa (CTC). Esta escolha 

deve-se a vários motivos: o facto de ser a primeira transformação da matéria-prima, logo é um 

ponto sensível pela necessidade de resposta para alimentar os outros centros de transformação 

e o estudo realizado pela empresa sobre os indicadores custo de produção (€/kg) e eficiência 

operacional (hH/ton) que se encontravam aquém do desejável, conforme pode ser visto na 

Tabela 2. 

Tabela 2 - Indicadores CTC 

Objetivos Resultados 

€/Kg hH/ton €/Kg hH/ton 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

0,1 2,6 0,12 0,06 4,01 3,17 

Assim, neste capítulo caracteriza-se detalhadamente este centro produtivo, identificando-se os 

produtos, o layout, a movimentação de matéria-prima e do Work In Progress (WIP), assim 

como o planeamento e controlo da produção. De seguida é feita uma análise crítica da 

situação atual, identificando-se posteriormente os diversos problemas que foram sendo 

encontrados neste centro produtivo. Adicionalmente, foi realizado uma análise de satisfação 

dos colaboradores de todos os centros. 

4.1 Caraterização do Centro de Transformação de Chapa (CTC) 

O Centro de Transformação de Chapa encontra-se localizado numa unidade industrial 

fisicamente separada das restantes duas. Ou seja, entre o CTC e os restantes centros 

produtivos há uma separação física de edifícios conforme pode ser visto na Figura 20. A 

azul pode ser visto o CTC, a amarelo os outros centros produtivos, bem como o armazém e 

a zona de expedição, a laranja é a zona de armazenamento da matéria-prima. 
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Figura 20 - Unidades industriais Bysteel 

O CTC funciona 5 dias por semana (6 dias em alturas de maior trabalho), com 2 turnos de 8 

horas (o primeiro turno das 8h às 12h e das 13h às 17h, o segundo turno das 21h às 5h), 

havendo ainda 2 horas extra por turno (das 17h às 19h no primeiro turno, e das 5h às 7h no 

segundo turno).  

O CTC conta com sete operários e sete máquinas de diferentes tipos, tornando desta forma 

possível realizar cortes de vários tipos de chapa, com espessuras e dimensões diferentes, 

conforme se pode ver na Tabela 3. 

Tabela 3 - Máquinas do CTC 

Quantidade Máquina Processo Espessura material 

1 Oxitome 30 Oxi-Corte  

1 TRC30 Oxi-Corte >40mm 

  Plasma de alta definição ≤40mm 

1 Teknos4000 Oxi-Corte >35mm 

  Plasma de alta definição ≤35mm 

2 Guilhotina Corte ≤10mm 

1 Quinadora Dobramento  

1 Puncionadora Arrombamento  

4.1.1 Tipos de aço e produtos 

No CTC a matéria-prima trabalhada é a chapa de aço. As classes do aço podem ser de 8 tipos 

e a qualidade deste de 4 tipos (Tabela 4). Nas classes S235 e S275 podem ser fornecidos nas 
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seguintes qualidades: JR, J0 e J2. A classe S355 pode ser fornecida na classe JR, J0, J2 e K2. 

A classe S450 é fornecida na qualidade J0. As diferentes classes dizem respeito à 

característica mecânica de resistência da chapa, e as diferentes qualidades dizem respeito à 

tenacidade da chapa. A classe de aço mais usual na bysteel é o S235, S275 e S355, sendo que 

em termos de qualidade, o mais comum é JR, J0 e J2. É também pontualmente trabalhado no 

CTC o aço inox, mas não é o material base por excelência na bysteel.  

Tabela 4 - Classe e qualidade do aço 

Qualidade 
do aço 

Classe do aço 

S185 S235 S275 S355 S450 E295 E355 E360 

JR  X X X     

J0  X X X X    

J2  X X X     

K2    X     

Na receção do material, tem de ser garantido que o que está a ser rececionado cumpre não só 

com o pedido de compra, mas também com as normas e legislação aplicáveis. No momento 

da receção será então verificado se o material cumpre com os requisitos normativos relativos 

às condições técnicas de entrega da família da EN 10025, sendo produto laminado a quente. 

Dimensionalmente cumpre com os requisitos normativos de acordo com o previsto na 

EN1090-2.  

Além das dimensões é verificado a categoria do estado da superfície, de acordo com a EN 

10163, partes 2 e 3 e a ausência de inclusões de escórias, lâminas, fissuras, empolamentos ou 

outros defeitos visíveis considerados relevantes. Todas as chapas com espessuras iguais ou 

superiores a 20 mm devem ser ensaiadas através de ensaios por ultrassom. O material é 

acompanhado por certificado tipo 3.1 do fabricante, de acordo com a norma EN 10204, onde 

afere a sua identificação, propriedades mecânicas e composição química e vem marcado de 

origem com a qualidade e o lote. 

Após a receção, e estando conforme, o aço é marcado com o número da Guia de Remessa e a 

identificação da obra, e armazenado claramente identificado até entrada em produção. Para 

entrada em produção são emitidas ordens de produção de primeira transformação, com a 

classe de execução a considerar para esta operação. A cada ordem de produção de 1ª 

transformação (corte, furação e quinagem), é associada uma RQA (requisição ao armazém) 

que relaciona as guias de remessa, certificados e lotes de materiais (em SAP) a cada ordem de 
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produção de 1ª transformação específica, garantindo assim a rastreabilidade administrativa às 

peças simples. A ligação entre peças simples e conjunto é realizada por lista própria 

produzida pelo programa X-steel. 

As superfícies de corte serão alvo de reparação sempre que necessário com rebarbadora, de 

forma a melhorar o aspeto e soldabilidade. O controlo dimensional de cotas, ângulos e 

furações é realizado a 100% pelo operador fabril e tem registo no desenho de fabrico. As 

peças simples cortadas, quinadas e/ou furadas são marcadas com código de peça simples, que 

permite a sua rastreabilidade ao conjunto. 

No capítulo 3 apresentaram-se exemplos de produtos que a empresa produz. No entanto, até 

se obter aquele produto final, durante o fabrico, são produzidas peças, também elas 

designadas de produtos, que após as diferentes atividades a que são sujeitas, culminam no 

produto final (Figura 10). Na Tabela 5, encontram-se as categorias de produtos realizados na 

empresa que darão depois, após corte armação e soldadura, origem ao produto final, 

propriamente dito. 

Tabela 5 - Categoria de Produtos 

Categorias de Produtos 

Vigas Pilares 

VRS Vigas treliçadas 

Contraventamentos Vigas padieiras 

Acessórios PRS 

Escadas Construção soldada 

Guardas Madres de cobertura 

Tirantes Chumbadouros 
  
Na Figura 21 são apresentados dois dos produtos realizados em fábrica: Vigas (1) e VRS (2).  

  
Figura 21 - Exemplos de Produtos 

1 2 
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4.1.2 Fluxo de material, layout e processo de produção 

O material é transferido da zona de armazenamento para o centro de transformação de chapa, 

por um colaborador da logística, com o auxílio das pontes rolantes e de um carreton. Ao 

chegar ao centro de transformação de chapa, um colaborador desse centro coloca a chapa 

diretamente na máquina de corte, caso a mesma esteja livre e preparada para o corte daquelas 

peças, ou no chão perto da máquina que a irá cortar (Figura 22). 

  
Figura 22 – Chapa no CTC 

No caso das chapas que são colocadas no chão, estas são posteriormente colocadas em cima 

da mesa de corte da máquina de acordo com a programação de produção e disponibilidade da 

máquina. Após o corte, quando sobram chapas, as mesmas são colocadas ao alto, para serem 

novamente utilizadas. Aqui elas são colocadas de acordo com a sua espessura (Figura 23). 

 
Figura 23 – Armazenamento de retalhos de chapa no CTC 

Sempre que possível, o corte é feito na guilhotina. A guilhotina, sendo o processo mais 

vantajoso em termos de custos, deve ser a primeira opção. No caso de prazos apertados, a 

opção irá recair num dos outros processos, ou seja, por plasma ou oxicorte.  
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Na Tekno 4000 pode ser utilizado o corte por plasma ou oxicorte. Nesta máquina, o que se 

move para efetuar os cortes é a máquina. Esta percorre a chapa que se encontra pousada na 

mesa de corte, e vai procedendo ao corte. 

Outra máquina de corte disponível no CTC é a TRC30. Esta máquina também corta com 

plasma e oxicorte, mas aqui, a chapa também se move à medida que se vão fazendo os cortes 

e/ou furos. Este equipamento faz furos com brocas, tendo a especificidade do diâmetro ter de 

ser inferior à espessura da chapa. Este equipamento tem a desvantagem de causar desperdícios 

maiores, uma vez a matéria-prima tem de ser amarrada por pinças o que leva a um 

desperdício de pelo menos 130mm de chapa. 

O processo de corte por plasma é mais rápido, no entanto não é o que permite um melhor 

acabamento. O melhor acabamento é o obtido pelo oxicorte, no entanto este demora o triplo 

do tempo. Perante este cenário, é necessário fazer uma boa gestão das máquinas mediante as 

necessidades de fabrico. 

A Bysteel tem ainda outra máquina, a Oxitome 30. No entanto este equipamento é pouco 

utilizado uma vez que já é antigo e as outas máquinas foram sendo adquiridas para 

substituição desta. Nesta altura do projeto, esta máquina até está inativa porque tem de ser 

revista, conforme Figura 24. 

   
Figura 24 - Oxitome 30 

Todas as peças são medidas para que sejam confirmadas a dimensionalidade das mesmas de 

acordo com o pretendido. Quando se trata de números elevados de pequenas peças todas 

iguais, faz-se um controlo amostral de 10 em 10 peças. 

Após o corte, as peças são colocadas pelo operador em locais específicos para esse efeito, 

perto das máquinas de corte conforme demonstra a Figura 25.  
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Figura 25 - Armazenamento de peças simples no CTC 

São depois transferidas para o próximo processo, ou seja, para a Armação, por um 

colaborador da logística, através das pontes rolantes que levantam os cestos com as peças e os 

coloca em cima do carreton que se encontra no fundo do pavilhão, ou através de um 

empilhador que levanta o cesto com os garfos e tem de contornar toda a fábrica pelo lado 

exterior para voltar a entrar noutro pavilhão da fábrica onde se encontra a Armação. 

Aqui, as peças simples são montadas em conjuntos, e seguras através de pingos de solda. 

Quando um conjunto se encontra devidamente armado, passa para a última atividade do 

processo produtivo em fábrica, que é a Soldadura. Neste centro, solda-se todas as peças 

simples, já previamente acopladas ente si.  

Quando se dá por finalizado um conjunto, com as devidas marcações de controlo de 

qualidade, o conjunto é transportado para a zona de expedição. Este transporte, tanto da 

soldadura para a zona de expedição, como da armação para a soldadura, é feito com o auxílio 

de correntes e das pontes rolantes. 

Na Figura 26 está representado o fluxo de material. O processo encontra-se mais 

pormenorizado no corte de chapa uma vez que, é neste que este projeto está 

predominantemente focado. 
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Figura 26 - Fluxo de material 

4.1.3 Manutenção dos equipamentos 

A Bysteel dispõe de uma equipa de manutenção composta por um técnico de manutenção 

responsável pelo processo e dois auxiliares. Há sempre, pelo menos, um elemento da 

manutenção na empresa, tanto durante o dia como durante o turno da noite. 

Na Bysteel é feita manutenção preventiva dos equipamentos. Sempre que é adquirido um 

novo equipamento faz-se o registo do equipamento numa tabela específica para o efeito. 

Nesse seguimento o técnico de manutenção elabora o plano de Manutenção preventiva do 

equipamento, com base nos manuais de instruções, informações do fabricante e outros dados 

relevantes. A Figura 27 apresenta o Plano de Manutenção Preventiva de Equipamentos 
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Grandes para o ano de 2015, em que se pode ver a verde as intervenções de manutenção que 

já aconteceram e, a branco, as que estão planeadas. 

 

Figura 27 - Plano de Manutenção Preventiva de Equipamentos Grandes 

Sempre que possível, são utilizados os recursos internos para a realização das ações de 

manutenção tanto preventiva como corretiva. Não o sendo, procede-se à contratação de 

serviços externos. Pelo menos anualmente, os Planos de Manutenção preventiva e os seus 

registos são analisados para decisões de melhoria. 

Na manutenção corretiva, sempre que uma avaria é detetada, o operador ou responsável 

informa a manutenção através de uma Notificação de Paragem. O técnico de manutenção 

analisa a avaria e determina a necessidade de recorrer a serviço ou equipamento externo para 

a manutenção corretiva. Caso não seja necessário qualquer intervenção externa, é aberta a 

ordem de serviço, realizada a reparação e, fechada a ordem de serviço correspondente.  

Conforme se pode ver no Anexo II o registo para o caso do CTC das intervenções de 

manutenção corretivas que foram realizadas no ano de 2014. Este mapa indica o técnico 

responsável pelo serviço, o material para a reparação, a quantidade e o seu preço. Diz-nos 

ainda a data da ocorrência bem como o custo da mão-de-obra daquela reparação. No total 

pode-se retirar o custo total de cada reparação, bem como o custo geral por setor. 

Caso haja necessidade de serviço ou equipamento externo, é lançado um pedido de orçamento 

pelo departamento de compras, com o auxílio da manutenção. Na posse dos orçamentos é 

decidida a viabilidade económica da reparação pela direção industrial em conjunto com o 

técnico de manutenção. Se não for viável é decidido o abate do equipamento. A reparação é 
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efetuada após a abertura da ordem de serviço. Após reparação este registo deve ser fechado. 

Semestralmente analisa-se o custo associado às Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva 

por equipamento. Para cada equipamento é mantido um dossier com a seguinte informação: 

Aquisição 

o Informações sobre a consulta e aquisição do equipamento 

Informações técnicas 

o Manual de instruções 

o Instrução de trabalho 

o Certificado de conformidade 

o Higiene, Segurança e Saúde 

o Ambiente 

Manutenção Preventiva 

o Plano de manutenção preventiva 

o Registos de manutenção preventiva 

o Custos associados 

Manutenção Corretiva 

o Intervenções corretivas realizadas 

o Custos associados 

4.2 Análise crítica e identificação de problemas 

Esta secção apresenta os problemas identificados ao fazer a análise critica que foi realizada 

durante a observação do local de estudo, aos documentos da empresa e nos diálogos com os 

colaboradores. 

4.2.1 Paragens e longas distâncias na cadeia de abastecimento de materiais 

Como anteriormente referido, o abastecimento de material começa na logística, mais 

propriamente na zona de armazenamento (ver Figura 20). Um colaborador da equipa da 

logística recebe a requisição de material que é enviada pelo responsável do CTC e, separa o 

material para o fazer chegar ao fosso existente no Centro de Transformação de Chapa. 

Nesta fase, o colaborador que coordena a máquina onde o material vai ser cortado tem de se 

deslocar ao fosso (Figura 28), e fazer chegar o material à respetiva máquina. 
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Figura 28 - Fosso do CTC 

Por vezes conseguem separar de uma só vez todas as chapas de que irão precisar para o seu 

turno e trazem-nas para perto das máquinas, quando não é possível, têm de fazer paragens 

para as ir buscar sempre que precisam do material. 

Além deste constrangimento de abastecimento das máquinas, existe outro problema 

identificado no abastecimento do setor seguinte, a Armação com as peças finalizadas no 

centro de transformação de chapa.  

As peças terminadas no CTC são recolhidas por um colaborador da Armação, que necessita 

contornar todo o edifício da empresa com um empilhador, para fazer chegar as peças à 

armação. Este percurso que pode ser visto, a vermelho, na Figura 29 representa uma distância 

de 412,5 metros (num sentido, sendo que o empilhador depois terá de fazer o percurso 

inverso, já sem o material). Algumas peças vão do CTC para a nave 2 através do carreton 

onde depois são distribuídas pelos respetivos armadores com a ajuda da ponte rolante. Este 

percurso está marcado a verde na Figura 29 e corresponde a uma distância de 49,2 metros. 

 
Figura 29 - Percurso produto para Armação 
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Mesmo as peças que saem do serrote que têm de ser enviadas para a Armação da nave 1 têm 

de percorrer internamente, através das pontes rolantes ou empilhadores toda a nave 2, o que 

provoca entropias na medida em que é necessário garantir o caminho livre para esse percurso, 

além de ser um ponto de bastante sensibilidade em termos de segurança. Este percurso 

corresponde ao laranja da Figura 29 e perfaz uma distância de 230 metros. 

Se aos 49,2 metros se somar os 230 do percurso por dentro da fábrica, dariam 279,2 metros. 

Esta distância seria sempre preterível à distância dos 412,5 metros do percurso vermelho, no 

entanto, em termos de segurança é menos desejável. Desta forma, sempre que as peças o 

permitem, as mesmas são transportadas utilizando o percurso mais longo. 

4.2.2 Desorganização do armazenamento, postos de trabalho e espaço fabril 

Esta secção descreve algumas situações de desorganização no armazenamento do material, 

nos postos de trabalho e espaço fabril em geral. 

4.2.2.1 Armazenamento desorganizado e inadequado de material 

O armazenamento de material no centro de transformação de chapa nem sempre é feito da 

forma mais adequada. Como se vê na Figura 23 na secção 4.1.2, a chapa, está armazenada de 

forma ordenada, por espessura, da mais grossa para a mais fina e ao alto, sendo mais fácil a 

sua utilização, no entanto isto nem sempre acontece. 

No caso da chapa galvanizada e da chapa lacada, o armazenamento faz-se de forma menos 

funcional e organizada. Como se pode ver na Figura 30, este material está armazenado em 

cima de paletes, não havendo qualquer ordem na disposição do mesmo. 

 

Figura 30 - Armazenamento de material no CTC 

Desta forma, na eventual necessidade de utilização de uma chapa com uma determinada 

espessura, que esteja por baixo, será necessário retirar as chapas que estão por cima, e as 

paletes que eventualmente estarão no meio, retirar a chapa pretendida e voltar a colocar tudo 

por cima. Este processo acarreta perdas de tempo e em termos de arrumação e limpeza não é o 
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desejável tendo um aspeto visual pouco recomendável. Além de pouco funcional, esta forma 

de armazenar material, ocupa uma área considerável, cerca de 48m2, o que também não é a 

situação ideal. 

4.2.2.2 Desorganização dos postos de trabalho  

Na fábrica cada colaborador tem o seu posto de trabalho, ou seja, cada colaborador tem a sua 

bancada, o seu armário, onde deve guardar todas as suas ferramentas. Na realidade, eles 

guardam nestes armários bastante mais do que isso e, de forma pouco ou nada organizada. 

Assim, dentro dos seus armários é possível encontrar de tudo um pouco, desde equipamentos 

e ferramentas da empresa a objetos pessoais, tudo isto, sem qualquer tipo de organização 

conforme se pode ver na Figura 31. 

   
Figura 31 – Armário de um posto de trabalho 

Atualmente, não há onde colocar os casacos sendo que, os mesmos vão sendo pousados ou 

pendurados em diversos sítios, como é possível ver na Figura 32. Para além do aspeto 

desarrumado, esta situação representa um perigo para a segurança já que são inflamáveis.  

  
Figura 32 - Casacos na bancada de trabalho 
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Com as bancadas de trabalho de tal forma desorganizadas e díspares entre si, torna-se mais 

moroso encontrar a ferramenta ou equipamento necessário. O aspeto geral do local de 

trabalho também é penalizado, ficando o ambiente pouco agradável para o desempenho das 

atividades, podendo ainda de alguma forma contribuir para acidentes de trabalho. 

A título de exemplo, derivado de alguma falta de organização e material acumulado e 

espalhado, este ano já ocorreu um acidente proveniente desta situação. Em consequência da 

falta de espaço e má organização do material, o trabalhador torceu um pé quando pisou uma 

chapa ao caminhar para traz no seu posto de trabalho. 

Na unidade fabril, são efetuadas avaliações periódicas por entidades externas e devidamente 

acreditadas aos mais variados níveis e situações de segurança, como iluminância, ruido 

ambiental e ocupacional, vibrações, radiações e ventilação do espaço de trabalho. Todas estas 

verificações são monitorizadas e acompanhadas pelo departamento de segurança interno 

juntamente com o departamento de manutenção. Todas as situações são ajustadas ao tipo de 

trabalho e respetivos sectores. Este acompanhamento é feito de uma forma personalizada e 

constante, pelos técnicos competentes. 

Outro problema encontrado ocorre porque, por vezes, os colaboradores são sujeitos a alguma 

rotatividade nas equipas, no entanto como mantêm as suas ferramentas e tudo o resto no seu 

armário que está no setor “habitual”, provocam perdas de tempo em deslocações para o 

armário.  

4.2.2.3 Desorganização no espaço fabril 

No chão de fábrica é possível encontrar diversos problemas de desorganização do espaço. Os 

barrotes encontram-se espalhados pelo chão sem qualquer tipo de organização. A Figura 33 

ilustra a situação atual. 

 
Figura 33 - Situação atual da arrumação de barrotes 
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É possível encontrar serrim perto de algumas máquinas sobretudo do CTC e CTP, para 

absorver óleo derramado pelas máquinas (ver Figura 34). O serrim no entanto está 

simplesmente armazenado sem qualquer tipo de identificação. 

 

Figura 34 - Absorção de óleo com serrim 

Estacionamento de empilhadores: atualmente não há um local definido para o estacionamento 

dos dois empilhadores. Os mesmos costumam ficar estacionados na zona da logística, mas em 

sítios diversos. 

Em situações em que há material em paletes, a aguardar o próximo passo do processo 

produtivo (WIP), por exemplo na zona da armação, o mesmo é colocado perto do posto de 

trabalho ao qual está destinado. Além de não haver estrutura definida de como o mesmo é 

colocado, por vezes colocam-no demasiado próximo dos carris do pórtico, o que causa 

empenos (ver Figura 35). 

 
Figura 35 - Zona de colocação de WIP 
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A Bysteel e uma entidade externa subcontratada realizam ensaios não destrutivos às 

soldaduras. Neste momento já existe um local, onde esses ensaios acontecem, embora não 

seja um local exclusivo a essa tarefa e não esteja devidamente identificado, conforme pode ser 

visto na Figura 36. 

 
Figura 36 - Zona de Ensaios Não Destrutivos (END) 

4.2.3 Determinação das atividades que não acrescentam valor no CTC 

Com o objetivo de perceber quais as atividades do processo de corte do centro de 

transformação de chapa que não acrescentavam valor ao produto, foi realizado um estudo de 

tempos por amostragem. Este estudo centrou-se na máquina de corte TEKNOS4000 e 

consistiu em classificar as atividades do corte identificando desperdícios referentes a 

transporte, esperas, movimentações, controlos e inspeções, que se apresenta no anexo III. 

Após classificação das atividades, as mesmas foram categorizadas em atividades que 

acrescentam valor e não acrescentam valor (desperdícios). 

A Tabela 6 resume de forma geral os resultados obtidos com o estudo efetuado em dois dias 

de observação. 

Tabela 6 - Estudo de Atividades, Tempos e Distâncias 

TEKNOS 4000 
Dia 1 2 

Observação 1 2 

Operação  5 12 

Transporte 12 19 

Espera  2 4 

Controlo 5 4 

Armazenagem 0 2 

Distância (metros) 342,06 253,3 

Tempo (minutos) 83,01 104,6 
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A Tabela 7 apresenta o resumo das percentagens das atividades que não acrescentam valor ao 

produto, identificando a percentagem correspondente. 

Tabela 7 - Resumo atividades que acrescentam valor e não acrescentam valor 

TEKNOS 4000 
Dia 1 2 

Operação 21% 29% 

Transporte 50% 46% 

Espera 8% 10% 

Controlo 21% 10% 

Armazenagem 0% 5% 

Acrescenta Valor 21% 29% 

Não Acrescenta Valor 79% 71% 

 
Por observação aos valores acima apresentados conclui-se que mais de 70% das atividades 

são atividades que não acrescentam valor. Alguma destas atividades embora não 

acrescentando valor ao produto final, podem mesmo ser consideradas indispensáveis para a 

produção, como por exemplo, retirar as peças da máquina. Grande parte destes desperdícios 

ocorrem enquanto a máquina está a fazer o corte, ou seja, o operário realiza as várias 

atividades em simultâneo ao corte da chapa. 

4.2.4 Inexistência de matriz de competências para os colaboradores 

Durante a análise do processo de produção foi percetível a limitação em termos de know-how 

na utilização de todas as máquinas. Esta situação revelava fragilidade neste processo 

produtivo uma vez que havendo turnos, existe a necessidade de haver, pelo menos, duas 

pessoas que soubessem utilizar cada uma das máquinas. Adicionalmente, nos períodos de 

férias ou ausência de algum colaborador por algum motivo de força maior, existe a 

necessidade de mais colaboradores com estes conhecimentos.   

Assim, fez-se uma análise às competências dos colaboradores e elaborou-se uma matriz de 

competências onde se evidenciam as competências e o domínio das operações por parte dos 

colaboradores afetos ao centro de transformação de chapa (Figura 37).  

Para a elaboração desta matriz de competências, foi realizado um levantamento sobre os 

conhecimentos práticos dos colaboradores na utilização dos equipamentos do departamento. 

Posto isto, e em colaboração com o responsável do centro de transformação de chapa foram 
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definidos e atribuídos os níveis a cada colaborador. Optou-se pela divisão das competências 

em cinco níveis: 

• Nível 1: Sem competência; 

• Nível 2: Está formado; 

• Nível 3: Trabalha com apoio; 

• Nível 4: Trabalha autonomamente; 

• Nível 5: É formador 

 

Figura 37 – Extrato da Matriz de Competências  

No anexo IV pode ser vista a matriz de competências completa. As linhas a azul no anexo IV 

referente à Figura 37 representam, os colaboradores que atualmente estão alocados ao turno 

da noite. Pode ver-se que, por exemplo, no turno da noite apenas o Júlio tem formação para 

utilizar a quinadora e trabalha autonomamente com a puncionadora. Na TRC30 e na 

Teknos4000, dois deles trabalham com as máquinas, no entanto, se um estiver de férias e o 

outro faltar por algum motivo, resta apenas um colaborador que está formado, mas que não 

tem experiência em trabalhar com a máquina.  

A falta de polivalência em mais colaboradores é sobretudo, devido à escassez de tempo para 

assegurar as formações, porque para o colaborador estar em formação num determinado 

equipamento, não vai poder estar a trabalhar no “seu” equipamento, o que torna toda a gestão 

da formação bastante complexa. 

Também o facto de se especializar um colaborador a um determinado equipamento/ máquina 

contribui para a falta de polivalência. Seria importante que todos os colaboradores tivessem 
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pelo menos, o nível 2 para todos os equipamentos, sendo que a situação ideal fosse a de que 

todos os colaboradores tivessem pelo menos o nível 4, ou seja, que todos os colaboradores 

fossem capazes de trabalhar de forma autónoma em todos os equipamentos. Desta forma 

haveria sempre alguém com capacidade para trabalhar em qualquer máquina, tornando-os 

polivalentes de modo a fomentar a diversificação de tarefas.  

4.2.5 Gestão inadequada dos equipamentos de medição e monitorização  

Devido à dimensão atual da Bysteel, a empresa dispõe de um vasto número de equipamentos 

de medição e monitorização (EMM). São vários os EMM usados na empresa, sendo os mais 

comuns os esquadros, as réguas, os paquímetros, as sutas, os níveis (bolha e laser), entre 

outros. Todos estes equipamentos necessitam estar codificados e devidamente identificados.  

Aquando da sua entrega em fábrica ou em obra, é dado um número ao equipamento e aberta 

uma ficha em que além da informação do equipamento é associado o colaborador que fica 

responsável pelo mesmo. Normalmente, o colaborador associado é aquele que irá utilizar o 

equipamento, no entanto, por vezes, quando se trata de pessoal subcontratado, a pessoa 

associada ao equipamento é o respetivo encarregado. 

É ainda necessário proceder anualmente à verificação de todos os equipamentos em uso, 

sendo que no caso de alguns destes equipamentos, como os paquímetros por exemplo, a 

verificação interna não é suficiente, sendo obrigatória a calibração dos mesmos. 

O problema aqui encontrado é a forma como esta gestão das verificações e calibrações é feita. 

Até à data, procede-se da seguinte forma: uma pessoa da qualidade, uma ou duas vezes por 

ano, desloca-se à fábrica com uma listagem dos equipamentos existentes (número do 

funcionário, nome, zona, número do EMM, descrição do EMM, data da última 

verificação/calibração) e vai percorrendo toda a fábrica, passando por todos os postos de 

trabalhos, pedindo aos colaboradores os EMM que cada um tem.  

Este método torna-se complicado porque há turnos e nem sempre se conseguem encontrar 

todos os colaboradores, depois porque acontece com relativa frequência a troca de EMM entre 

colaboradores. Outra dificuldade é a marcação física dos equipamentos. O equipamento é 

marcado através de uma etiqueta em que se coloca o número do equipamento; a data de 

calibração/verificação; a data da próxima calibração/verificação e depois uma rubrica como 

apresentado na Figura 38.  
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Figura 38 - Etiqueta de EMM 

O problema é que com o uso contínuo diário sob condições desfavoráveis, as etiquetas, 

mesmo protegidas com fita-cola, acabam por se tornarem ilegíveis, ou, por vezes, mesmo 

caindo. Como forma de amenizar este problema os equipamentos passam a ter o número 

gravado, mas as datas continuam a ser um problema. 

Como as visitas à fábrica são feitas anualmente, nem sempre se consegue ter todos os 

equipamentos verificados e calibrados em dia, porque há datas que já passaram, outras ainda 

vão passar. Mesmo que se tentem colocar todas as datas para a mesma altura do ano (grande 

parte das verificações já estão mais ou menos para as mesmas datas), há desencontros e não se 

encontram os equipamentos por diversas razões. Nas calibrações, não convém serem todos 

enviados para calibrar em simultâneo porque é preciso ter equipamentos para substituir os que 

foram para calibrar. 

4.2.6 Análise e registos insuficientes relativos à manutenção  

A manutenção tem um papel essencial para o bom funcionamento da organização. Devido ao 

grande fluxo de trabalho, e aos recursos humanos limitados afetos à manutenção, tem-se 

tornado complicado o controlo e o registo das operações de manutenção efetuadas de forma 

desejável.  

Após uma análise aos custos de manutenção corretiva, cujo resultado se apresenta na  
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Figura 39 verificou-se, no ano de 2014, um aumento comparativamente a 2013, na ordem dos 

117% nos custos de manutenção corretiva efetuados internamente e uma diminuição de 51% 

no recurso ao serviço externo para operações de manutenção corretiva. Para a Bysteel, é 

preferível que, sempre que possível se utilizem os meios internos para proceder às ações de 

manutenção, uma vez que o custo para a empresa será menor, neste sentido, esta alteração 

referida anteriormente é uma mais-valia para a empresa.  
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Figura 39 - Custo de Manutenção Corretiva interna e externa do CTC 

Pela análise à Figura 40 pode-se constatar que houve um aumento no custo de manutenção 

corretiva do CTC em 2014 de cerca de 30%, relativamente a 2013. 

  
Figura 40 - Custo de Manutenção Corretiva do CTC 
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Em relação ao ano de 2015, até ao momento da recolha dos dados, havia apenas informação 

até ao mês de Maio, assim sendo pode ser feita uma comparação aos primeiros cinco meses 

de cada ano. 

Na análise aos cinco primeiros meses foi possível verificar que após uma queda de quase 40% 

no ano de 2014 relativamente a 2013, 2015 apresenta uma subida na ordem dos 145%, como 

se pode perceber pela Figura 41. Esta situação deveu-se a um pequeno incendio que ocorreu 

na TRC30, que pela indevida colocação de lixo essencialmente resíduos plásticos na unidade 

de extração, os mesmos ao serem sugados pelo filtro de extração entraram em combustão. 

Como consequência os custos de manutenção corretiva externa aumentaram neste período.  

 

Figura 41 - Evolução dos custos nos primeiros 5 meses 

Não foi possível aferir sobre os custos ou tempos associados à manutenção preventiva 

planeada e realizada pela equipa de manutenção, uma vez que, os mesmos não são 

contabilizados. Seria útil para a empresa saber se a abordagem à manutenção na empresa é 

mais reativa do que preventiva havendo a possibilidade de se inverter sobre essa situação. 

Foi no entanto possível recolher dados sobre os tempos de paragem dos equipamentos, 

nomeadamente para a realização de limpeza das máquinas, por parte dos operadores. Desta 

forma pode-se observar na Figura 42 os períodos de ocupação da máquina divididos em horas 

de produção (horas efetivas de produção, com operador ou em ciclo automático) e tempos de 

paragem referentes ao anos de 2014. 
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Figura 42 - Período de ocupação das máquinas 

Os tempos de paragem assinalados surgem por diversas causas (Figura 43), entre elas, como 

referido anteriormente a limpeza como operação de manutenção preventiva. 

 

Figura 43 - Causas de paragem das máquinas 

Através da análise à Figura 43, é possível verificar que a movimentação de cargas e a limpeza 

das máquinas são as mais comuns e acumuladoras de tempos de paragem. É notório também 

que, os tempos de paragem “sem informação” representam uma percentagem considerável.  

A recolha dos dados sobre a ocupação dos tempos, é passada pelos próprios colaboradores 

através do preenchimento de uma folha de horas. Foi no entanto percetível que esta 

76,8%

97,9% 98,7%
84,6%

99,5%

81,3% 78,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

PKBS PGL3 PGL6 POXI PQNA PTEKN PTRC3

Horas de Produção Horas de Paragem

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PKBS PGL3 PGL6 POXI PQNA PTEKN PTRC3

S/Inf

Outros

MovMat

Limpeza_ManP

ManC



 

65 

informação não é exata uma vez que o colaborador por vezes aponta uma paragem para 

limpeza e faz outras atividades nesse tempo assinalado além da limpeza.  

4.2.7 Não Conformidades com maior incidência no CTC 

Como já foi anteriormente referido no controlo de qualidade do processo de fabrico, a Bysteel 

tem um mecanismo criado que lhe permite contabilizar e agrupar as não conformidades que 

vão surgindo, bem como o tempo despendido na reparação. Partindo de uma análise às Não 

Conformidades (NC) da primeira transformação, ou seja do corte, ao longo do ano de 2014, 

foram registadas várias não conformidades, as quais foram transcritas para a Tabela 8. 

Tabela 8 - Tabela das Não Conformidades de 1ª transformação 

 

Através de um diagrama de Pareto, é possível perceber que duas das não conformidades 

representam 71% do total das ocorrências. Essas duas não conformidades, conforme pode ser 

visto na Figura 44, são a NCC14 e a NCC1. 

 
Figura 44 - Frequência das não conformidades na 1ª transformação 

Se fosse feita uma análise de Pareto às NC, mas baseadas nos tempos de reparação, iriam 

igualmente ser identificadas as NCC1 e NCC14 como as mais frequentes e por isso as mais 

críticas. 
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A Tabela 9 faz a relação entre a referência das não conformidades e a sua descrição. 

Tabela 9 - Referências das Não Conformidades 

 

A Não Conformidade que ocorreu com maior frequência foi a “NCC14 – Fraca qualidade da 

superfície de corte” que surge 274 vezes num total de 568, o que corresponde a 48% das NC 

detetadas e será esta que será de seguida analisada.  

Conforme se mostra na Figura 45, com estas 274 não conformidades, gastaram-se 730 

minutos em reparações e foram necessárias 48 novas peças para substituição por 

impossibilidade de reparação.  

Acresce a estes 730 minutos, que correspondem apenas ao tempo da reparação, o tempo de 

manuseamento e deslocação do material, o tempo de troca de equipamentos e o tempo de 

análise do desenho, por forma a colocar a peça conforme. Isto perfaz um total de 6.780 

minutos gastos apenas com a correção das NCC14. O custo destas reparações é de 1.130€. 

Em relação às peças novas que tiveram de ser cortadas para substituir as que estariam não 

conformes e que não davam para ser reparadas, o custo foi de 113,26€, sendo que neste valor 

apenas se está a contabilizar a matéria-prima e a mão-de-obra. 
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Figura 45 - Não Conformidades de 1ª transformação 

Considerou-se importante a realização de um diagrama causa-efeito que ajudasse a clarificar 

as possíveis causas de ocorrência. Nesse sentido e, em conjunto com o responsável pelo 

centro de transformação de chapa e o Técnico Operacional de Fabrico de Controlo de 

Qualidade, foi elaborado um brainstorming das causas “Fraca qualidade da superfície de 

corte”. O diagrama de causa-efeito resultante deste brainstorming mostra-se na Figura 46. 

Este diagrama sintetiza as causas encontradas para a NCC14. Segundo o responsável pelo 

centro de transformação de chapa 90% das não conformidades identificadas como NCC14 são 

provenientes do corte por plasma. Embora o facto de, por ser o método de corte mais utilizado 

na empresa, contribua para o peso das causas das não conformidades, também as 

características do corte em si contribuem para esta percentagem. O feixe do plasma apresenta 

uma forma dispare, sendo que um lado é reto, mas o outro é chanfrado. Este efeito vai fazer 

com que no corte comum, ou seja, no corte em que resultam duas peças, um lado sai direito, 

mas o outro sai chanfrado. Esta peça terá então de ser reparada. 
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Figura 46 - Diagrama de causa-efeito para a NCC14 

Outra situação problemática ainda relativamente ao corte por plasma ocorre na “saída” do 

corte. O corte por plasma precisa sempre de material para cortar, então, na altura da “saída” 

ele pode acabar por danificar um pouco a peça. Nas furação acontece o mesmo nas “saídas”. 

Este defeito aparece por baixo da peça, por cima não é tão visível. Para tentar minimizar este 

efeito pode-se variar a amperagem, a voltagem ou a altura. 

Em oxicorte, as não conformidades não são tão frequentes, uma vez mais, porque não é o 

método de corte mais frequentemente usado na empresa, mas também pelas próprias 

características do método. Este método de corte é mais influenciado pelo know-how do 

operador. Aqui, são vários os parâmetros a controlar, tais como a velocidade, o oxigénio, o 

gás, o bico ou mesmo possíveis fugas.  

4.2.8 Análise de satisfação dos colaboradores 

Com a finalidade de se conhecer as ideias e perceções dos colaboradores em relação à 

administração e ao seu superior hierárquico, em relação ao seu trabalho e à empresa e sobre 

eles mesmos, elaborou-se um questionário que se encontra no anexo V. Desta forma, foram 

distribuídos 63 questionários, cobrindo todos os centros de atividade da fábrica. A 

percentagem de respostas foi de 60%. 

O questionário aplicado, bem como os resultados obtidos encontram-se respetivamente no 

anexo V e anexo VI. 
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Dos resultados obtidos sabe-se que na sua maioria, cerca de 95% dos inquiridos são do sexo 

masculino. A faixa etária com maior incidência é entre os 25 e os 34 anos, seguido dos 35 a 

44 anos, representando 34% e 24% respetivamente. Outro dado que se obteve foi que mais de 

metade dos inquiridos (55%) tem o secundário como habilitações académicas. Em termos de 

anos na empresa, 34% já trabalham na Bysteel há, pelo menos 6 anos. Mais de metade (63%) 

dos respondentes afirma trabalhar em média 10 horas diárias. 

Relativamente ao primeiro grupo de questões, que se prendem com a administração e o 

superior hierárquico, praticamente todos conhecem o administrador, sendo que apenas 4 

responderam de forma negativa. Já em relação ao encarregado, todos sabem quem é o 

respetivo encarregado, fazendo uma avaliação positiva em relação ao tratamento que este tem 

para com o colaborador. No entanto os respondentes afirmam quase de forma unânime (à 

exceção de um) que existe a necessidade de realização de reuniões por parte do encarregado 

(Figura 47). É ainda de forma positiva que se apresentam as respostas relativamente à 

existência de bons líderes nos setores e à necessidade dos mesmos. Na grande maioria, 87% 

conhecem os objetivos do seu setor e 97% gosta ou gostaria de conhecer esses objetivos. É de 

salientar que 34% dos inquiridos já desejou em algum momento ser promovido para um cargo 

administrativo/encarregado. 

 

Figura 47 - Reuniões dos encarregados com os colaboradores 

Quanto ao segundo grupo de questões, que se prendem com o trabalho que desempenham, de 

forma geral, os colaboradores sabem qual o seu trabalho e quais as funções que devem 

desempenhar. É de referir o facto de 29 dos 38 inquiridos afirmar conhecer algo que pode 

ajudar a melhorar o seu trabalho, tendo inclusive 84% deles, já apresentado sugestões ao seu 

encarregado. Globalmente o encarregado responde de forma positiva, sendo que 74% afirma 

que as sugestões foram implementadas. 94% dos colaboradores afirma gostar de trabalhar em 

grupo.  
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No que se refere à comunicação e motivação por parte das chefias, 82% está satisfeito, no 

entanto, essa percentagem desce para os 78% relativamente ao ambiente de trabalho que têm 

atualmente. Sobre as condições de trabalho, as opiniões variam um pouco, dependendo da 

área. Em relação às condições de trabalho relacionadas com a segurança, 97% afirmam terem 

todas as condições de segurança necessárias à execução das diferentes tarefas. Já no que 

respeita às condições de trabalho referentes a equipamentos e máquinas, a percentagem desce 

para 72, que afirmam que na empresa existem todos os equipamentos e máquinas necessários 

para a execução das tarefas. No entanto, mais de metade (51%) dos inquiridos refere que 

essas condições não afetam a sua capacidade nem o seu trabalho, indicando no entanto que 

gostariam que a empresa melhorasse essas condições (69%). 

Ainda sobre o posto de trabalho, 89% dos respondentes, considera que a limpeza e arrumação 

em redor do seu posto de trabalho são satisfatórias. 

Em termos gerais, dos colaboradores inquiridos, 68%, consideram boas as condições de 

trabalho no seu posto. Quando questionados de forma mais específica sobre alguns aspetos, 

encontramos algumas opiniões menos favoráveis. Desta forma vale a pena referir que como 

aspeto não satisfatório os inquiridos apontaram o controlo de correntes de ar e a frescura e 

renovação do ar com 56 e 65% respetivamente (Figura 48). Os dispositivos de segurança, o 

espaço existente, a temperatura e os níveis de iluminação, mereceram opinião favorável com 

97%, 89%, 56% e 61% respetivamente. 

 

Figura 48 - Controlo de correntes de ar e Frescura e renovação do ar 

No que respeita ao grupo de respostas sobre a empresa, 85% dos colaboradores respondentes 

afirmam que se sentem orgulhosos da empresa, ainda que 17% se sintam envergonhados com 

a mesma. Perto de 90% conhecem bem a atividade da empresa e 62% dos inquiridos gostaria 

de estar mais relacionado com outros assuntos como qualidade, produtividade, segurança, 

regras, etc.. Todos os respondentes consideram ser importante a formação de uma comissão 
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que defenda os interesses dos colaboradores junto da empresa. Na opinião deles (92%), 

acredita ser necessária a promoção de reuniões promovidas pelos encarregados, onde cada um 

possa expor a sua opinião, sendo que 97% deles participaria nas reuniões, contribuindo com 

as suas opiniões/ sugestões. Se existisse uma caixa de sugestões para colocação de 

opiniões/sugestões, 62% utilizaria contudo, à pergunta “que forma preferia para colocar as 

suas opiniões/ sugestões”, 78% dos inquiridos afirma preferir as reuniões em detrimento da 

caixa de sugestões. 

Por fim, no último grupo de questões, sobre cada um, apenas 86% dos colaboradores que 

responderam ao questionário afirmam serem tratados justamente, sendo que 15% afirma ser 

descriminado por alguma razão, no entanto, 94% diz ser respeitado dentro da empresa. É 

ainda de referir a frequência de inquiridos (60%) que acredita ter capacidades pessoais ou 

técnicas para oferecer à empresa, que não estão a ser utilizadas ou aproveitadas (Figura 49), 

salientando o facto de que 40% mudaria de funções se tivesse oportunidade. 

 

Figura 49 - Perceção do aproveitamento das capacidades que têm para oferecer à empresa 

Quando questionado sobre se a empresa se preocupa com eles, apenas 67% responderam 

afirmativamente, já quando a questão foi colocado de forma inversa, ou seja, se eles se 

preocupam com a empresa, a percentagem de respostas positivas foi superior, em torno dos 

94%. Ainda neste último grupo, foram colocadas questões sobre a forma como se sentiam em 

relação ao seu posto de trabalho, às tarefas desempenhadas, à sensação de utilidade do que faz 

e ao interesse da atividade que desempenha. No que respeita à forma como se sentem em 

relação ao seu posto de trabalho, 78% afirma-se satisfeito e 14% muito satisfeito. 

Relativamente à questão de como se sente em relação à variedade de tarefas no seu posto de 

trabalho, 78% estão satisfeitos e 19% muito satisfeitos. À pergunta com que frequência tem a 

sensação de que está a produzir algo de útil, 54% responderam quase sempre e 41% 
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frequentemente. Por fim, no que respeita à questão sobre a frequência com que tem a 

sensação de que o seu trabalho é interessante, as percentagens quase que invertem 

relativamente à questão anterior, na medida em que 54% afirma que frequentemente e 43% 

quase sempre. 

No final do questionário foi deixado um espaço reservado para acrescentar algo que cada um 

considerasse relevante ser mencionado. Dos 38 questionários recebidos, apenas 5 tinham este 

ponto preenchido. De uma forma geral, as ideias transmitidas nesta questão prendem-se com 

formação para os colaboradores mais novos por forma a realizarem todo o tipo de trabalho, 

melhores políticas de motivação, maior preocupação para com os colaboradores e uma 

diversidade étnica e cultural na empresa. 

Após análise global dos questionários conclui-se que de forma geral os colaboradores estão 

satisfeitos com a empresa e os seus postos de trabalho assim como com as suas funções em si. 

Convém no entanto ressaltar alguns aspetos que merecem atenção. 

Uma grande percentagem acredita ser importante existir uma reunião entre os colaboradores e 

os encarregados onde possam expor as suas opiniões e sugestões. Outro aspeto a ter em conta 

é a opinião dos inquiridos relativamente às condições dos postos de trabalho, no que respeita 

ao controlo de correntes de ar e à frescura e renovação do ar, que foram apontados como não 

satisfatórios pela maioria. Também a temperatura deveria ser algo a estudar, já que anda em 

valores muito próximos do não satisfatório. 

Outro aspeto a salientar são as capacidades dos colaboradores, que não estão a ser utilizadas 

em todo o seu potencial, de acordo com as percentagens obtidas no questionário. 

Convém ainda ver a forma como as regras e políticas estão a ser implementadas junto dos 

colaboradores nos diversos centros, uma vez que como pode ser visto na Figura 50, perto da 

metade julga não serem justas e/ou corretas. 
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Figura 50 - Perceção sobre as regras e políticas da empresa 

4.2.9 Desajuste ergonómico e insegurança dos cavaletes 

Embora a preocupação com a saúde dos colaboradores seja evidente em todo o grupo DST, 

como se viu na secção 3.6.5 ainda assim existem situações que necessitam de intervenção. 

Na Bysteel, os cavaletes utilizados pelos operários, os quais podem ser vistos na Figura 51, 

desde o setor da armação à soldadura não são os ideais em termos ergonómicos, uma vez que 

não permitem o ajuste em altura, para que se possa adequar a cada colaborador 

individualmente.  

  
Figura 51 – Cavaletes 

Os cavaletes em uso têm uma altura de 900mm, o que faz com que não satisfaçam as 

necessidades da maioria dos colaboradores, sendo que alguns terão de trabalhar curvados o 

que provoca tensões musculares e fadiga. A Tabela 10 apresenta a altura atual dos cavaletes 

comparativamente com a altura que o estudo antropométrico mostrou como sendo o 

desejável.  
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Tabela 10 - Altura dos cavaletes 

Altura dos Cavaletes 

Estudo 1.059mm 

Real 900mm 

Diferença -159mm 

 

Também no quesito segurança, os mesmos apresentam alguma suscetibilidade a possíveis 

acidentes uma vez que ao terem arestas vivas e negativos podem facilitar o agarramento das 

correntes em movimento e provocar a queda do mesmo. Em 2015, foi registado um acidente 

por agarramento de um elo da corrente de elevação no cavalete de apoio á peça, fazendo-o 

virar e embater no trabalhador, provocando uma lesão grave na mão direita do operador. 

4.3 Síntese dos problemas encontrados 

Após o estudo feito à situação atual da empresa, observou-se a existência de alguns 

problemas, os quais estão sintetizados na Tabela 11 assim como o setor onde se assinalaram e 

as consequências desses problemas. 

Tabela 11 - Síntese dos problemas encontrados 

Problema Setor Consequências 

Paragens e longas distâncias 
para abastecimento de materiais 

CTC 
CTP 

Armação 

• Aumento dos tempos improdutivos 
• Grandes distâncias percorridas 
• Esperas de materiais 
• Aumento dos custos de transporte 
• Aumento do tempo de transporte 
• Aumento da probabilidade de 

acidentes e danos no material 

Desorganização do 
armazenamento, postos de 
trabalho e espaço fabril 

CTC 
Todos 

• Aumento dos tempos improdutivos 
• Ocupação de uma área considerável 
• Aspeto visual da área confuso 
• Aumento da probabilidade de 

acidentes de trabalho 
• Detioração dos equipamentos de 

medição e monitorização 

Atividades sem valor 
acrescentado 

CTC 
• Desperdício de tempo e recursos 
• Ineficiência do processo 

Inexistência de matriz de 
competências para os 
colaboradores 

CTC 

• Limitação de know-how dos 
colaboradores para operar em várias 
máquinas 

• Possíveis paragens de produção 
• Impossibilidade de utilização de 

máquina 
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Gestão inadequada dos 
Equipamentos de medição e 
monitorização 

Todos 

• Equipamentos com datas de 
verificação/calibração desatualizadas 

• Tempos de paragem 
• Impossibilidade de verificação total 

Análise e registos insuficientes 
relativos à manutenção 

Produção 

• Desconhecimento dos custos reais de 
manutenção 

• Falta de perceção da abordagem à 
manutenção  

Não Conformidades. NCC14 – 
Fraca qualidade da superfície de 
corte 

CTC 

• Duplicação de trabalho para refazer 
peças não conformes 

• Perdas de tempo com reparações 
• Desperdício de matéria-prima 

Inexistência de uma reunião com 
operários para exposição de 
opiniões e sugestões 

Todos 
• Competências desperdiçadas 
• Sentimento de injustiça perante as 

regras e políticas implementadas. 

Competências, dos 
colaboradores, desperdiçadas 

Todos 
• Desmotivação 
• Perda de oportunidade para a empresa 

Corrente de ar, renovação de ar 
insuficiente e temperatura 
ambiente pouco satisfatória 

Todos 
• Desconforto 
• Queixas 

Desajuste ergonómico e 
insegurança dos cavaletes 

Armação - 
Soldadura 

• Aumento de lesões músculo-
esqueléticos relacionadas com 
trabalho (LMERT) 

• Aumento da probabilidade de 
acidentes de trabalho 
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5. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE MELHORIA 

Neste capítulo são apresentadas propostas com vista à correção e melhoria de alguns dos 

problemas apontados no capítulo anterior, usando algumas práticas e ferramentas Lean nesta 

melhoria. Na Tabela 12 é apresentado um plano de ações tendo por base a técnica 5W2H, 

identificando a proposta, o problema, de que forma serão implementadas as propostas, o 

responsável pela sua implementação, onde e quando se irá realizar. Não será incluído o How 

Much, devido à limitação do tempo do projeto que não permitiu aprofundar os custos 

associado a cada proposta. Todas as propostas são devidamente detalhadas nas secções deste 

capítulo. 

Tabela 12 - Plano de ações 5W2H 

What Why How Who Where When 

Abastecimento 
de matéria-
prima do CTC 
por um 
abastecedor 

Paragem produção 
para abastecimento 

Implementação 
de um processo 
de abastecimento 
do CTC 

Pedro Dias 
Ricardo Portela 

Armazém e 
CTC 

A definir 

Abastecimento 
da armação 

Percurso extenso Alteração do 
percurso a efetuar 

Elsa Sousa 
Ricardo Portela 

Chão de 
Fábrica 

2016 

Armazenamento 
de material no 
CTC 

Algum material é 
armazenado de 
forma aleatória e 
pouco funcional 

Colocação de 
uma estrutura 
funcional para 
armazenamento 
do material 

Elsa Sousa 
Pedro Dias 

 
CTC 2016 

Ações para 
implementação 
dos 5S 

Dar competências 
aos colaboradores 
para mudança nos 
hábitos e formas 
de organização e 
trabalho  

Formações, 
exemplos 
práticos, 
auditorias e 
recompensas 

Produção 
Qualidade 

Colaboradores 

Chão de 
Fábrica 

2016 

Uniformização 
das bancadas de 
trabalho 

Desorganização do 
espaço de trabalho 

Aquisição de 
novas bancadas 
de trabalho e 
formações 

Elsa Sousa 
Ana Castro 

Ricardo Portela 

Chão de 
Fábrica 

2016 

Gestão 
adequada e 
eficiente dos 
EMM 

Gestão de 
equipamentos de 
medição e 
monitorização 
desajustada 

Elaboração de 
um plano de 
calibração e 
implementação 
da semana dos 
EMM 

Qualidade 
 

Chão de 
Fábrica 

2015 

Reforço no 
controlo e 
análise da 
manutenção 

Falta de registos 
sobre a 
manutenção 

Aplicação 
informática Ricardo Portela 

Miguel Alves 
Produção 2015 
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Diminuição das 
NC do CTC 
NCC14 

Elevada 
incidência deste 
tipo de NC e 
respetivos custos 
associados 

Introdução de 
regra na IT e 
criação de 
procedimento e 
reforço de 
formação 

Pedro Dias 
Qualidade 

Ricardo Portela 
CTC 2016 

Aquisição de 
cavaletes novos 

Questões de 
segurança e 
ergonomia 

Aquisição de 
novos cavaletes 

Elsa Sousa 
Ana Castro 

Ricardo Portela 

Chão de 
Fábrica 

2016 

Pintar os 
separadores de 
material no CTC 

Facilitar a seleção 
de material 

Pintar os 
separadores com 
diferentes cores 
mediante a 
espessura do 
material 

Elsa Sousa 
Pedro Dias 

 
CTC 2015 

Delimitação de 
espaços 

Desorganização 
do espaço 

Criação e 
delimitação de 
zonas  

Elsa Sousa 
Ana Castro 

 

Chão de 
Fábrica 

2015 

Matriz de 
formação 

Inexistência de 
ações de 
formação 

Palestras e 
exemplos 
práticos 

Elsa Sousa 
Pedro Dias 

 
CTC A definir 

Normalização 
dos postos e 
condutas de 
trabalho 

Inexistência de 
registo sobre 
tarefas e 
manuseio de 
equipamentos.  

Criação de 
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5.1 Abastecimento e armazenamento de materiais 

Esta secção apresenta algumas propostas para resolver o problema descrito nas secções 4.2.1 

e 4.2.2.1 de abastecimento e armazenamento de materiais. 

5.1.1 Abastecimento de matéria-prima do CTC por um abastecedor 

O problema da colocação do material no centro de transformação de chapa pode ser resolvido 

por duas vias, sendo elas:  

• O colaborador da logística que atualmente abastece o fosso com o material requisitado 

pelo CTC, passaria a colocar o material neste centro, já pronto para o operador da 

máquina não ter de o fazer. Desta forma, o operador da máquina do CTC apenas 

orientava o colega, mediante as suas necessidades, sendo que não haveria necessidade 

se ausentar do seu posto de trabalho. 

• Contratar um novo colaborador, que entre outras funções que eventualmente lhe 

poderão ser atribuídas, estaria afeto ao CTC e a sua função principal seria o 

abastecimento das máquinas de corte. Com esta solução, o colaborador responsável 
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pelo abastecimento seria alguém, não afeto à Logística (como no caso apresentado 

anteriormente), mas sim alguém do departamento, que saiba e perceba as 

condicionantes e necessidades dos colegas e máquinas. 

5.1.2 Abastecimento da Armação com peças cortadas no CTC 

O percurso que é feito atualmente pelas peças cortadas no CTC não é o ideal como foi visto 

na secção 4.2.1 do capítulo anterior. Para colmatar este problema, é sugerido que o percurso 

passe a ser feito pelo outro lado do edifício, e em vez da utilização de um empilhador, com o 

recurso à ponte rolante e ao carreton. O percurso seria o esquematizado na Figura 52, em que 

tudo aquilo que fosse sendo cortado sairia pela parte superior do CTC através do carreton, que 

por sua vez atravessava a nave 1 longitudinalmente, saindo até à área de armazenamento da 

matéria-prima.  

Haveria a necessidade de se dar continuidade ao carril onde o carreton se move de forma a 

percorrer todo o comprimento da nave 1 até à entrada de ligação entre a nave 1 e a nave 2. 

Aqui a movimentação do material seria mais fácil, com menos entropia e mais segura, já que 

não iria passar pelos postos de trabalho. Nesta fase, o material seria então distribuído pelos 

postos de trabalho correspondentes. 

 
Figura 52 - Percurso proposto para movimentação de peças do CTC 

As vantagens com este percurso alternativo passam pela poupança, já que o empilhador que 

faz atualmente a distribuição destas peças tem um consumo considerável em que, apenas no 
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ano de 2014, resultou num custo de 6.683,4 euros; pela segurança, tanto dos trabalhadores 

dentro dos pavilhões, já que as peças maiores neste momento são transportadas pela ponte 

rolante pelo meio dos postos de trabalho, precisando atravessar toda a nave 1 se o material for 

para uso na nave 2, por exemplo, como de quem circula pelo espaço exterior (pessoas e 

automóveis) e se cruza com o empilhador carregado. Além disso, os recursos existentes 

(pontes rolantes, carreton) estariam a ser rentabilizados com esta medida. 

O percurso alternativo, para a movimentação de peças vindas do CTC, para posterior 

distribuição pelas naves 1 e 2, teriam as seguintes distâncias: 

• CTC para a nave 1 = 386,95m 

• CTC para a nave 2 = 387,95m 

Tendo em conta que se está aqui a contabilizar o percurso completo, ou seja, desde a máquina 

do CTC percorrendo inclusive toda a nave, ainda assim a distância é menor do que aquela 

percorrida pelo empilhador que atualmente se utiliza. De realçar ainda que a distância 

apresentada para o percurso do empilhador não contempla o percurso dentro das naves, 

apenas até à porta das mesmas.  

5.1.3 Estrutura para armazenamento de material no CTC  

No CTC, algum material é armazenado de forma aleatória e pouco funcional como se viu na 

secção 4.2.2.. Uma vez que este material é mais fino e até maleável, é idealmente armazenado 

na horizontal. Para que não haja necessidade de levantar tudo o que está em cima quando se 

precisa de alguma chapa de baixo, a utilização de uma estrutura do género da Figura 53 seria 

preferível. 

 
Figura 53 - Estrutura de armazenamento chapa galvanizada e lacada 
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Em cada estante, deve ser identificada de forma visível e homogénea o tipo de material e/ou a 

espessura do mesmo. Com a implementação desta medida, haveria não só uma diminuição de 

desperdício, ou seja, do tempo despendido pelos operários para alcançar o material 

pretendido, mas também uma economia do espaço necessário para armazenamento do 

material. Também, em termos visuais é mais apelativo e arrumado além de facilitar a 

localização do material necessário e mesmo o controlo do stock existente. 

Uma localização possível para a estrutura seria nas costas da quinadora, apresentada na Figura 

54, onde atualmente já se encontra o material, mas no chão.  

 

Figura 54 - Localização para estrutura de suporte chapa lacada e galvanizada 

O investimento para uma solução que passa pela conjugação de duas estruturas como as 

representadas na Figura 53 fica por 5.000€, conforme orçamento apresentado no anexo VIII. 

Com esta solução o espaço ocupado pelo material armazenado seria de 12m2, com uma 

poupança de área ocupada na ordem do 67%. 

5.2 Procedimentos para a diminuição do número de Não Conformidade NCC14 

Para tentar colmatar a incidência de não conformidades que surgem do corte de chapa por 

plasma e, após um diagrama de causa-efeito em que se evidenciou as possíveis causas deste 

tipo de não conformidade, são sugeridas as ações que se seguem. 

Criar um procedimento ou instrução de trabalho por forma a impedir que seja utilizado 

consumível desgastado, como é o caso do bico de corte da máquina, já que o estado do 

consumível influencia no resultado final do corte por plasma. Nessa mesma instrução de 

trabalho incluir também o ajuste obrigatório da máquina a cada alteração ou intervenção que a 
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mesma possa sofrer. Desta forma ficava assegurada a adequação do equipamento ao trabalho 

a ser efetuado. 

Reforçar os conhecimentos dos operadores sobre o processo de corte por plasma, através de 

formação teórica e prática, dada pelo responsável do CTC, para que se ultrapasse, da forma 

mais eficiente e eficaz possível, as limitações que este processo acarreta. 

5.3 Criação de um plano de calibração e semana dos EMM 

Um problema identificado na secção 4.2.5 foi a gestão desadequada dos Equipamentos de 

Medição e Monitorização. De facto, a gestão e controlo dos equipamentos em fábrica e em 

estaleiro apresentam-se como um desfio, na medida em que existe inúmeros equipamentos, 

alguns têm de ser calibrados outros apenas verificados e cada um apresenta uma data diferente 

de calibração ou verificação. 

Para colmatar este problema, sugere-se a criação de um mapa de calibrações, em que os 

equipamentos seriam divididos por 5 ou 6 datas para que fossem para calibrar nessa altura.  

Em paralelo a esta iniciativa, que se refere apenas às calibrações, seria criada a semana dos 

EMM, que mais não era do que atribuir a uma semana por ano (ou mais no caso de se sentir 

essa necessidade) a tarefa de verificação dos equipamentos. Este projeto consistiria em definir 

uma ou mais dias, dependendo da dimensão do setor, para a visita do departamento da 

qualidade, que naquele dia especifico faria a verificação de todos os equipamentos daquele 

setor. Desta forma, o encarregado de cada setor estaria a contar com aquela ação e, a 

coordenar com os colaboradores do seu sector, a melhor forma para disponibilizarem os 

equipamentos.  

Os colaboradores também estariam devidamente informados, uma vez que se afixariam na 

fábrica as datas para cada setor conforme Figura 55.  

 
Figura 55 - Mapa da semana EMM afixada nos quadros de aviso 
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A grande vantagem desta iniciativa seria a possibilidade de mesmo quem, estivesse de férias, 

de baixa, ou noutro turno, deixar previamente os seus equipamentos com o seu encarregado 

ou colega para que possam ser verificados.  

 
Figura 56 - Aviso da semana EMM para os colaboradores 

Segundo a Figura 56, na segunda-feira, dia 19 de Outubro, seriam verificados e recolhidos 

para calibração os equipamentos de medição e monitorização do centro de transformação de 

chapa e do centro de transformação de perfis. 

5.4 Reforço no controlo e análise da manutenção  

Em consequência da falta de recursos afetos à manutenção em termos de colaboradores, existe 

uma falta de dados importantes para uma análise ao estado e forma de atuar da mesma. O 

responsável de manutenção tem de despender muito do seu tempo a colmatar situações 

urgentes e fazer vários trabalho que poderiam ser delegados aos técnicos de manutenção que 

com ele trabalham, ficando assim impossibilitado de fazer os registos e análises necessários. 

Para ultrapassar este problema assim como aumentar a fiabilidade das atividades de 

manutenção, sugere-se a utilização de uma aplicação informática.  

Uma vez que está em estudo um software para a informatização da produção que permite 

abranger a manutenção, sugere-se a aquisição desse software também para a manutenção. 

Desta forma haveria uma uniformização de procedimentos referentes à recolha e tratamento 

de informação, sendo tratada pela mesma plataforma informática. 

Adicionalmente deveriam ser feitas algumas intervenções por forma a sensibilizar os 

trabalhadores para a necessidade das paragens serem descritas da forma mais específica e 

exata possível. 
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Idealmente deveria ainda ser reforçada a equipa com, pelo menos, mais um técnico de 

manutenção, para que libertasse o responsável de manutenção para as funções de controlo, 

planeamento e análise dos registos. 

5.5 Implementação de 5S e Gestão Visual 

Esta proposta relaciona-se com a necessidade de normalização dos postos de trabalho e áreas 

envolventes, pelo que se sugere a implementação de algumas medidas no sentido da 

implementação de 5S e gestão visual. Estas medidas passam pela formação e sensibilização 

dos 5S, uniformização das bancadas de trabalho, marcação e delimitação de espaços, 

aquisição de novos cavaletes, entre outras. 

5.5.1 Ações para implementação dos 5S 

Os 5S são uma ferramenta muito útil para a normalização dos postos de trabalho. Com ela é 

possível organizar e arrumar os postos de trabalho, bem como das áreas envolventes, sendo 

que uma das vantagens é a manutenção destes procedimentos. 

Por forma a simplificar e, sintetizar a aplicação dos 5S, foi definido um plano de ações 

recorrendo à técnica 5W2H (What, Why, Who, Were, How e How long), que pode ser visto na 

Tabela 13. 

Tabela 13 - Plano de ações para implementação dos 5S's 

Passo O que fazer Porquê? Quem? Onde? Como? Duração 

1 
Dar a 

conhecer os 
5S’s 

Dotar os 
colaboradores sobre 

as atividades e 
procedimentos desta 

ferramenta 

Produção; 
Qualidade 

Sala 
Alexandre 

O’Neill 
Formação ½ dia 

2 
Aplicar os 

5S’s 
Passar da teoria à 

prática 
Colaborad

ores 
Chão de 
fábrica 

Separação, 
arrumação 
e limpeza 

½ dia 

3 

Definir 
regras de 

arrumação e 
limpeza dos 

postos e 
áreas 

envolventes 

Para assegurar a 
manutenção dos 5S’s 

Produção; 
Qualidade; 
Colaborad

ores 

Sala 
Alexandre 

O’Neill 
Por setor ½ dia 

4 

Dar a 
conhecer as 

regras 
anteriorment
e elaboradas 

Uniformização dos 
procedimentos e 

métodos 

Produção; 
Qualidade; 
Colaborad

ores 

Sala 
Alexandre 

O’Neill 
Por setor 1 dia 
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5 
Elaborar 
lista de 

verificação 

Para verificação e 
avaliação aquando as 

auditorias 5S’s 

Produção; 
Qualidade; 

Sala 
Alexandre 

O’Neill 

Com base 
nas regras 

½ dia 

6 
Auditoria e 
avaliação 
semanal 

Acompanhamento e 
verificação de 

cumprimento dos 
itens da lista de 

verificação 

Equipa 
auditora 
dos 5S’s 

Chão de 
fábrica 

Observação 
dos postos 

e áreas 
envolvente

s 

Sem 
duração 
prevista 

7 

Afixação de 
resultados e 
atribuição de 

prémios 

Para premiar e 
motivar os 

colaboradores 

Produção; 
Qualidade; 

Equipa 
auditora 
dos 5S’s 

Chão de 
fábrica 

Tratamento 
dos 

resultados 
das 

auditorias 

Sem 
duração 
prevista 

A formação sobre os 5S’s deve ser dada com linguagem simples e com exemplos, 

preferencialmente visuais, para que a mensagem seja corretamente passada e todos 

compreendam o que se pretende transmitir. É ainda aconselhável que sejam dadas diretrizes 

do que devem ou não devem fazer em cada senso.  

Terminada a formação, os colaboradores devem ser convidados a aplicar o que aprenderam 

nos seus postos de trabalho e áreas envolventes. Os encarregados podem e devem, sempre que 

solicitados tirar dúvidas sem interferir na forma como o colaborador organiza e limpa o seu 

espaço de trabalho, uma vez que os colaboradores devem sentir-se responsáveis pelos seus 

próprios postos de trabalho. 

Com a introdução dos 5S’s, deverão ser definidas regras e normas internas de arrumação e 

limpeza, tanto dos postos de trabalho, como das áreas envolventes. Estas regras e normas 

devem ser elaboradas em estreita relação com os colaboradores, para que eles se sintam parte 

do processo e para que seja mais fácil a interiorização das mesmas. 

No final do passo anterior, as regras previamente elaboradas devem ser dadas a conhecer a 

todos os colaboradores, preferencialmente por setor, para que, a mensagem passe mais 

facilmente e para que haja uma uniformização dos métodos e procedimentos. 

Posto isto, deve-se elaborar uma lista com vários pontos que devem ser verificados ao longo 

das auditorias que irão sendo feitas, por forma a perceber se as regras e normas estão a ser 

mantidas. Em relação às auditorias as mesmas deverão ser feitas de forma semanal e sem dia 

certo, para que os colaboradores não estejam a contar com aquele dia em específico, desta 

forma obtém-se uma visão mais representativa da realidade.  

Para efetuar as auditorias deverá ser nomeada uma equipa auditora à qual deverá pertencer um 

elemento dos colaboradores e um elemento da chefia do setor. A auditoria deverá ser feita de 
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forma discreta e durante várias alturas diferentes do dia de trabalho, ou seja, numa semana 

pode ser feita a um colaborador de manhã, na semana seguinte a esse colaborador já poderá 

ser feita de tarde. 

Mensalmente faz-se o levantamento do melhor setor. O setor com melhor pontuação terá essa 

evidência afixada, sendo-lhes atribuído também um prémio que pode ser monetário ou não. 

Estas práticas devem ser mantidas durante algum tempo, até que os colaboradores 

interiorizem este modelo de organização. 

5.5.2 Uniformização das bancadas de trabalho 

Uma das mudanças, com a implementação dos 5S’s, é referente às bancadas de trabalho dos 

colaboradores. As bancadas precisam ser renovadas e sofrer algumas alterações.  

A sugestão passa por incluir nas bancadas, na parte inferior que estaria fechada, um local 

específico para a colocação dos uniformes. Desta forma, além de estarem arrumados, haveria 

um menor desgaste dos mesmos e estariam protegidos de possíveis fontes de ignição. 

A Figura 57 apresenta uma alternativa aos atuais armários de trabalho, que pode ser visto 

mais detalhe no anexo IX. Nesta imagem é possível ver na parte superior um espaço para 

arrumo das ferramentas por forma a ficarem todas visíveis e organizadas. Nas portas, pelo 

lado de dentro podem ser afixadas instruções de trabalho ou ordens de fabrico ou outros 

documentos necessários à produção. A parte inferior do armário tem uma prateleira, apenas 

numa das metades do armário para mais arrumo e, do outro lado, ganchos para que seja 

possível pendurar os casacos ou qualquer outra peça de vestuário, ficando a mesma 

resguardada e protegida. Na lateral externa do carrinho existe um suporte para uma garrafa de 

água e outro para a vassoura. Este carrinho tem outra vantagem, que é a mobilidade, na 

medida em que, ao ter rodas que permitem desloca-lo para mais perto da peça a trabalhar, 

caso seja necessário, ou mesmo levar o carrinho para outro setor quando há transferências 

internas dos colaboradores dentro da fábrica. 
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Figura 57 - Sugestão de bancada de trabalho 

5.5.3 Aquisição de novos cavaletes  

Como medida corretiva e preventiva, os cavaletes estão a ser revistos de forma a 

eliminar/reduzir as arestas vivas e topos abertos, evitando deste modo, o agarramento do 

material a ser manuseado. Também serão marcados, limitando o posicionamento das peças 

em cima do mesmo, mantendo o centro de gravidade o mais central possível. O estudo da 

dimensão dos cavaletes encontra-se na apresentação de propostas de melhoria. 

Considerando o desajuste ergonómico e insegurança dos cavaletes foi realizado um estudo 

antropométrico para perceber qual a altura ideal dos cavaletes a substituir os atuais. A Tabela 

14 apresenta os dados e valores considerados nesse estudo, que tiveram como base o anexo 

VII. 

Tabela 14- Estudo antropométrico dos cavaletes 

Altura ideal para tarefa pesada 

Altura do cotovelo dos homens mais altos Altura do cotovelo dos homens mais baixos 

P95 1134mm P5 966mm 

Correção de calçado 25mm Correção de calçado 25mm 

Correção para tarefas de 
esforço e volume de peça 

-100mm 
Correção para tarefas de esforço e 
volume de peça 

-100mm 

Altura 1.059mm Altura 891mm 

Altura do estrado: 1.059-891 = 168mm 
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Como as tarefas a serem realizadas nos cavaletes, implicam a colocação nos mesmos de peças 

a trabalhar, com alguma altura (ver Figura 58), este acréscimo na superfície de trabalho deve 

também ser tido em consideração. Desta forma, além da correção pelo tipo de tarefa (de 

esforço), considerou-se também a correção pelo acréscimo que, a própria peça pode dar ao 

local de trabalho. 

  

Figura 58 - Cavalete com peça em cima 

Como, por questões de viabilidade, os cavaletes serão fixos, ou seja, não será possível serem 

regula-los, o ideal nestas situações é não desenhar para a média e sim para os extremos. Neste 

caso desenhar-se-ia para o homem mais alto, em que a altura ideal do cavalete seria de 

1,059mm, conforme representado na Figura 59 e providenciar-se-ia um estrado, de 168mm de 

altura máxima, para os mais baixos. 

 

Figura 59 - Altura ideal dos cavaletes 

Altura ideal do 
cavalete = 1.059 mm 
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5.5.4 Pintura dos separadores de material no CTC 

Atualmente as chapas que sobram dos cortes e furos realizados no CTC ficam em stock no 

próprio centro, organizadas conforme se vê na Figura 60.  

 
Figura 60 - Aspeto atual dos separadores de chapa 

Por forma a tornar mais evidente e mais fácil a seleção do material é aconselhada a utilização 

de cores diferentes em cada coluna separadora do material como exemplificado na Figura 61. 

Poderá também ser adotada uma sinalética criada para esse efeito. 

 
Figura 61 - Aspeto separadores de chapas com utilização de cores 
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As chapas com mais de 25mm estão a ser colocadas no chão, à esquerda da viga laranja. Seria 

importante arranjar um suporte já devidamente identificado com uma cor e a espessura da 

chapa, para as depositar. Desta forma, o espaço de stock de sobras de material estaria 

devidamente uniformizado e visualmente funcional. 

5.5.5 Delimitação de espaços 

Os caminhos de circulação já se encontram marcados em toda a fábrica. No CTC na zona das 

máquinas de oxicorte as áreas onde não podem colocar material também estão marcadas, 

assim como os caminhos percorridos pelos carretons. No entanto, existem ainda diversas 

zonas que deveriam ser criadas e delimitadas por forma a suprir problemas entre os quais, os 

identificados no ponto 4.2.6:  

• Arrumação de barrotes: Deveria ser criado um lugar, por setor, onde ao final de cada 

dia de trabalho, os colaboradores pudessem deixar os barrotes que não estão em uso 

arrumados fora das áreas de trabalho e caminhos de circulação. Na Figura 62 e Figura 

63 encontram-se os locais escolhidos para a colocação da zona de armazenamento dos 

barrotes, respetivamente no CTC, na nave 1 e na nave 2. A localização da área no 

CTC consegue-se mediante a adoção da estrutura de armazenamento do material que 

agora se encontra no chão.  

 

Figura 62 - Área a marcar para os barrotes no CTC 

    

Figura 63 - Área a marcar para os barrotes a) na nave 1; b) na nave 2 

a b 
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• Colocação do serrim: A zona onde esse serrim está arrumado, já existe (ver Figura 

64), deveria no entanto haver uma delimitação e identificação da mesma. 

 

Figura 64 - Área para o serrim 

• Estacionamento de empilhadores: Seria importante delimitar uma zona onde os 

empilhadores pudessem ser impreterivelmente estacionado após utilização. Desta 

forma todos saberiam onde os empilhadores se encontram, além disso, é mais seguro e 

organizado.  

• Postos de trabalho: Por forma a manter o espaço mais organizado e funcional, seria 

necessário delimitar os postos de trabalho. Os postos de trabalho estariam marcados 

com um traço contínuo, sendo que, em determinadas zonas delimitadas a tracejado, 

poderiam colocar-se peças maiores que excedessem o tamanho do seu posto. 

• Colocação de material: Para evitar a colocação de WIP em local inapropriado, é 

aconselhável a delimitação do espaço onde este deverá ser colocado. 

• Zona de Ensaios Não Destrutivos (END): Contemplar a criação de um local exclusivo 

para a realização dos END e devidamente identificado. 

5.6 Matriz de formação  

Sugere-se ainda a elaboração de uma matriz de formação, mediante as necessidades detetadas 

aquando da elaboração da matriz de competências. Na Figura 65 pode ser visto um extrato da 

matriz de formação em que são identificadas as formações necessárias, bem como os 

formadores e formandos que as irão realizar. A matriz de formação pode ser visualizada na 

sua totalidade no anexo X. 
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Figura 65 – Extrato da Matriz de formação 

5.7 Criação de manuais de trabalho 

Com o intuito de normalizar os postos de trabalho foram apresentadas algumas regras de 

padronização a serem implementadas na produção, com o intuito de agilizar o trabalho e 

evitar erros.  

Assim, propôs-se a criação de manuais de trabalho relativamente a cada máquina do CTC, 

que incluísse uma descrição pormenorizada dos passos a serem dados, assim como fotografias 

exemplificativas ao longo dos vários passos. Estariam a ser criadas bases para uma 

uniformização dos procedimentos de forma mais abrangente, não apenas do manuseio em si 

do próprio equipamento, mas de todas as tarefas necessárias, desde a receção da matéria-

prima no equipamento, à colocação das peças em local destinado à passagem ao setor 

seguinte. Desta forma, estaria assegurada a continuidade da informação e do know-how dentro 

da organização, o que como se sabe, com a rotatividade dos trabalhadores, pode haver perdas 

de conhecimento nestes processos, métodos e técnicas que hoje em dia são prática e mais-

valia na empresa. 

Estes manuais iriam servir também de material de apoio para as formações internas a outros 

colaboradores. Neste momento não existe um conteúdo fechado para as formações internas 

referentes às funções e funcionamento das máquinas, podendo ocorrer esquecimento de 

transmissão de algum conhecimento ou informação. Desta forma, toda a informação que é 

necessária transmitir, estaria descrita de forma simples e estruturada. 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Ao longo deste capítulo e, não tendo sido possível a implementação das propostas sugeridas 

no capítulo anterior, são apresentados os potenciais resultados que se obteriam caso essas 

propostas tivessem sido adotadas.  

6.1 Melhorias esperadas no abastecimento e armazenamento de materiais 

As melhorias esperadas associadas às propostas apresentadas na secção 5.1. estão 

relacionadas com: 1) abastecimento de matéria-prima do CTC por um colaborador; 2) 

abastecimento da armação com peças cortadas do CTC e 3) armazenamento do material no 

CTC. Relativamente ao ponto 1 referido e atendendo ao facto de se libertar o colaborador 

afeto à máquina de corte, no que respeita ao abastecimento da mesma, faz com que seja 

possível ter a máquina a funcionar mais tempo. De facto, o colaborador que efetua o corte na 

máquina despende tempo na procura e transporte do material que vai ser cortado, fazendo 

com que o processo de corte só inicie após essas tarefas terem sido realizadas. Em média o 

tempo gasto com esta atividade é de 20 minutos por chapa, sendo que num dia tanto podem 

ser utilizadas uma chapa como 10 chapas, varia muito. Ao ser colocado alguém, 

independentemente de ser um colaborador de outro setor que passaria a acumular esta função 

ou, um colaborador contratado exclusivamente para esta função, iria otimizar o processo de 

corte. Em termos de custo para a empresa, considerando um colaborador novo apenas 

dedicado ao CTC, seria de um salário. No caso de partilhar os serviços de um colaborador já 

ao serviço noutros setores, haveria a vantagem de dividir o custo do colaborador por dois ou 

mais centros de custo.  

Ao ser alterado o percurso por onde atualmente se faz o abastecimento da armação, que é o 2º 

ponto referido acima, haveria um ganho não só numa poupança para a empresa, porque o 

percurso deixaria de ser feito com o empilhador, que tem um custo elevado mas também uma 

maior rentabilização dos recursos já existentes em fábrica como os carreton e as pontes 

rolantes. Em termos de custos com o empilhador, só no ano de 2014, perfez um total de 

6.683,40€. Considerando uma afetação de 50%, ao referido transporte de material do CTC 

pelos diversos postos, temos um custo com 3.341,7€ Outra vantagem seria em termos de 

segurança, uma vez que o material deixaria de circular por áreas movimentadas tanto no 

espaço exterior como no interior da fábrica e passaria a circular por uma área mais restrita, 

onde é armazenada a matéria-prima. 
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Os benefícios de uma nova estrutura para armazenar chapa galvanizada e chapa lacada 

relacionadas com o ponto 3 referido acima, vão desde a praticabilidade para o colaborador 

para visualizar e retirar a chapa pretendida sem ter de levantar as que possam estar por cima, à 

área ocupada pelo material que, passaria de 48m2 para 12m2. Esta diferença iria permitir um 

ganho no espaço fabril que, seria aproveitado para outra atividade ou armazenamento de outro 

material como os barrotes conforme sugestão na secção 5.5.5, bem como um ganho no tempo 

até agora perdido na seleção e retirada da chapa pretendida. 

6.2 Diminuição do número de Não Conformidades 

O custo associado à não conformidade CC14 – Fraca qualidade da superfície de corte, é de 

cerca de 1.250 euros. Embora seja um custo real, é um custo calculado de forma simplista, 

porque existem determinadas variáveis que não foram consideradas no cálculo, como por 

exemplo a perda de oportunidade de trabalhar noutra peça durante o tempo que se está a 

reparar ou refazer uma peça com a não conformidade CC14. Desta forma, qualquer melhoria 

feita referente às condicionantes que influenciam esta não conformidade será uma mais-valia 

para a empresa. 

6.3 Maior controlo dos EMM 

Com a criação de um plano de calibração e semana dos EMM, proposta sugerida na secção 

5.3, os equipamentos andariam mais controlados em termos de calibrações e verificações. 

Deixaria de haver equipamentos fora de data de calibração e possíveis problemas não só em 

alturas de auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade, mas também com clientes que 

peçam os certificados de calibração dos equipamentos usados em obra. 

6.4 Melhor controlo e maior facilidade na análise da manutenção 

Com a implementação de um software de manutenção na empresa, seria possível fazer uma 

recolha, controlo e análise mais fácil e mais fiável da manutenção. Com estes dados seria 

possível uma melhoria da eficiência desta área e um melhor controlo da atividade. Em última 

análise perceber se a abordagem à manutenção na empresa é mais reativa do que preventiva, 

havendo em caso afirmativo a possibilidade de se reverter essa situação. Outra informação 

importante a analisar que atualmente não é possível é os custos associados à manutenção 

preventiva e corretiva, para que se possa perceber o estado desta atividade e onde se pode 

melhorar. 
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6.5 Melhor organização, mais limpeza e mais segurança  

A implementação dos 5S e Gestão Visual iria permitir uma melhoria na questão da segurança 

dos postos de trabalho, bem como a limpeza e organização do espaço. Esta implementação 

iria desde logo mudar mentalidades e maneiras de trabalhar, fazendo com que os 

colaboradores criassem hábitos de limpeza e arrumação no seu espaço de trabalho. Isto a 

custo médio e longo prazo iria traduzir-se em ganhos para a empresa, na medida que facilita 

na procura de materiais e ferramentas, evita situações de acidentes tanto com pessoas como 

com equipamentos como foi referenciado em algumas situações ao longo desta dissertação. 

Estes acidentes têm consequências para o trabalhador e para a empresa, além dos custos que 

acarretam.  

No contexto de melhoria da organização propôs-se a uniformização das bancadas de trabalho 

que permitiria aos colaboradores um espaço físico melhor equipado e desenhado para que 

pudessem guardar as suas ferramentas, equipamentos, uniformes, ou mesmo algum bem 

pessoal.  

Com esta alteração de bancadas de trabalho os colaboradores despenderiam menos tempo na 

procura de ferramentas, os uniformes resguardados sofreriam menos deterioração e estariam 

salvaguardados de um eventual incêndio. Com este carrinho o colaborador poderia leva-lo 

para perto dele, não precisando perder tempo em deslocações, como acontece atualmente.  

Com a aquisição de cavaletes também propostos no contexto de melhor organização e mais 

segurança considera-se que os cavaletes pensados e desenhados poderiam ajustar-se à maior 

parte da população e com características importantes na prevenção de acidentes. Mesmo não 

havendo registos de ocorrência de LMERT associadas aos cavaletes, estar-se-ia a prevenir um 

problema futuro, já que as LMERT são dos problemas ocupacionais mais dispendiosos.  

A pintura dos separadores de material do CTC facilitaria e aligeiraria a seleção do material 

que fica armazenado no CTC. Adicionalmente, poderia dar ao departamento um aspeto visual 

mais agradável e apelativo. 

A marcação e delimitação de zonas, no chão de fábrica permitiriam assegurar um aspeto mais 

cuidado e arrumado do espaço. Outro benefício seria o reforço da segurança para os 

colaboradores, já que existem situações derivados da desarrumação passiveis de causar 

acidentes como de resto já foi referido anteriormente. Desta forma, haveria uma 

uniformização de métodos de trabalho na medida em que cada um sabia exatamente onde se 

deslocar para buscar algo que precisa-se como um barrote, serrim ou mesmo o empilhador. 
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6.6 Conhecimento sobre as competências e necessidades de formação 

A matriz de formação, elaborada com base nas necessidades detetadas aquando à elaboração 

da matriz de competências permite identificar as lacunas em termos de conhecimentos 

existentes na equipa. Assim, é possível articular da forma mais conveniente formações 

internas e quando estas não são possíveis contactar uma entidade externa que a possa realizar. 

Com esta matriz é possível fazer um plano de formações e calcular à partida os custos que 

irão surgir resultantes das mesmas. Há um controlo maior sobre necessidades e recursos. 

6.7 Uniformização na realização das tarefas  

Com o intuito de criar mais uniformização na forma como se desenvolvem as atividades e, 

como primeiro passo propôs-se a criação de manuais de trabalho que, além de serem um 

registo importante da atividade, por forma a perpetuar o conhecimento e o know-how dentro 

da organização, seria também um meio de assegurar a standardização do trabalho. De facto, 

em virtude da rotatividade dos trabalhadores pode gerar-se perdas de conhecimento nas mais 

diversas atividades. O manual seria uma forma de contornar esse problema.  

Outra vantagem na elaboração dos manuais seria relativa à sua utilidade aquando às 

formações. Ou seja, este manual de funcionamento de tarefas e máquinas complementaria a 

formação dada aos trabalhadores aquando a sua iniciação naquela atividade ou máquina, 

assegurando desta forma que nenhuma informação, nenhum conhecimento ficaria por 

transmitir.  
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7. CONCLUSÕES 

Neste capítulo apresentam-se algumas considerações finais sobre o trabalho realizado. 

Adicionalmente apresentam-se algumas ideias a desenvolver em trabalho futuro. 

7.1. Conclusão 

Embora tenha havido limitação quanto à implementação das propostas de melhoria, pode-se 

afirmar que os objetivos propostos para este trabalho foram alcançados, na medida em que se 

propôs a aplicação de diversos princípios e ferramentas Lean para a resolução dos problemas 

encontrados.  

Para viabilizar este projeto foi necessário um acompanhamento in loco dos procedimentos de 

trabalho, dos fluxos de material de pessoas e de informação. Na recolha de dados houve 

necessidade de falar com os colaboradores, de fazer entrevistas, questionários assim como, 

acompanhamento presencial durante alguns trabalhos. Neste trabalho fizeram-se vários tipos 

de análises, a vários setores da empresa, mas essencialmente ao centro de transformação de 

chapa. Fizeram-se análises aos tempos de ciclo das operações através de diagramas de 

sequência, às não conformidades com o auxílio de um diagrama de Pareto e um diagrama de 

causa-efeito, ao fluxo de material através de fluxograma, às competências e formação dos 

colaboradores através de uma matriz de competências e de uma matriz de formação, à 

satisfação dos colaboradores mediante a aplicação de um questionário e à cadeia de 

abastecimento do material através da medição e esquematização da mesma. 

Com estas análises foi possível identificar alguns problemas, nomeadamente desorganização 

nos postos de trabalho e espaço fabril, longas distâncias para abastecimento de material, 

desorganização no armazenamento de material, inexistência de matriz de competências e de 

reuniões com os colaboradores, desajuste ergonómico e insegurança dos cavaletes, entre 

outros. 

Foram posteriormente propostas soluções de melhoria com base na aplicação de alguns 

princípios, técnicas e ferramentas Lean. As propostas apresentadas incluíram sugestões no 

abastecimento do CTC e da armação, no armazenamento de material no CTC, implementação 

dos 5S e de Gestão Visual, elaboração de uma matriz de competências bem como uma de 

formação, manuais de trabalho, entre outros. 
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A metodologia Lean Thinking já se faz sentir na equipa, ao nível dos escritórios, havendo 

assim abertura para difusão pelos colaboradores do chão de fábrica.  

Um objetivo transversal ao projeto era a formação e o acompanhamento dos colaboradores. 

Esse objetivo tem sido alcançado uma vez que, com cada medida implementada e a cada 

alteração realizada, existe o cuidado de se formarem os colaboradores, assim como de os 

acompanhar tanto nos momentos de adaptação quanto nos momentos posteriores. 

Em consequência da limitação do tempo, bem como do espaço temporal no qual este projeto 

se desenvolveu, não foi possível a implementação das soluções propostas. No entanto foi 

possível identificar os possíveis ganhos que se obteriam com a implementação das mesmas. 

Em jeito de conclusão e mediante o trabalho realizado, desde a pesquisa bibliográfica, 

passando pelo conhecimento da empresa até à identificação de problemas, pode-se dizer 

que é possível melhorar o sistema produtivo de uma organização através de pequenas 

alterações que irão fazer toda a diferença.  

7.2. Trabalho Futuro 

Como trabalho futuro sugere-se a implementação das propostas que, por motivos alheios à 

autora, não puderam ser postas em prática. Adicionalmente sugere-se a extensão de algumas 

das propostas aos restantes setores da empresa, já que podem igualmente trazer benefícios. 

Como complemento à proposta apresentada referente à normalização dos postos e condutas de 

trabalho, seria uma boa aposta para trabalho futuro a realização de manuais de trabalho para 

todas as outras máquinas e funções existentes na empresa.  

Na gestão dos EMM, deveria ser feito um estudo para que se agrupassem equipamentos que 

não interferissem com o normal funcionamento da produção, havendo sempre um 

equipamento por perto do operador que ele possa utilizar. 

Adicionalmente seria vantajosa a implementação de outras ferramentas Lean, por exemplo o 

SMED, para identificar atividades que podem ser feitas enquanto as máquinas já estão em 

funcionamento, assim como, tentar reduzir tempos de setup das máquinas e outros 

equipamentos. Com estas ferramentas, será possível reduzir os principais desperdícios 

identificados, tais como transporte de componentes, movimentações, reduções no tempo de 

procura de ferramentas, matérias-primas, entre outros já anteriormente referidos. 
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Outra questão útil para a empresa seria o cálculo do OEE dos equipamentos, não tendo a 

mesma sido possível durante a realização deste projeto por falta de dados, poderia ser feita 

num projeto futuro a recolha de dados e posterior determinação desse indicador. 
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ANEXO I – ORGANIGRAMA DA BYSTEEL 

 

Figura 66 - Organigrama da Bysteel
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ANEXO II – MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 

Figura 67 - Registo de Manutenção Corretiva no CTC 
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ANEXO III – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 

 

Figura 68 - Diagrama de Sequência Executante 
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ANEXO IV – MATRIZ DE COMPETÊNCIAS 

 

Figura 69 - Matriz de competências 
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ANEXO V – QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES E OS 

RESULTADOS 

 

Figura 70 - Questionário de Satisfação Colaboradores da Bysteel 
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ANEXO VI – RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

 
Figura 71 - Questionário Bysteel - Género 

 

Figura 72 - Questionário Bysteel - Idade e Antiguidade 

 

 

 

 
Figura 73 - Questionário Bysteel - Horas de trabalho e Habilitações literárias 
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Figura 74 - Questionário Bysteel - Condições do posto de trabalho e frequência atividades 

 

Qual é a sua opinião relativamente aos seguintes aspetos? 
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Figura 75 - Questionário Bysteel - Opinião sobre condições de trabalho 

 

 

Figura 76 - Questionário Bysteel - Opiniões e sugestões 

 

 

Figura 77 - Questionário Bysteel - Posto de trabalho 
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Figura 78 - Questionário Bysteel - Perceção sobre a atividade 
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Figura 79 - Questionário Bysteel – Questões diversas 

Sabe quem é o administrador da empresa?

Devia Existir um contato mais pessoal e próximo entre os colaboradores e a administração?

As regras e políticas da empresa são justas e/ou corretas?

As regras e políticas existentes são necessárias?

Sabe quem é o seu encarregado?

O seu encarregado é justo e/ou correto?

O seu encarregado sabe quais são as suas funções e o seu trabalho?

Respeita o seu encarregado?

O seu encarregado respeita-o?

O encarregado deve realizar reuniões com os colaboradores?

Existem bons líderes no seu setor?

É necessário a existência de pessoas líderes?

Conhece os objetivos/metas do seu setor?

Gosta (gostaria) de conhecer esses objetivos/metas?

Em algum momento desejou ser promovido para um cargo administrativo/encarregado?

Estou satisfeito com o ambiente de trabalho que tenho atualmente?

Durante o trabalho, consegue alcançar tudo o que necessita?

Existem todas as condições de segurança necessárias à execução das diferentes tarefas?

Na empresa existem todos os equipamentos e máquinas necessários para a execussão das tarefas?

As condições de trabalho afetam a sua capacidade e o seu trabalho?

Gostaria que fossem feitas algumas alterações ao seu posto de trabalho de modo a torna-lo mais fácil,…

Acha que a limpeza e arrumação em redor do seu posto de trabalho são satisfatórias?

Sente-se orgulhoso da empresa?

Sente-se envergonhado com a empresa?

Conhece bem a empresa e a sua atividade?

Gostaria de estar diretamente relacionado com assuntos como qualidade, produtividade, segurança, regras,…

É importante a formação de uma comissão que defenda os interesses dos colaboradores junto da empresa?

Devem ser promovidas reuniões nos setores onde cada colaborador pode expor a sua opinião?

Participaria nas reuniões e contribuíria com a sua opinião/sugestão?

Se existisse uma caixa de sugestões no seu setor onde pudesse depositar as suas opiniões/sugestões em…

É tratado justamente?

É discriminado por alguma razão?

É respeitado?

Tem capacidade pessoais ou técnicas para oferecer à empresa, que não estejam a ser utilizadas ou…

Se tivesse oportunidade mudaria de funções?

A empresa preocupa-se consigo?

Você preocupa-se com a empresa?

Conhece algo que possa ajudar a melhorar o seu trabalho?

Alguma vez apresentou sugestões ao seu encarregado para melhorar o seu trabalho?

O encarregado respondeu de forma positiva a essa sugestão?

As sugestões foram implementadas?

Gostaria de trabalhar em equipa com outros colaboradores?

Há boa comunicação e motivação das chefias em todos os colaboradores?
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ANEXO VII – DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

Figura 80 - Tabela dos Dados Antropométricos da População Portuguesa Adulta (Arezes, et al., 2010) 
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Figura 81 - Principais Dimensões Antropométricas Estáticas (Arezes, et al., 2010) 
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ANEXO VIII – ORÇAMENTO ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO PARA O CTC 

 
Figura 82 - Orçamento Estrutura de Armazenamento 
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ANEXO IX – BANCADA DE TRABALHO 

 

Figura 83 - Bancada de trabalho sugerida 
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ANEXO X – MATRIZ DE FORMAÇÃO 

 

Figura 84 - Matriz de Formação 
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