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RESUMO 

A área administrativa não tem sido alvo de grande aposta a nível de adaptação de novas metodologias 

que solucionam os seus problemas. Mas, cada vez mais sente-se uma necessidade de trabalhar esta 

área como um sistema produtivo de forma a serem implementadas novas ferramentas e metodologias 

que têm vindo a melhorar significativamente as indústrias e os serviços. 

O Lean teve origem na indústria mas, atualmente está a ser utilizado nos serviços, como comprovam 

estudos recentes, a sua aplicabilidade e o seu sucesso. 

Na área administrativa, a maior dificuldade deve-se à grande diversidade de tarefas e à aversão à 

mudança por parte dos colaboradores. 

Esta dissertação foi desenvolvida com dados observados em diferentes ambientes administrativos, 

ambiente administrativo de uma indústria têxtil, ambiente administrativo de uma indústria 

metalomecânica, mediador de seguros e ambiente administrativo de uma universidade. No entanto, 

apenas no mediador de seguros e na universidade foram implementadas algumas das propostas de 

melhoria. 

Para alcançar as melhorias no ambiente administrativo utilizou-se a metodologia Kata, que tem por 

base a utilização de ferramentas lean, como ciclos PDCA (Plan, Do, Check, Act), Standard Work, 5S’s. 

Esta análise permitiu identificar alguns problemas, nomeadamente as interrupções de trabalho assim 

como a identificação das tarefas mais realizadas. 

O resultado final vai de encontro a uma proposta de implementação da metodologia Kata em 

ambientes administrativos, nomeadamente uma alteração de layout, implementação da técnica 5S’s e 

de gestão visual assim como a criação de um plano de rotina. 

PALAVRAS-CHAVE 

Lean Office; Kata; Melhoria Contínua; PDCA 
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ABSTRACT 

Due to the lack of attention, the administrative field has not been able to adapt to new methodologies 

that can solve it’s inherited problems. Therefore, it’s important to focus in this field to increase it’s 

efficiency. This can be achieved by implementing new tools and methods that have been significantly 

improving industries and services.  

Lean originated from industry but now a days its being used in services, as evidenced recent studies 

show its applications and success. 

In the administrative field the biggest problem comes from the diversity of tasks and the unwillingness 

of associates to embrace this change. 

This dissertation was developed from data gathered from different administrative environments such as 

textile and metallurgic industries, as well as an insurance company and a university. However, only the 

insurance company implemented the proposed measures to improve the administrative environment 

and university. 

To achieve improvements in the administrative environment, have been used the Kata method, which 

uses Lean tools, such as PDCA (Plan, Do, Check, Act) cycles, Standard Work and the 5’s. 

 This analysis allows to identify several problems such as work disruption, as well as, which tasks have 

been completed more often.  

The outcome of this dissertation is to develop an implementation proposition of the Kata method in 

administrative environments, such as an insurance company, that is a layout change, imlementation of 

the 5S’s and visual management as well as the creation of a routine plan. 

KEYWORDS 

Lean Office; Kata; Continuous Improvement; PDCA 
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1. INTRODUÇÃO  

Neste capítulo faz-se o enquadramento do projeto desenvolvido, que tem por base a implementação da 

metodologia Kata em ambientes administrativos. São ainda apresentados os objetivos propostos, a 

metodologia de investigação e a estrutura do documento. 

1.1 Enquadramento 

Empresas dos mais diversos setores têm recorrido com maior ou menor frequência à implementação 

do Lean Production (Womack et al., 1990). Esta filosofia é apelidada de Lean Services quando se trata 

de uma empresa de prestação de serviços e denominado Lean Office quando se aplica em áreas 

administrativas (Bicheno, 2000; Seraphim, da Silva, & Agostinho, 2010). 

O termo Lean Production é, de facto, um termo atribuído à abordagem de produção desenvolvida na 

Toyota nos anos de 1950 com o nome de Toyota Production System, abordagem criada de modo a 

recuperar a falta de recursos em que o Japão se encontrava após a guerra (Womack et al., 1990). 

O Sistema de Produção da Toyota, atualmente designado por Lean Production, surge então de uma 

necessidade da Toyota querer competir com empresas americanas maiores e mais eficientes. Onde só 

poderia competir caso eliminasse radicalmente os desperdícios associados ao seu processo produtivo 

(Ohno, 1997). O conceito de Lean Thinking (Womack & Jones, 1998) aparece para elevar os princípios 

lean para outros setores que não apenas os industriais, podendo ser definido como um pensamento 

organizacional direcionado para a procura do valor na organização, a fim de uma redução de custos e 

desperdícios (Hines, Holweg, & Rich, 2004). 

Ohno (1988) conhecido como um dos maiores críticos do desperdício, identificou sete tipos de 

desperdícios na produção, onde Shingo os divulgou e apontou possíveis caminhos para tentar eliminá-

los. Grepos (2010) aponta a eliminação de desperdícios associados à produção como o principal 

objetivo do lean production.  

Segundo Ohno (1988) desperdício é tudo aquilo que não acrescenta valor ao produto final do ponto, 

sendo eles: movimento, transporte, espera, stock, sobreprodução, defeito e do próprio processo. 

Para uma organização estar sempre em melhoria contínua (referente ao 5º principio do lean) e 

adaptável às novas situações é necessário elaborar maneiras de manter mais foco nos detalhes das 

suas situações e tempo reais. O Kata de melhoria da Toyota faz isso, proporcionando um meio para as 

pessoas trabalharem empiricamente e criativamente em rumo aos objetivos. O Kata é um termo 
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japonês que deriva de formas básicas de movimentos nas artes marciais, que são passadas do mestre 

para o aluno através das gerações. Distingue-se das técnicas de produção, pois apenas diz respeito ao 

comportamento das pessoas (Rother,2010). 

Para encontrar o caminho e para atingir a condição alvo são precisas rotinas diárias usando o ciclo 

PDCA e as Five Coaching Kata Questions, depois de cada experiência (Rother, 2010).  

O ciclo PDCA são quatro fases de implementação de uma ação: Planear, Fazer, Controlar e Agir. Serve 

para normalizar os processos garantindo que não se retrocede em ações de melhoria já 

implementadas (Werkema, 2012). 

Este trabalho foi desenvolvido tendo como base de estudos diferentes ambientes administrativos. Com 

o intuito de estudar a aplicabilidade da metodologia Kata em diferentes organizações: indústria têxtil, 

indústria metalomecânica, mediador de seguros e departamento de uma universidade. 

1.2 Objetivos 

Partindo da metodologia Kata usada como sistema de melhoria contínua em ambiente industrial, o 

objetivo é desenvolver uma metodologia baseada nos mesmos conceitos e práticas mas adequada para 

ambiente administrativo. Especificamente, os objetivos são: 

§ Introduzir ferramentas e pensamento Lean; 

§ Implementar a rotina; 

§ Criar práticas Lean; 

§ Avaliar e implementar medidas de desempenho. 

O objetivo final será a elaboração de propostas de melhoria, de uma vista geral, de forma a ajudar os 

ambientes administrativos a criarem rotinas e a implementarem pensamentos e ferramentas Lean. 

1.3 Metodologia de investigação 

A metodologia de investigação é importante no desenvolvimento de uma investigação, pois auxilia em 

todas as fases do projeto, desde a formulação até à conclusão. Segundo Sousa & Batista (2011), a 

metodologia de investigação é um processo onde a escolha das técnicas para a recolha dos dados vão 

de encontro aos objetivos que se pretendem cumprir. 
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O trabalho realizado nesta dissertação seguiu uma metodologia de Investigação-Ação que, segundo 

O’Brien (1998), é uma investigação ativa onde todas as pessoas relacionadas com o projeto, desde os 

diretores aos trabalhadores estão diretamente envolvidas. As suas características fazem com que se 

distinga das outras estratégias: gera teoria fundamentada nas ações, implica o desenvolvimento do 

sistema, é orientada para o futuro, o investigador participa ativamente nas ações desenvolvidas 

(Susman & Evered, 1978). Esta metodologia foi desenvolvida por Kurt Lewin e é conhecida pela sua 

expressão “aprender fazendo” (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Desenvolve-se em vários ciclos até 

alcançar os melhores resultados, em que cada ciclo é constituído por cinco etapas: Diagnóstico, 

Planeamento de Ações, Implementação das Ações, Avaliação e Aprendizagem, como mostra a Figura 

1.  

 

Figura 1 - Fases da metodologia Investigação-Ação - adaptado de O'Brien (1998) 

Esta dissertação seguiu as fases da metodologia acima descrita, durante o seu desenvolvimento. Na 

primeira fase, diagnóstico, foram recolhidos dados de várias empresas para analisar quais as tarefas 

administrativas que cada colaborador executa no seu dia-a-dia, o tempo que demoram e quais as 

interrupções que sofrem durante as suas atividades, de modo a ter uma perceção das tarefas que são 

executadas e quais as ligações entre os diferentes ambientes. Para avaliar quais as tarefas que 

ocupam mais o tempo dos colaboradores procedeu-se a uma análise ABC. 

Já numa segunda fase, planeamento de ações, identificaram-se várias alternativas para responder 

às necessidades encontradas na fase de diagnóstico, sendo apresentadas propostas através da 

aplicação de ferramentas lean. 

Diagnós+co 	  	  

Planeamento	  de	  
Ações	  

Implementação	  
das	  Acções	  Avaliação	  

Aprendizagem	  
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Escolhida a melhor proposta a adotar passa-se a uma terceira fase, implementação das ações, em 

que foram implementadas ad ferramentas referidas na etapa anterior, nomeadamente, formação de 

colaboradores, PDCA, 5S’s.  

Implementadas as ferramentas, surge a quarta etapa, avaliação, em que se avaliam os resultados 

obtidos assim como os indicadores de desempenho. 

Numa última fase, aprendizagem, foram apresentadas as lições aprendidas e as conclusões deste 

trabalho. 

1.4 Estrutura do documento 

A dissertação está organizada em sete capítulos. 

O primeiro capítulo faz uma breve introdução ao tema, são apresentados os objetivos e a metodologia 

de investigação utilizada, assim como a estrutura do documento. 

No segundo capítulo é realizada uma revisão de literatura ao Lean, explicando a sua filosofia e as 

principais ferramentas utilizadas em ambientes administrativos.  

O terceiro capítulo faz uma breve apresentação aos ambientes administrativos onde foram recolhidos 

os dados. Este, por sua vez, serve de introdução ai quarto capítulo que se expõe o estado atual dos 

diferentes ambientes, numa abordagem descritiva.  

Numa análise crítica surge o quinto capítulo em que se exploram os ambientes, faz-se um 

levantamento das práticas utilizadas e identificam-se os principais problemas. 

O sexto capítulo surge como uma atuação do capítulo anterior, que aponta a descrição das ações bem 

como a atuação sobre dois ambientes administrativos, o mediador e o departamento da universidade. 

Numa perspetiva de conclusão e sugestões futuras surge o capítulo sete. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo é realizada uma revisão de literatura centrada nas origens e filosofias do 

pensamento Lean, nomeadamente sobre o Lean Office e nas ferramentas e técnicas associadas, 

dando um enfoque especial à metodologia Kata. No início deste capítulo é apresentada uma 

breve revisão dos sistemas administrativos. 

2.1 Ambientes administrativos 

Existem algumas definições para o conceito de administração. Chiavenato (1983) defende que 

“a tarefa da administração é a de interpretar os objetivos propostos pela organização e 

transformá-los em ação organizacional por meio do planeamento, organização, direção e 

controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da organização, 

a fim de alcançar tais objetivos da maneira mais adequada à situação”. 

Segundo Campos (1992) uma organização é um conjunto humano centrados num objetivo, 

utilizando recursos para realizar as tarefas necessárias para alcançar esse objetivo. O 

administrador é a pessoa, ou um conjunto de pessoas, que decide a melhor forma de alcançar 

os objetivos. 

Existem dois tipos de administração, a pública e a privada, que se distinguem quanto à sua 

finalidade, os seus objetos e os meios que utilizam. A privada visa a satisfação de necessidades 

individuais enquanto que a pública tem por finalidade o interesse público (Soeiro de Carvalho, A. 

B., & Marques dos Santos, P., 2011). 

Fayol (1970) defende que a organização é um “corpo empresarial” e, que esse corpo tem 

atividades, denominadas de funções, apresentadas na Figura 2. 

 

Figura 2 - Funções administrativas de uma organização (adaptado de Fayol, 1970) 

 

Funções	  
administra/vas	  

Funções	  técnicas	  

Produção	  de	  bens	  
e	  serviços	  

Funções	  
comercias	  

Compra	  e	  vendas	  
de	  produtos	  

Funções	  
financeiras	  

Gestão	  de	  capitais	  

Funções	  de	  
segurança	  

Proteção	  e	  
prevenção	  de	  bens	  

e	  pessoas	  

Funções	  de	  
contabilidade	  

Iventários,	  Custos,	  
Balanços	  
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2.2 Lean Office 

O termo Lean é adaptado das condutas desenvolvidas na Toyota, também conhecido como 

Toyota Production System (TPS). Em sentido estrito, Lean significa “magra”, daí debruçar-se 

sobre a redução e eliminação de desperdícios.  

A visibilidade desta filosofia emerge nos anos 80, quando a Toyota, indústria japonesa de 

automóvel, começa a superar a indústria americana (Monden, 1998; Ohno, 1988). A sua 

divulgação irrompe com a publicação do livro The Machine that Changed the World por Womack, 

Jones, & Roos (1990), e nos dias de hoje tem um enorme impacto na vida das empresas. 

Womack et al. (1990) afirma que a filosofia Lean pode ser aplicada em todas as empresas de 

todo o mundo, ou seja, a transversalidade desta filosofia está hoje expressamente reconhecida 

por todos. 

2.2.1 Da indústria aos ambientes administrativos 

Entre os anos 60 e 70, alguns autores começam a publicar sobre a extensão da filosofia Lean 

para ambientes de serviços. O primeiro autor a constatar que a adoção desta filosofia nos 

serviços seria uma mais valia foi Levitt (1972, 1976), em que afirma nos seus dois artigos que 

os ambientes dos serviços quando comparado com o ambiente industrial estavam muito 

atrasado e sem eficiência. A solução apontada pelo mesmo, vai de encontro à adaptação de 

métodos de produção utilizados na indústria, mas com uma visão diferente direcionada para os 

ambientes em questão (Levitt, 1972). 

Chase & Garvin (1989) afirmam que as motivações que levaram as indústrias a melhorar as 

empresas de serviços, de modo a ganharem vantagens nos seus serviços foram, 

nomeadamente, a qualidade e a melhor prestação de serviços aos clientes.  

Atualmente, vários autores já corroboram a aplicabilidade da filosofia Lean na área dos serviços. 

2.2.2 Princípios do Lean Thinking  

O objetivo fundamental do Lean Thinking é a eliminação de tudo aquilo que não acrescenta 

valor, de qualquer tipo de perda nas atividades. Para atingir este objetivo, Womack & Jones 

(1996) apresentam cinco princípios fundamentais que sustentam esta filosofia, ilustrados na 

Figura 3 e descritos em seguida. 
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Figura 3 - Princípios do Lean Thinking 

 

No que concerne aos ambientes administrativos, estes princípios têm um contexto um pouco 

diferente: 

§ Valor 

Valor, segundo Womack & Jones (1996) é a capacidade de servir o cliente no tempo 

certo e com um preço adequado. Para o cliente, valor, é tudo aquilo que ele está 

disposto a pagar, na medida em que, se constrói um sistema, na perspetiva de valor do 

cliente, em que se incluem apenas as atividades que acrescentam valor para o cliente 

(Staats et al., s.d.).  

Em processos administrativos o valor é difícil ser identificado, pois os objetivos são 

variáveis. 

§ Cadeia de valor 

A cadeia de valor representa um conjunto sequenciado de atividades necessárias ao 

processo, que acrescentam, ou não, valor ao serviço e/ou produto (Womack & Jones, 

2003), mais precisamente é toda a informação e conhecimento que se possui do 

serviço. 

Princípios	  
Lean	  

Valor	  

Cadeia	  de	  
Valor	  

Fluxo	  Sistema	  
Pull	  

Perfeição	  
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§ Fluxo contínuo 

Identificado o valor e definida a cadeia de valor é essencial certificar que o valor flua pela 

cadeia definida, ou seja, cria-se um fluxo, organizando a instituição por setores, para que 

os serviços, produtos e a informação fluam de uma forma simples e contínua, sem 

interrupções. Todas as interações planeadas devem ser eficientes (Feld, 2001). 

§ Pull System 

Num Pull System os produtos ou serviços apenas são elaborados nas quantidades 

pedidas pelo cliente e aquando dos seus pedidos (Coimbra, 2009). Enquanto na 

indústria o sistema é guiado pelo takt time, em ambiente administrativo é guiado pelas 

necessidades da organização (MacManus, 2005). 

§ Perfeição 

Procurar a perfeição requer um esforço constante da procura das necessidades dos 

clientes, de forma a aperfeiçoar o sistema produtivo, a alcançar o fluxo contínuo e a 

eliminar os desperdícios associados ao longo da cadeia de valor, de modo a atingir um 

produto/serviço sem qualquer tipo de não conformidade e de acordo com os requisitos 

do cliente (Staats et al., s.d.). Já na indústria se atinge a perfeição com a repetição dos 

processos sem erros, nos processos administrativos cada processo possibilita uma 

melhoria na organização (McManus, 2005). 

Do exposto, é possível salientar que a aplicação destes princípios, em qualquer ambiente 

administrativo, trará uma maior eficácia nas atividades desenvolvidas, bem como, uma maior 

produtividade e a satisfação quer dos clientes, quer dos colaborados da organização. 

Para introduzir estes princípios nos setores administrativos é necessário fazer compreender 

estes conceitos a todos os colaborados e, posteriormente, avançar para práticas e ferramentas 

associadas ao Lean, que têm como objetivo melhorar e eliminar os desperdícios associados. 

2.2.3 Tipos de desperdícios 

Segundo Womack & Jones (2003) o desperdício (ou muda) é toda a atividade que utiliza 

recursos, mas não acrescenta valor do ponto de vista do cliente. Em todas as organizações 

existem desperdícios que, apesar de não acrescentarem valor, podem fazer com que o preço do 

produto aumente (Carreira, 2005). 
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Sabendo a cadeia de valor e todas as suas atividades é possível identificar os desperdícios 

associados a cada uma das atividades. Ohno (1988) e Shingo (1989) definiram e caracterizaram 

sete tipos de desperdícios, conhecidos como os desperdícios do Toyota Production System 

(TPS), comuns a todo o tipo de empresas, evidenciando que, por vezes, são difíceis de detetar, 

sendo eles: Sobreprodução, Esperas, Transportes, Processo, Defeitos, Movimentações e Stocks 

(Hodge et al., 2011),Figura 4. 

 

Figura 4 - Desperdícios do TPS 

 

A adoção dos conceitos da área de produção para a área administrativas não é uma tarefa 

simples, é muito mais complicado detetar os desperdícios, é difícil visualizar as principais fontes 

de desperdícios (Lago, Carvalho, & Ribeiro, 2008). No entanto, aplicando o conceito dos 

desperdícios do TPS aos ambientes administrativos, pode descrever-se como: 

§ Sobreprodução 

A sobreprodução consiste na produção de artigos sem qualquer ordem de encomenda, 

ou seja, sem pedido algum por parte dos clientes (Melton, 2005). Segundo Moden 

(1998) este desperdício é o pior dos desperdícios considerado pela Toyota, pois dá 

origem a um elevado stock e, por conseguinte, é necessário mais espaço e mais 

equipamentos para o seu armazenamento (Hicks, 2007). Em ambiente administrativo, a 

Desperícios	  Sobreprodução	  

Esperas	  

Transportes	  

Processo	  

Defeitos	  

Movimentações	  

Stocks	  
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sobreprodução pode ser considerada como as tarefas realizadas sem que o cliente peça 

ou procure, ou seja, gerar mais informação, quer em papéis, quer por meio eletrónico, 

do que a necessária ou antes do momento certo, excesso de fotocópias e reuniões 

(Lareau, 2002; Seraphim, Silva e Agostinho, 2010); 

§ Esperas 

Segundo Liker (2004) as esperas podem ser definidas como o tempo em que um 

recurso está parado por ausência de trabalho, que é induzido pela carência de 

materiais, assim como, os tempos de entrega não cumpridos. Os tempos de esperas em 

ambientes administrativos podem ser por diversas razões, como é o caso de 

autorizações, aprovação de assinaturas, a espera por fotocópias, as esperas ao telefone 

e o desperdício de tempo com outro cliente (Lago, Carvalho, & Ribeiro, 2008; Lareau, 

2002; Seraphim, Silva e Agostinho, 2010);  

§ Transportes 

Considera-se desperdício de transporte todas as movimentações desnecessárias de 

materiais, usualmente o Work in Process (WIP) entre as etapas de produção, que 

aumentam o tempo de produção, mas não acrescentam valor ao produto (Hicks, 2007). 

Este desperdício, segundo Bicheno (2000) não se elimina totalmente, mas com o passar 

do tempo, pode ser continuamente reduzido.  

No sector administrativo pode considerar-se este desperdício o excessivo transporte 

físico de documentos, pastas, folhas, capas, dossiers (Lago, Carvalho, & Ribeiro, 2008). 

Já Lareau, (2002) e Seraphim, Silva e Agostinho (2010) defendem que pode estar 

associado à utilização excessiva de sistemas computacionais nas comunicações; 

§ Processo 

As falhas geradas pelo processo são todas as tarefas do processo que não acrescentam 

valor, do ponto de vista do cliente, ao produto final (Villiers, 2008; Monden, 1998). 

Todos os processos que geram perdas, mas estas devem ser eliminadas de forma a 

maximizar a eficiência produtiva (Pinto, 2009). Este desperdício está associado à 

ausência de procedimentos normalizados, condutas erradas, desatualizadas, assim 

como o uso de equipamentos e ferramentas desacertados e carência de aptidão dos 

trabalhadores (Bell, 2006). 
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O desnecessário processamento de informação ou reworks, o uso incorreto de 

procedimentos ou sistemas inadequados, excesso de emails e chamadas telefónicas, 

uso de triplicados podem ser exemplos deste desperdício em meios administrativos 

(Lago, Carvalho, & Ribeiro, 2008); 

§ Defeitos 

Segundo Black (2008), defeito é considerado como o não reconhecimento de uma peça 

não conforme, que despende recursos, percorrendo todo o sistema produtivo. Defeitos, 

são assim, erros que decorrem ao longo do processo que implicam recorrer a postos de 

trabalho para operações de retalho ou sucata (Melton, 2005). 

Nos serviços administrativos pode ser exemplo deste desperdício os serviços que não 

vão de encontro aos requisitos do cliente ou refazer tarefas que não foram corretamente 

realizadas (Silva, 2014). Os erros frequentes de documentação, problemas na qualidade 

dos serviços ou o baixo desempenho na entrega são também exemplos associados a 

este desperdício (Lareau, 2002; Seraphim, Silva e Agostinho, 2010); 

§ Movimentações 

Enquanto os transportes se referem ao WIP, o desperdício com as movimentações recai 

sobre os equipamentos e a mão-de-obra, ou seja, são todos os movimentos dos 

trabalhadores ou equipamentos que não acrescentam valor ao produto (Wang, 2010). 

As movimentações aparecem, muitas vezes, da fraca organização dos postos de 

trabalho, originando  um desempenho menos bom dos mesmos (Herrmann, Thiede & 

Stehr, 2008). 

Como exemplo deste tipo de desperdício no setor administrativo são as movimentações 

excessivas de pessoas e de informações, como é o caso das deslocações 

desnecessárias no próprio gabinete ou entre outros gabinetes/departamentos (Silva, 

2014);  

§ Stocks 

O stock não é só armazenamento desnecessário de produtos finais, mas também de 

matérias-primas e produtos intermédios, desnecessários (Melton, 2005). Segundo 

Gopalakrisnan (2010), a produção e o armazenamento de produtos sem qualquer tipo 

de encomenda é um desperdício notório. O excesso de material disponível ou de 



 

12 

equipamentos é claramente um desperdício de stock em diversos ambientes, 

nomeadamente os administrativos, assim como o enorme volume de informação 

armazenado (Lareau, 2002; Seraphim, Silva e Agostinho, 2010).  

 Segundo Liker (2004) e Conner (2009), com o desenvolvimento da filosofia Lean, defendem a 

existência de um oitavo desperdício, relacionado com o talento desperdiçado, ou seja, a não 

utilização do conhecimento e ideias dos operários, pois são eles que melhor conhecem o 

produto e as dificuldades da sua produção. Alves et al. (2012) defendem que o Lean Production 

estimula o pensamento criativo dos trabalhadores, sendo um fator importante para encarar as 

necessidades inesperadas do mercado, proporcionando às organizações uma flexibilidade para 

as enfrentar. 

A estes desperdícios pode associar-se um layout dos escritórios desadequado, paragens para 

tratar de assuntos secundários ou conversas, postos de trabalhos desarrumados e o não 

alinhamento dos objetivos departamentais com a estratégia da empresa (Rubrich,2004; Suri, 

1998). 

2.2.4 Vantagens e dificuldades da implementação do Lean Office 

A eliminação de desperdícios é, sem dúvida, uma excelente oportunidade de melhoria de uma 

organização.  

Para transformar um escritório tradicional num escritório Lean, através da eliminação das 

perdas, deve adotar-se uma metodologia Lean idêntica à utilizada num sistema produtivo, 

identificando e melhorando o fluxo de valor, bem como a eliminando os desperdícios. Para isso 

devem ser aplicadas algumas ferramentas, abordadas na secção 2.3, de modo a obter uma 

melhoria nos seus processos. Lago, Carvalho, & Ribeiro (2008) existem ganhos associados a 

este tipo de implementação: 

§ Substituição do papel por ficheiros digitais e a normalização de documentos; 

§ Diminuição do tempo de espera bem como as deslocações dos colaboradores; 

§ Eliminação de etapas de na validação de documentos e de ficheiros duplicados e 

desnecessários; 

§ Melhor controlo sobre o inventário; 

§ Desenvolvimento do trabalho em equipa, das funções e responsabilidades e de uma 

cultura de resolução de problemas; 
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§ Manutenções e organizações dos postos de trabalho mais eficazes, menos erros e 

menos confusões; 

§ Desenvolvimento de instrumentos de pesquisa bem como alertas de tarefas a cumprir. 

No entanto, para atingir estes ganhos existem elementos fundamentais. Valles et al. (2011) 

consideram que a gestão de topo e as chefias é o fator determinante para ter sucesso na 

implementação do Lean. Narang (2008) aponta a não implementação desta filosofia nas 

empresas como uma falta de tempo para aprender os conceitos e aplicarem as metodologias, 

bem como, o não entendimento dos conceitos associados. As tarefas individualizadas, os 

processos desarticulados, a falta de comunicação, o grande volume de atividades manuais, a 

falta de interação entre os departamentos bem como a variabilidade dos processos dificultam a 

padronização bem como a implementação do Lean (Greef et al., 2012; Tapping; Shuker, 2003). 

Do exposto, poderá esboçar-se que a natureza de trabalho administrativo é bem diferente da 

indústria, no que se traduz em grande variação dos processos e a imprevisibilidade da procura 

(Locher, 2011). O Lean Office pretende assim melhorar os processos administrativos e tentar 

combater a variação de processos existentes. 

2.3 Técnicas e ferramentas do Lean Office 

Uma organização para implementar uma filosofia Lean e obter melhoria contínua é fundamental 

a aplicação de várias ferramentas que sustentam esta filosofia. Mais importante ainda é que a 

organização tenha a capacidade de aplicar de forma eficaz e eficiente (Cudney, Corns, Grasman, 

Gent, & Farris, 2011). 

A implementação do Lean depende de vários fatores, independentemente das ferramentas 

utilizadas, nomeadamente o setor de atuação e a equipa responsável pela implementação. As 

ferramentas Lean utilizadas nesta dissertação são apresentadas em seguida, sendo que, existem 

muitas outras ferramentas. 

2.3.1 Ciclo PDCA 

O ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act) é uma metodologia cíclica de resolução de problemas 

focada na melhoria contínua (Scyoc, 2008). Este ciclo de ações foi idealizado por Shewart em 

1931 e, só mais tarde, por meio de Deming é que foi divulgada devido à sua utilização na Toyota 

e ao seu grande sucesso na resolução de problemas (Moden, 1998). 
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O ciclo PDCA é composto por 4 etapas (Figura 5) e começa por planear (Plan) as ações a 

incrementar, estabelecendo, desde logo, as metas e os objetivos a alcançar. Posteriormente, 

parte para a implementação do plano (Do). Após a implementação é elaborada uma análise dos 

resultados obtidos comparando com os esperados (Check). Por fim, são criadas ações de 

melhoria do processo (Act), dando início a um novo ciclo, de forma a resguardar as mesmas 

erros (Dahlgaard & Kanji, 1995, referido por Matsuo & Nakahara, 2012). 

 

 

 

Figura 5 - Ciclo PDCA 

 

2.3.2 Gestão Visual 

Shingo (1989) defende que a gestão visual é uma ferramenta que se aplica nos locais de 

trabalho através de ferramentas visuais a fim de avisar, informar ou delimitar. Esta informação é 

apresentada de forma intuitiva de modo a ser facilmente alcançada por qualquer pessoa sem 

questionar algum operador específico (The Productivity Press Development Team, 1998).  

Esta ferramenta possibilita o auxílio na gestão e no controlo dos processos. Assim, é possível 

evitar erros e alguns desperdícios, bem como, a identificação de problemas e necessidades 

(Pinto, 2009).  

Greif (1991) aponta o objetivo da gestão visual como a criação de um ambiente de trabalho que 

se auto explica, organiza e melhora. Este autor ostenta o parecer desta ferramenta como um 

triângulo onde destaca a importância do grupo de trabalho (Figura 6), ou seja, os colaboradores 

Plan	  

Do	  Check	  

Act	  
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percebem, de imediato, quando não satisfazem as normas especificadas, conseguindo ter ações 

de correção. 

 

Figura 6 - Triângulo de gestão visual (adaptado de Greif,1991) 

 

Gráficos de desempenho da produção, delimitação de áreas, classificação por cores para caixas 

de peças, luzes semáforos são exemplos mais frequentes da gestão visual (Fujimoto, 1999). 

2.3.3 5S’s 

A ferramenta 5S’s surgiu no Japão em 1960 com Sakichi Toyoda (Ohno, 1988). O seu principal 

propósito é garantir a arrumação, organização e limpeza dos postos de trabalho, a fim de 

conceber um ambiente agradável e aumentar a produtividade e eficácia dos sistemas produtivos 

(Osada, 1991). O autor defende ainda que para esta ferramenta ser bem-sucedida é necessário 

ser praticada diariamente. 

Assim, os 5S’s chegam como um método que auxilia e simplifica a organização, permitindo 

eliminar desperdícios e lixo, e auxiliar no uso de materiais necessários, nas quantias certas 

(Monden, 1983). 

Segundo Imai (1986) a designação dos 5S’s provém de cinco princípios, em japonês, sendo eles 

Seiri, Seiton, Seison, Seiketsu e Shitsuke, apresentados na Figura 7. 

 

Ver como um grupo 

• Produção 
• Stocks 

• Disponibilidade máquinas 

Agir como um grupo 

• Melhorias 
• Consenso nos objetivos 

Conhecer como um grupo 

• Prazos de entrega 
• Metas e cronogramas 

• Regras de gestão 
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Figura 7 - Os 5S's 

 

§ Seiri (Separar) 

Consiste na triagem de objetos a fim de verificar os que são necessários e os que são 

dispensáveis para a realização das tarefas no posto de trabalho (Courtois et al., 2003). 

§ Seiton (Arrumação) 

Este segundo “S” define um local para cada ferramenta, tentando que as ferramentas 

mais utilizadas fiquem mais perto dos trabalhadores (Imai, 1986). O seu objetivo é 

identificar e ordenar todos os materiais para ser mais fácil e rápida a sua visualização 

(Hirano, 1990). 

§ Seiso (Limpeza) 

Os materiais e os postos de trabalho devem permanecer limpos e organizados. Esta 

manutenção deve tornar-se uma rotina diária e não apenas quando o local se encontra 

desarrumado (Imai, 1986). 

 

 

Seiri 

Seiton 

Seiso 

Seiketsu 

Shitsuke 

5S’s 



 

17 

§ Seiketsu (Normalização) 

É fundamental normalizar as boas práticas dos postos de trabalho, sendo necessário 

criar regras, procedimentos e planos de ação a serrem cumpridos, sistematizando os 

passos anteriores, definindo práticas que sejam iguais em todos os postos e para todos 

os trabalhadores (Courtois et al., 2003; Imai, 1986). 

§ Shitsuke (Disciplinar) 

Após a implementação dos passos anteriores devem-se criar hábitos para o seguimento 

e controlo das normas estabelecidas, procurando a melhoria contínua através de 

propostas de todos os envolvidos (Hirano, 1990; Imai, 1986). 

Com a aplicação desta metodologia é possível reduzir os defeitos, os acidentes, os desperdícios, 

os atrasos, aumentando assim a qualidade dos produtos/serviços, melhorando a segurança no 

trabalho, diminuir custos e fazer com que as entregas sejam dentro dos prazos estabelecidos 

(Hirano, 1990).  

2.3.4 Kaizen 

Segundo Green et al. (2010) a metodologia Kaizen é um dos pilares da filosofia Lean. Kaizen é 

um termo japonês que significa melhoria contínua (Figura 8). Este conceito surge com a 

publicação do livro “Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Sucess” por Masaaki Imai, em 

1986. 

 

 

 

 

 

 

A melhoria contínua só é possível se for praticada diariamente, por todos os colaboradores e em 

toda a organização, pois esta metodologia só funciona com a colaboração de todos os 

colaboradores de uma organização (Coimbra, 2009). Isto é, é necessário haver reuniões diárias, 

com todos os trabalhadores da mesma área, em que se expõe ideias de modo a aumentar a 

produtividade (Mizuno et al., 2012). 

KAI 

(Change) 

 

ZEN 

(Good) 

Melhoria Contínua 

Figura 8 - Origem da palavra Kaizen (adaptado Kaizen Institute, 2015) 
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De acordo com Imai (1986),“Kaizen é um guarda-chuva que abrange todas as técnicas de 

melhoria, unindo-as de maneira harmoniosa para tirar o máximo proveito do que cada uma 

oferece”, (Figura 9). 

 

 

Figura 9 - Analogia do guarda-chuva Kaizen (Imai, 1986) 

Não existe um procedimento modelo para a aplicação desta metodologia, no entanto, numa 

reunião Kaizen são abordados alguns pontos como: estudo da situação atual, reconhecimento 

de problemas, simulação e objetos para uma situação futura, implementação de melhorias e 

estabilização da nova condição (Araújo & Rentes, 2006). 

Rawabdeh (2005) refere que a implementação desta metodologia é um processo demorado e, 

nem sempre, é simples. No entanto, Ortiz (2006) aponta que os benefícios que a aplicação do 

Kaizen são bastante duradouros.  

2.3.5 Standard Work 

Segundo Dennis (2002), “Standardized work is defined as work in which the sequence of job 

elements has been efficiently organized, and is repeatedly followed by a team member”. 

De acordo com Moden (1988), o Standard Work indica a sequência de operações, as máquinas 

ou ferramentas que o operador deve utilizar e a ocasião em que as deve servir-se delas.  

Jang e Lee (1998) definiram estandardização como normas e procedimentos de trabalho que 

devem ser formalizados e seguidos, isto é, todos os trabalhadores conseguirem fazer tudo do 

mesmo modo, ou seja, seguirem a mesma sequência, as mesmas tarefas e as mesmas 

ferramentas. 

Standard Work é uma norma que contém indicações técnicas para ser usado como regra para 

assegurar que materiais, produtos, processos e serviços são adequados para o seu fim, 
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contribuindo assim para facilitar o trabalho e aumentar a confiança e eficácia dos bens e 

serviços (Wettig, 2002). 

Esta ferramenta é sustentada por três componentes essenciais (Moden, 1988): 

§ Tempo de ciclo normalizado - é o tempo estimado para realizar as tarefas 

estabelecidas; 

§ Sequência de trabalho normalizada - as operações devem estar descritas num 

diagrama, de modo a que os operários conheçam a ordem pelas quais devem realizar a 

tarefa; 

§ Inventário do WIP Normalizado - define as quantidades de WIP em circulação que 

garantem o bom funcionamento do sistema, sem que hajam quebras no fluxo de 

produção. 

O Standard Work proporciona diversas vantagens numa empresa bem como nos seus 

colaboradores. Segundo o Losonci et al. (2011) proporciona uma maior rotatividade dos 

trabalhadores trazendo maior flexibilidade, bem como a redução de desperdícios. PPDT (2002) 

defende que, para cada operador, existe a facilidade de aprender novas operações, de ser tornar 

mais polivalente e contribuir com ideias de melhoria face aos problemas identificados. O 

aumento da previsibilidade dos processos, da eficácia, da produtividade, a melhoria na 

qualidade dos processos, a diminuição de custos são alguns das vantagens que esta ferramenta 

traz (Pinto, 2009; Mariz and Picchi, 2013; Ungan, 2006).  

2.4 Toyota Kata  

O hábito é uma tendência, usualmente involuntária, que deriva da repetição frequente de alguns 

atos. O mecanismo de criação de cultura da melhoria contínua está diretamente associado à 

criação de hábitos dentro de uma organização e, esses hábitos, são a chave de sucesso da 

filosofia Lean (Kosaka, 2013). 

A Toyota desenvolve hábitos que cada pessoa, dentro da organização segue diariamente, esses 

hábitos denominam-se de Kata. O Kata é um termo japonês que surge na base de movimentos e 

técnicas de artes maciais e que são passados, através de gerações e que significa “maneira de 

se fazer”. Em Lean, pode definir-se Kata como uma rotina comportamental que é praticada até 

se tornar espontânea (Rother, 2010). 
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Esta técnica distingue-se das técnicas de produção, pois apenas diz respeito ao comportamento 

das pessoas, sendo realizada para desenvolver a maneira de pensar e a habilidade de cada 

operador da organização para em situações incertas conseguirem desenvolver soluções 

sistemáticas e científicas (Rother,2010). 

A prática do Kata está assentada em dois conceitos: Kata de melhoria e Kata Coaching. 

2.4.1 Kata de melhoria 

O ser humano tem como tendência inata tirar conclusões precipitadas sem entender que essas 

conclusões são influenciadas pelo que se vê, pensa e faz. O Kata de melhoria vem revolucionar 

esta tendência, fazendo com que se pense científica e criativamente, criando-se assim um hábito 

para que os trabalhadores se sintam mais confortáveis em momentos de incerteza (Rother, 

2010). 

As ferramentas Lean entram no contexto de Kata de melhoria, onde devem ser aplicadas de 

modo a identificar desperdícios e a ensinar o comportamento orientado pelo propósito (Rother, 

2010). 

As quatro etapas de Kata de melhoria (Figura 10) são um modelo de pensamento científico e de 

agir, em que cada passo do padrão inclui rotinas de prática ou de arranque Kata , que tornam o 

padrão acionável (Ichijo, 2006).  

 

 

Figura 10 - Etapas de Kata de melhoria (Rother, 2010) 

 

1) Compreender o desafio 

Anteriormente à ação de organização, deve haver um desafio que se encontre alinhado 

com a visão de negócio da empresa (Rother, 2012). Geralmente, este objetivo está 

ligado ao fluxo de valor da organização (Kosaka, 2013). 
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2) Compreender a situação atual 

Compreender a situação atual tem como objetivo compreender qual o padrão de 

trabalho atual e não o fim de descobrir os problemas e desperdícios (Kosaka, 2013).Ou 

seja, é necessário verificar os dados atuais bem como as operações e métodos de 

trabalho (Rother, 2012). 

3) Estabelecer a condição alvo 

Estabelecer a condição alvo é definir onde e quando se quer estar. Esta condição não 

pode ser de longo prazo, pois o Kata de melhoria tem como objetivo fazer, diariamente, 

pequenas melhorias em função do desafio (Kosaka, 2013). Segundo Rother (2012), a 

condição alvo é uma tarefa de aprendizagem, pois sabe-se onde queremos chegar, mas 

não se sabe como se vai lá chegar. 

4) Experimentar em direção à condição alvo 

O Kata de melhoria integra uma rotina metódica e iterativa de modo a percorrer o 

caminho desconhecido entre a condição atual e a condição alvo (Rother, 2012). 

Conduzindo ciclos PDCA até à condição alvo é o método para se aprender sempre algo 

novo sobre o processo e quais os caminhos a seguir, ou não, até à condição pretendida 

(Kosaka, 2013). 

2.4.2 Kata Coaching 

Tal como a prática de diversas atividades deve ser feita sobre orientação de uma pessoa com 

experiência, a aplicação do Kata também deve ser, pois sem essa orientação pode praticar-se o 

padrão de forma incorreta ou ineficiente, ou até mesmo não o praticar (Rother, 2010). 

O Kata Coaching é um suporte para o Kata de melhoria, pois incentiva a aprendizagem e o 

treinamento para melhorar a condição atual e garantir que o progresso está na direção da 

condição alvo, ou seja, envolve uma pessoa experiente perguntando ao aprendiz as Five 

Questions Kata Coaching (Soltero, 2012). Estas questões, segundo Rother (2010) são um 

padrão fundamental para treinar a melhoria Kata e devem ser feitas pelo menos uma vez ao dia. 

As questões são as seguintes (Rother, 2010): 

1. Qual é a condição alvo? 

2. Qual é a condição atual? 
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3. Quais os obstáculos que devem ser prevenidos para atingir a condição alvo? 

4. Qual a próxima etapa? 

5. Com que rapidez se pode ir e ver o que se aprendeu ao tomar este passo? 

A cada passo, estas cinco perguntas deverão ser feitas de modo a criar um padrão de coaching 

e da aplicação do Kata de melhoria e de maneira a que o aprendiz reflita sobre o que está 

desenvolvendo. 

Do acima exposto, pode concluir-se que a aplicação diária do Kata promove a melhoria contínua 

dentro da empresa, assim como, faz com que a empresa se desenvolva e cresça, aprendendo. 
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3 APRESENTAÇÃO DOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS  

Neste capítulo serão abordados os ambientes administrativos utilizados neste estudo, tais como: 

ambiente administrativo de uma indústria têxtil, de uma indústria metalomecânica, de um 

mediador de seguros e de um departamento de uma universidade. 

3.1 Ambiente administrativo de uma indústria têxtil 

A indústria têxtil abordada neste estudo é sedeada no distrito de Braga e tem 29 anos de 

atividade.  

É uma indústria totalmente vocacionada para o fabrico de vestuário em malha para exportação, 

quer de homem, senhora e criança. Os seus principais mercados são a Alemanha, Holanda, 

Áustria, França e Dinamarca. 

A empresa tem capacidade média mensal de 30 000 peças, aceitando encomendas de 

quantidades mínimas a partir de 200 peças por modelo e por cor, com prazos de entrega que 

variam entre 4-8 semanas. E, atualmente, conta com 78 funcionários, sendo maioritariamente 

mulheres. 

Na área administrativa da empresa, as funções são diversas, nomeadamente a gestão de 

encomendas e stocks de produtos, gestão de contactos com os fornecedores, arquivo de 

informações de produtos, rececionamento de contactos via telefone, email ou pessoal, controlo e 

registo da correspondência expedida e recebida, bem como a avaliação de fornecedores. 

3.2 Ambiente administrativo de uma indústria metalomecânica 

A indústria metalomecânica utilizada neste estudo é uma indústria que se localiza no distrito de 

Braga, desde 2008, com 27 trabalhadores, do sexo masculino, a trabalhar em regime de 3 

turnos contínuos, em que cada turno é composto por 9 trabalhadores. Na área administrativa 

conta com 3 funcionárias. 

É uma empresa que se dedica a caixilharias de alumínio e o seu mercado de trabalho é toda a 

Península Ibérica.  

A empresa apresenta uma produção mensal de, aproximadamente, 1000 toneladas.  
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As funções das funcionárias administrativas passam pelos pedidos de orçamentos de materiais e 

encomendas, registo da produção, emissão de faturas e guias de transporte, organização de 

arquivos, pesagem de camiões, assim como, a limpeza dos escritórios. 

3.3 Ambiente administrativo de um mediador de seguros 

A empresa tem a sua localização no distrito de Braga e conta com 4 funcionários, sendo 

2homens e 2 mulheres. 

É uma organização em que a sua área de clientes são maioritariamente da própria cidade, tendo 

também clientes de cidades vizinhas e alguns espalhados por todo o país. Uma parte 

significativa dos seus clientes são emigrantes. 

É uma empresa que exerce funções administrativas, nomeadamente propostas de seguros, 

procurando o melhor para o cliente através de simulações com várias seguradoras, atendimento 

e apoio a clientes, organização de documentos, classificação e lançamentos, controlo de 

cobrança, controlo de arquivos. 

3.4  Ambiente administrativo de um departamento de uma universidade 

Este ambiente administrativo pertence a um departamento de uma universidade, tendo como 

público os alunos e docentes do departamento de produção e sistemas da mesma universidade. 

Conta com cerca de 8 trabalhadores sendo eles assistentes técnicos e técnicos superiores. As 

suas funções passam por dar apoio técnico, instalação de softwares, marcação de provas de 

doutoramento e mestrado, atendimentos a alunos, professores e investigadores, montagem de 

equipamentos. 
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4 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS DIFERENTES AMBIENTES 

O projeto desenvolvido no âmbito desta dissertação foi realizado com base da observação de 

quatro ambientes administrativos diferentes, expostos no capítulo anterior. 

No presente capítulo é exposta a caracterização dos ambientes administrativos em estudo. 

Os primeiros passos deste projeto consistiram numa de observação das tarefas que foram 

registadas por mim e pelos trabalhadores numa folha de registo de tarefas diárias, num intervalo 

de 15 minutos (Anexo I) e no contacto com os trabalhadores através de conversas informais e 

troca de ideias sobre os seus métodos de trabalho. Assim, a descrição da situação atual foi com 

base nestas observações e na recolha de documentos elaborada pelos trabalhadores. 

4.1 Ambiente administrativo de uma indústria têxtil 

Os dados recolhidos deste ambiente administrativo correspondem a 2 semanas, isto é, dez dias 

de trabalho. Para o efeito da recolha de dados, foi incluído no estudo um trabalhador com um 

período de trabalho das 8:00h até às 17:00h, sendo que a sua pausa para almoço das 12:30h 

até às 13:30h. 

As tarefas realizadas pelo trabalhador, durante o estudo foram as seguintes: 

1. Levantamento da produção na secção de confeção; 

2. Levantamento da produção na secção do corte; 

3. Levantamento da produção na secção da embalagem; 

4. Reunião de planificação com o chefe; 

5. Preparar encomendas e enviar a fornecedores; 

6. Entregar malha para tingir; 

7. Levantar malha “tinturada”; 

8. Deslocação a fornecedores a fim de levantar acessórios. 

Através da Tabela 1 é possível verificar que as tarefas que este trabalhador mais realiza são as 

aquelas que estão relacionadas com o levantamento da produção nas diferentes secções, 

significando 45% das tarefas realizadas. As tarefas que faz com menor frequência passam pela 

preparação de encomendas e envio a fornecedores e o levantamento de malha “tinturada”, 

representando apenas cerca de 16% das tarefas. 
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Tabela 1 - Número de tarefas observadas no ambiente administrativo de uma indústria têxtil 

Tarefas Frequência 

1 60 

4 45 

2 36 

8 32 

3 29 

6 25 

7 22 

5 21 

 

4.2  Ambiente administrativo de uma indústria metalomecânica 

Os dados recolhidos deste ambiente administrativo correspondem a 2 semanas, isto é, dez dias 

de trabalho. Para o efeito da recolha de dados, foi incluído no estudo um trabalhador com um 

período de trabalho das 8:30h até às 18:00h, sendo que a sua pausa para almoço das 12:30h 

até às 14:00h. 

As tarefas realizadas pelo trabalhador, durante o estudo foram as seguintes: 

1. Pesar camião e registar;   

2. Atendimento a funcionário;  

3. Comunicação com patrão;  

4. Elaboração de guia de transporte; 

5. Atualização de mapa de entrada de material;    

6. Pesar paletes e registar;   

7. Atendimento a clientes;   

8. Atualização de mapa de caixa;  

9. Atendimento a motoristas;  

10. Contagem de material produzido;     

11. Contacto a fornecedores   

12. Dar material aos funcionários;  

13. Limpeza do escritório;   
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14. Arquivo de documentos;   

15. Emails;     

16. Atualização de mapa de compras e gastos;     

17. Preparação da folha de presenças; 

18. Fotocópias/Digitalizações;  

19. Atualização de mapas de produção. 

Com base na Tabela 2 pode dizer-se que as tarefas de pesagem e registo de camiões, contagem 

de material produzido, contacto a fornecedores, arquivo de documentos e os emails, são que 

representam cerca de 48% do total, ou seja, são as tarefas que o trabalhador faz com maior 

frequência. Quanto à atualização do mapa de entrada de material, o atendimento a clientes, a 

entrega de material aos funcionários e a limpeza do escritório representam apenas 10% das 

tarefas realizadas. 

Tabela 2 - Número de tarefas observadas no ambiente administrativo de uma indústria metalomecânica 

Tarefas Frequência 

1 56 
15 52 
10 49 
11 48 
14 37 
4 36 

19 31 
2 28 
8 25 
3 20 

18 20 
6 18 

16 16 
17 16 
13 14 
9 11 
7 10 

12 7 
5 6 
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4.3 Mediador de seguros 

Os dados recolhidos deste ambiente administrativo correspondem a 2 semanas, isto é, dez dias 

de trabalho. Para o efeito da recolha de dados, foram incluídos no estudo dois trabalhadores, A e 

B, com um período de trabalho das 9:30h até às 19:00h, sendo que a sua pausa para almoço 

das 13:00h até às 15:00h. 

As tarefas realizadas, neste ambiente, durante o estudo foram as seguintes: 

1. Atendimento a cliente; 

2. Lançamento de seguros; 

3. Emails; 

4. Depósitos no banco; 

5. Arquivo de documentos; 

6. Fotocópias; 

7. Contacto com seguradoras; 

8. Ida a correios; 

9. Contratos de seguro; 

10. Gestão de sinistros; 

11. Atendimento telefónico; 

12. Atualização da base de dados; 

13. Simulação de seguros. 

Atendendo aos resultados apresentados na Tabela 3, verifica-se para o trabalhador A que as 

tarefas de lançamento de seguros, fotocópias, atendimento a clientes e atendimento telefónico 

são as que têm maior frequência, representando cerca de 65% das tarefas realizadas pelo 

mesmo. Os depósitos no banco, o contacto com seguradoras, a ida a correios e os contratos de 

seguro representam apenas 5% das tarefas do trabalhador A. Quanto ao trabalhador B, o 

atendimento a clientes, o lançamento de seguros e as fotocópias são os que apresentam maior 

frequência, significando cerca de 60% das tarefas realizadas pelo trabalhador B. As tarefas que 

apenas representam 5% são os emails, os depósitos no banco, contacto com seguradoras, ida a 
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correios, contratos de seguro e gestão de sinistros, tendo estas uma baixa frequência na 

observação, durante o estudo. 

Do exposto, é possível deduzir que tanto o trabalhador A como o trabalho B exercem o mesmo 

tipo de tarefas, sendo que existem semelhanças entre as que têm maior e menor frequência, em 

ambos os trabalhadores. 

Tabela 3 - Número de tarefas observadas num mediador de seguro, por trabalhador 

 

4.4 Departamento de uma universidade 

Os dados recolhidos deste ambiente administrativo correspondem a dez dias de trabalho de 

cinco trabalhadores. O trabalhador A, B e D tem um horário das 9:00h até às 18:00h, o 

trabalhador C trabalha das 9:00h até às 16:30h e o trabalhador E tem horário das 10:00h às 

17:00h. Todos os trabalhadores têm pausa para almoço das 13:00h até às 14:00h. 

As tarefas realizadas durante o estudo estão mencionadas no Anexo II. 

Com a análise da Tabela 4 pode verificar-se que as tarefas com maiores frequências dependem 

do trabalhador, pois têm funções diferentes. Cerca de 50%, no trabalhador A diz respeito aos 

emails, tarefas de atendimento a professores, práticas Lean, plataforma ACT e registo de alunos 

em plataformas. Já no trabalhador B, esses 50% correspondem aos emails, verbas, reuniões e 

Trabalhador A Trabalhador B 

Tarefa Frequência Tarefas Frequência 

2 154 2 204 

6 97 1 187 

1 87 6 102 

11 86 11 94 

5 76 5 93 

12 54 13 54 

10 32 12 42 

3 24 3 23 

13 21 10 21 

4 10 8 5 

8 10 4 2 

7 7 7 2 

9 4 9 2 
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organização de eventos. No trabalhador C 50% das tarefas são ocupados pelos emails, reuniões, 

e acompanhamento Lean. Os emails, reuniões, instalação de programas, trabalho em páginas 

web e recolha de imagem representam cerca de 50% das tarefas do trabalhador D. No 

trabalhador E, os emails e o trabalho relacionado com o serviço docente representam 50% das 

tarefas. 

É possível verificar que os emails são uma tarefa muito realizada por todos os trabalhadores. 
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Tabela 4 - Número de tarefas observadas num departamento de uma universidade, por trabalhador 

Trabalhador A Trabalhador B Trabalhador C Trabalhador D 
 

Trabalhador E 

Tarefa Frequência Tarefas Frequência Tarefas Frequência Tarefas Frequência Tarefas 
 
Frequência 

14 50 
1 68 53 59 45 53 52 

76 

8 40 4 42 13 57 43 42 1 
50 

1 39 
13 30 1 30 65 28 14 

38 

71 30 
16 29 52 24 1 25 9 

18 

29 27 6 21 44 16 13 25 13 
17 

4 21 
3 20 48 13 17 24 66 

11 

31 20 
8 15 61 13 63 23 67 

10 

9 18 11 14 14 9 74 22 29 
6 

24 15 
14 14 50 9 61 21 70 

6 

28 12 
12 12 54 9 64 21 39 

4 

10 11 7 11 2 6 62 11 68 
4 

15 9 
10 11 43 6 5 10 8 

3 

27 9 
15 8 49 6 72 9 73 

3 

41 9 9 6 46 3 49 7 38 
2 

13 8 
19 6 56 3 56 6 41 

2 

75 7 
63 6 51 2 12 4 2 

1 

5 6 2 4 55 2 14 4 3 
1 

32 6 
25 4 8 1 

    

3 5 
18 3 45 1 

    

37 4 
5 2 47 1 

    

35 3   
58 1 

    

36 3 
        

66 3 
        

16 2         

34 1 
        

 
 

Sabendo as tarefas realizadas, verificou-se quais os tempos de trabalho de cada ambiente 

administrativo e as pausas dos trabalhadores, uma vez que têm todos os mesmos dias de 

trabalho, dez dias. Através da Tabela 5 é possível verificar que o tempo de turno de cada 
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trabalhador anda à volta dos 5167 minutos, isto é, aproximadamente oitenta e seis horas 

semanais durante o período estudado, ou seja, no total dos dez dias. A este tempo de turno 

subtrai-se os tempos para almoço, que ronda as 13 horas semanais e as pausas para os 

lanches cerca de 102 minutos semanais. Assim, conclui-se que o tempo útil utilizado para o 

estudo é de cerca de 7horas diárias, por trabalhador. 

 
Tabela 5 - Tempos de trabalho dos diferentes ambientes administrativos 

 
Têxtil Metalomecânica Mediador Universidade Valor 

Médio Trabalhador A A A B A B C D E 

Tempo de turno (min) 5400 5400 5700 5700 5400 5400 3900 5400 4200 5167 

Pausa para almoço (min) 600 900 1200 1200 600 600 600 600 600 767 

Pausa para lanche (min) 255 225 45 90 90 30 45 75 60 102 
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5 ANÁLISE CRÍTICA E IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS 

5.1 Análise ABC dos diferentes ambientes administrativos 

A análise ABC foi desenvolvida com o propósito de hierarquizar as tarefas mais significativas 

para cada ambiente administrativo. Inicialmente, foi elaborada uma tabela, para cada ambiente, 

com todas as tarefas realizadas, organizando-a de forma decrescente em função das tarefas 

com maior frequência.  

5.1.1 Ambiente administrativo da indústria têxtil 

A partir da Tabela 6, é possível identificar as principais tarefas realizadas pelo trabalhador, que 

são as tarefas 1, 2, 4 e 8. Estas tarefas correspondem a 70% das tarefas realizadas, sendo por 

isso tarefas de classe A. A classe B é compreendida entre os 70% e os 90%, correspondendo às 

tarefas 3 e 6, que representam cerca de 20%. Os restantes 10% são correspondentes à classe C 

e dizem respeito às tarefas 5 e 7. 

 

Tabela 6 - Análise ABC do ambiente administrativo da indústria têxtil 

Tarefas Frequência %Tempo 
%Acumulada 

 

1 60 0,22 0,22 

A 

4 45 0,17 0,39 

2 36 0,13 0,52 

8 32 0,12 0,64 

3 29 0,11 0,75 

B 

6 25 0,09 0,84 

7 22 0,08 0,92 

C 

5 21 0,08 1,00 
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5.1.2 Ambiente administrativo da indústria metalomecânica 

Elaborada uma análise ABC às tarefas realizadas (Tabela 7) pode concluir-se que, 

aproximadamente, 75% dizem respeito às tarefas 1, 11, 10, 15, 14, 4, 19, 2, cerca de 15% 

conta com as tarefas 8, 18, 6, 9, 13, 7 e 3 e apenas 5% referem-se às tarefas 16, 17, 12 e 5. 

 

Tabela 7 - Análise ABC do ambiente administrativo da indústria metalomecânica 

Tarefas 
 

Frequência 
 

%Tempo 
 

%Acumulada 
 

 1 46  0,14     0,14    

A 

11 38  0,11     0,25    

10 31  0,09     0,34    

15 30  0,09     0,43    

14 29  0,09     0,51    

4 27  0,08     0,59    

19 20  0,06     0,65    

2 19  0,06     0,71    

8 19  0,06     0,76     
18 14  0,04     0,81     
6 12  0,04     0,84    

B 9 11  0,03     0,87    

13 9  0,03     0,90    

7 8  0,02     0,92    

3 6  0,02     0,94     

16 6  0,02     0,96    

C 17 6  0,02     0,98    

12 5  0,01     0,99    

5 3  0,01     1,00    

 

5.1.3 Ambiente administrativo de empresa de mediação de seguros 

Através da análise ABC (Tabela 8) verifica-se que tanto na pessoa A como na pessoa B, cerca de 

70% dizem respeito às tarefas 2, 6, 1 e 11. Na pessoa A cerca de 20% pertencem às tarefas 5, 

12 e 10 e os restantes 10% às tarefas 3, 13, 4, 8, 7 e 9. Quanto à pessoa B, aproximadamente 

25% cabe às tarefas 5, 13, 12 e 3 e apenas 5% às tarefas 8, 4, 7 e 9. 
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Tabela 8 - Análise ABC do ambiente administrativo de um mediador de seguro, de dois trabalhadores 

A B 

Tarefa

  

Frequênci

a 

%Temp

o 

%Acumulada  Tarefas Frequência %Tempo %Acumulad

a 

 

2 154 0,23 0,23  

 

A 

2 204 0,245 0,245  

 

A 
6 97 0,15 0,38 1 187 0,225 0,471 

1 87 0,13 0,51 6 102 0,123 0,593 

11 86 0,13 0,64 11 94 0,113 0,706 

5 76 0,11 0,76  

B 

5 93 0,112 0,818  

 

B 
12 54 0,08 0,84 13 54 0,065 0,883 

10 32 0,05 0,89 12 42 0,051 0,934 

3 24 0,04 0,92  

 

 

C 

3 23 0,028 0,961 

13 21 0,03 0,95 10 21 0,025 0,987  

 

C 
4 10 0,02 0,97 8 5 0,006 0,993 

8 10 0,02 0,98 4 2 0,002 0,995 

7 7 0,01 0,99 7 2 0,002 0,998 

9 4 0,01 1,00 9 2 0,002 1,000 

 

5.1.4 Ambiente administrativo de uma universidade 

Uma vez que a amostra passa por 5 trabalhadores, foram elaboradas análises ABC para cada 

um dos trabalhadores, tendo em conta as suas diferentes tarefas. 

§ Trabalhador A 

Nas tarefas realizadas pelo trabalhador A, pode concluir-se (Tabela 9) que as tarefas 14 (Práticas 

Lean), 8 (Atendimento a professores), 1 (Emails), 71 (Registo de alunos na plataforma), 29 

(Trabalhar na plataforma ACT), 4 (Verbas), 31 (Constituição de júri de doutoramento) e 9 

(Atendimento a alunos) são as que apresentam maior frequência, significando assim 70% das 

tarefas realizadas. As tarefas 24, 28, 10, 15, 27, 41 e 13 representam cerca de 20%. Os 

restantes 10% pertencem às tarefas 75, 5, 32, 3, 37, 35, 36, 66, 16 e 34. 
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§ Trabalhador B 

No que respeita às tarefas realizadas, neste estudo, pelo trabalhador B, pode deduzir-se através 

da análise ABC (Tabela 10) que 70% das operações realizadas por este trabalhador dizem 

respeito às tarefas 1 (Emails), 4 (Verbas), 13 (Reuniões), 16 (Organização de eventos), 6 

(Faturas), 3 (Transferências) e 8 (Atendimento a professores). As tarefas 11, 14, 12, 7 e 10 

correspondem a cerca de 20%. Os restantes 10% referem-se às tarefas 15, 9, 19, 63, 2, 25, 18 

e 5. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 - Análise ABC do trabalhador A do departamento de uma universidade 

A 

Tarefa Frequência %tempo %Acumulada 
 
 

14 50 0,140 0,140 

A 

8 40 0,112 0,251 
1 39 0,109 0,360 

71 30 0,084 0,444 
29 27 0,075 0,520 
4 21 0,059 0,578 

31 20 0,056 0,634 
9 18 0,050 0,684 

24 15 0,042 0,726 

B 

28 12 0,034 0,760 
10 11 0,031 0,791 
15 9 0,025 0,816 
27 9 0,025 0,841 
41 9 0,025 0,866 
13 8 0,022 0,888 
75 7 0,020 0,908 

C 

5 6 0,017 0,925 
32 6 0,017 0,941 
3 5 0,014 0,955 

37 4 0,011 0,966 
35 3 0,008 0,975 
36 3 0,008 0,983 
66 3 0,008 0,992 
16 2 0,006 0,997 
34 1 0,003 1,000 
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Tabela 10 - Análise ABC do trabalhador B do departamento de uma universidade 

B 

Tarefas Frequência %Tempo %Acumulada   

1 68 0,209 0,209 

A 

4 42 0,129 0,337 

13 30 0,092 0,429 

16 29 0,089 0,518 

6 21 0,064 0,583 

3 20 0,061 0,644 

8 15 0,046 0,690 

11 14 0,043 0,733 

B 

14 14 0,043 0,776 

12 12 0,037 0,813 

7 11 0,034 0,847 

10 11 0,034 0,880 

15 8 0,025 0,905 

C 

9 6 0,018 0,923 

19 6 0,018 0,942 

63 6 0,018 0,960 

2 4 0,012 0,972 

25 4 0,012 0,985 

18 3 0,009 0,994 

5 2 0,006 1,000 
 

 

§ Trabalhador C 

Elaborada uma análise ABC às tarefas do trabalhador C (Tabela 11) conclui-se que, 

aproximadamente 70% diz respeito às tarefas 53 (Acompanhamento Lean), 13 (Reuniões), 1 

(Emails), 52 (Serviço Docente), 44 (Configurações de programas). As tarefas 48, 61, 14, 50, 54 

e 2 correspondem a cerca de 20%. Os sobrantes 10% equivalem às tarefas 43, 49, 46, 56, 51, 

55, 8, 45, 47 e 58. 
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Tabela 11 - Análise ABC do trabalhador C do departamento de uma universidade 

C 

Tarefas Frequência %Tempo %Acumulada   

53 59 0,217 0,217 

A 
13 57 0,210 0,426 

1 30 0,110 0,537 

52 24 0,088 0,625 

44 16 0,059 0,684 

48 13 0,048 0,732 

B 

61 13 0,048 0,779 

14 9 0,033 0,813 

50 9 0,033 0,846 

54 9 0,033 0,879 

2 6 0,022 0,901 

43 6 0,022 0,923 

C 

49 6 0,022 0,945 

46 3 0,011 0,956 

56 3 0,011 0,967 

51 2 0,007 0,974 

55 2 0,007 0,982 

8 1 0,004 0,985 

45 1 0,004 0,989 

47 1 0,004 0,993 

58 1 0,004 1,000 

 

 

§ Trabalhador D 

Relativamente às tarefas executadas pelo trabalhador D, através da análise ABC (Tabela 12) é 

possível identificar as principais tarefas, que são: 45 (Página web), 43 (Instalação de 

programas), 65 (Recolha de imagens), 1 (Emails), 13 (Reuniões), 17 (Montagem de 

equipamentos) e 63 (Recolha de informação). Estas tarefas correspondem a 70% das tarefas 

realizadas por este trabalhador. As tarefas 74, 61, 64 e 62 correspondem à classe B, que é 

cerca de 20%. Os restantes 10% contêm as tarefas 5, 72, 49, 56, 12 e 14. 
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Tabela 12 - Análise ABC do trabalhador D do departamento de uma universidade 

D 

Tarefas Frequência %Tempo %Acumulada   

45 53 0,16 0,16 

A 

43 42 0,13 0,28 

65 28 0,08 0,37 

1 25 0,07 0,44 

13 25 0,07 0,52 

17 24 0,07 0,59 

63 23 0,07 0,66 

74 22 0,07 0,72 

B 
61 21 0,06 0,79 

64 21 0,06 0,85 

62 11 0,03 0,88 

5 10 0,03 0,91 

C 

72 9 0,03 0,94 

49 7 0,02 0,96 

56 6 0,02 0,98 

12 4 0,01 0,99 

14 4 0,01 1,00 

 

§ Trabalhador E 

Quanto ao trabalhador E é possível concluir através da análise da Tabela 13 que a classe A é 

composta pelas tarefas 52 (Serviço Docente), 1 (Emails) e 14 (Práticas Lean) que correspondem 

a cerca de 70%. A classe B, cerca de 20%, é formada pelas tarefas 9, 13, 66, 67 e 29. Os 

restantes 10%, classe C, diz respeito às tarefas 70, 39, 68, 8, 73, 38, 41, 2 e 3. 
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Tabela 13 - Análise ABC do trabalhador E do departamento de uma universidade 

E 

Tarefas Frequência %Tempo %Acumulada   

52 76 0,302 0,302 

A 1 50 0,198 0,500 

14 38 0,151 0,651 

9 18 0,071 0,722 

B 
13 17 0,067 0,790 

66 11 0,044 0,833 

67 10 0,040 0,873 

29 6 0,024 0,897 

70 6 0,024 0,921 

C 

39 4 0,016 0,937 

68 4 0,016 0,952 

8 3 0,012 0,964 

73 3 0,012 0,976 

38 2 0,008 0,984 

41 2 0,008 0,992 

2 1 0,004 0,996 

3 1 0,004 1,000 

 

A análise ABC foi o primeiro passo estabelecido para posteriormente se definir um plano de 

ações para os diversos ambientes administrativos. O objetivo da análise ABC passa por dividir as 

tarefas em 3 classes, Classe A, Classe B e Classe C, segundo a frequência de tarefas realizadas 

pelos trabalhadores, de forma a identificar quais as tarefas mais importantes a analisar neste 

estudo. Desta forma, é sobre a classe A que este estudo recai. 

5.2 Comparar as tarefas dos vários ambientes administrativos 

De forma a poder trabalhar melhor os dados e comparar entre os diversos ambientes foi 

necessário agrupa-los por tipo de tarefas. Deste modo, conclui-se, que os dados recolhidos 

(todos os que pertencem à classe A, da análise ABC, no ponto anterior) se dividem em nove 

tipos de tarefas, sendo elas: 

§ Atendimentos - todas as tarefas relacionadas com atendimentos a clientes, alunos, 

professores, investigadores, fornecedores; 

§ Comerciais – tarefas relacionadas com compra e vendas de produtos ou serviços; 

§ Contabilidade – tarefas associadas a contabilidade, custeio e inventários; 
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§ Contactos – Emails, telefonemas, fax são exemplos de contactos utilizados pelos 

trabalhadores desta amostra; 

§ Documentos – Tarefas relacionadas com criação, edição, fotocopia e arquivo de 

documentos. 

§ Financeiras – Tarefas relacionadas com a gestão financeira; 

§ Produção – Levantamento da produção do dia anterior, assim como a contagem de 

materiais que vão para a produção; 

§ Reuniões – Envolve reuniões com o chefe de produção, chefe de departamento, 

reuniões com outros trabalhadores; 

§ Técnicas – operações e tarefas relacionadas com o serviço que prestam, 

nomeadamente instalação de programas, tratamento de páginas webs, atualização de 

mapas de produção, tratamento de dados. 

 
Tabela 14 - Número de tarefas classe A por ambiente administrativo 

 

Através da análise da Tabela 14 é possível afirmar que não existe um grupo de tarefas 

transversal aos diversos ambientes. No entanto, conclui-se que as funções técnicas, os 

contactos, os atendimentos representam cerca de 60% das tarefas. Já as tarefas financeiras, de 

segurança e de contabilidade significam apenas 5%, pois, cada uma delas apenas existe num 

ambiente, sendo que a financeira só se encontra no departamento de universidade assim como 

as tarefas de contabilidade. 

 

Tarefas Têxtil Metalomecânica Mediador Universidade Total 

Atendimentos 
 

20 451 73 544 
Comerciais 32 38 

 
57 127 

Contabilidade 
   

63 63 
Contactos 

 
31 

 
237 268 

Documentos 
 

39 199 43 281 
Financeiras 

   
26 26 

Produção 96 31 
  

127 
Reuniões 45 

  
234 279 

Técnicas 
 

73 358 292 723 
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5.3 Análise dos tempos de ocupação por tipos de tarefa 

Com o intuito de perceber quais as percentagens dos tipos de tarefas mais importantes e 

relevantes em cada ambiente ocupam, procedeu-se, primeiramente, à análise do tempo útil em 

cada ambiente (Tabela 15). O tempo de turno corresponde aos números de horas de cada 

trabalhador desde o seu início de trabalho ao final, sem interrupção durante o estudo (dez dias 

de trabalho). As paragens planeadas dizem respeito à hora de almoço bem como às pausas 

para os lanches. As paragens não planeadas serão abordadas no ponto seguinte (5.4 Análise 

das interrupções) uma vez que são um problema difícil de contornar, por isso não vão ser 

incluídas para esta análise de tempos.  

Quanto ao tempo útil, é possível deduzir através dos dados que o mínimo é de 3255 minutos, o 

que corresponde a, aproximadamente cinco horas diárias e o máximo é de 4770 minutos, o que 

equivale, sensivelmente, oito horas diárias. A média de tempo útil é obtido através da subtração 

das paragens planeadas ao tempo de turno, e é de 4298 minutos, que significa cerca de sete 

horas diárias. 

 

Tabela 15 - Análise dos tempos úteis em cada ambiente administrativo 

 
Têxtil Metalomecânica Mediador Universidade 

Tempo médio de turno (min) 5400 5400 5700 4860 

Paragens planeadas médias (min) 855 1125 1268 660 

Tempo médio útil (min) 4545 4275 4433 4200 

 

A  Figura 11 apresenta a percentagem de tempos, por tipo de tarefa, retirados das tarefas mais 

executadas (todas as tarefas de classe A na análise ABC). É possível verificar que na indústria 

têxtil as tarefas administrativas mais executadas estão relacionadas com a produção, 

representando cerca de 30%. Na metalomecânica e na universidade as tarefas técnicas 

representam o maior grupo com cerca de 26% e 30%, respetivamente. No mediador os 

atendimentos representam cerca de 30% das tarefas mais realizadas.  
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Figura 11 - Percentagem de tempos por tipos de tarefas 

5.4 Análise das interrupções 

As interrupções são um enorme problema nos ambientes administrativos. De modo a perceber 

quais as interrupções/pausas mais frequentes em ambientes administrativos, foi realizado um 

estudo às interrupções dos trabalhadores. 

As interrupções observadas durante o tempo de estudo em cada ambiente estão apresentadas 

na Figura 12, sendo que o maior motivo, no geral, é o atendimento telefónico (20%), seguido do 

arquivo de documentos (17%), atendimento ao público (15%), procura de material (15%), 

deslocação à fotocopiadora (12%), conversar com os colegas (8%), atender os colegas (6%), 

necessidades fisiológicas (4%), fumar (3%) e outras (3%). 

Estas interrupções representam cerca de 20% do tempo de trabalho dos trabalhadores 

administrativos em estudo.  
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Figura 12 - Motivos das interrupções 

Quanto aos tempos perdidos em cada interrupção foram divididos em quatro categorias, como 

mostra a Tabela 16. Na categoria de menos de cinco minutos entram as necessidades 

fisiológicas, fumar, a procura de material, deslocação à fotocopiadora e outras. Entre 5 – 10 min 

dizem respeito ao arquivo de documentos. Nos 10 – 15 min incluem a conversa com os colegas 

e o atendimento telefónico. Na categoria de mais de 15 min envolve o atendimento aos colegas. 

Tabela 16 - Tempos médios de interrupções 

< 5 min 5 – 10 min 10 – 15 min > 15 min 

Necessidades fisiológicas; 

Fumar; 

Deslocação à fotocopiadora 

Procurar material; 

Outras. 

Arquivo de documentos. Conversa com colegas; 

Atender o telefone. 

Atender os colegas. 
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5.5 Resumo das análises e dos problemas identificados 

Nos ambientes administrativos estudados não existe qualquer tipo de planificação diária, com 

objetivos e prioridades. É notório, em todos os casos expostos, que os trabalhadores mergulham 

nas tarefas sem qualquer tipo de planeamento. Muitas vezes andam de tarefa em tarefa 

deixando algumas inacabadas. 

Assim, identificam-se uma série de problemas, como mostra a Tabela 17. 

Tabela 17 - Resumo de problemas 

Problemas 
Ambientes 

Têxtil Metalomecânica Mediador Universidade 

Falta de normalização ✓ ✓ ✓ ✓ 

Falta de organização ✓ ✓ ✓ ✓ 

Inexistência de planificação ✓ ✓ ✓ ✓ 

Atividades que não 

acrescentam valor 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Layout desadequado  ✓ ✓  

Falta de troca de ideias entre 

trabalhadores 

✓   ✓ 

 

O facto de não existir planeamento nem uma normalização dos postos de trabalho traz muitos 

desperdícios que foram visualizados durante este estudo, nomeadamente, a tentativa de fazer 

várias coisas ao mesmo tempo, a falta de controlo e normas, deixar coisas inacabadas, 

alterações constantes de ordens e prioridades, a não prevenção contra problemas rotineiros, a 

sobrecarga de trabalho, os atrasos, falta de diretrizes e a resistência à mudança.  

Outro problema identificado está relacionado com a falta de organização, tanto de material, 

como do layout dos escritórios. Isto é, os papéis espalhados pelas secretárias, os arquivos mal 

organizados, material desnecessário, fotocopiadoras longe das secretárias de trabalho o que leva 

a várias movimentações e distâncias percorridas e como consequência aumenta o prazo de 

entrega e existe uma grande probabilidade de perda de material. 
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Um outro problema associado é a existência de um grande número de atividades que não 

acrescentam valor, algumas delas necessárias aos processos, mas uma grande parte é 

consequência de desperdícios associados. 

Estes problemas em conjunto conduzem a um aumento do lead time e a um elevado WIP, pois 

existe um balanço dos postos de trabalho ineficiente. 
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6 APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DA PRÁTICA DE KATA DE MELHORIA 

Neste capítulo são descritas as principais propostas com a finalidade da criação de práticas de 

Kata de melhoria, ou seja, a criação de rotina em ambientes administrativos e, 

consequentemente, a eliminação de desperdícios o melhoramento de processos, tendo como 

base a análise crítica e identificação de problemas. Estas propostas estão apresentadas num 

plano de ações utilizando a técnica 5W2H, tomando como exemplo o mediador (Tabela 18). Dos 

ambientes administrativos abordados, apenas se conseguiu por em prática algumas propostas 

no mediador de seguros, assim como no departamento da universidade. Devido à falta de tempo 

e disponibilidade os outros ambientes não foram postos em prática, mas sugere-se que utilizem 

as propostas aqui estabelecidas. 

Tabela 18 - Plano de ações do mediador de seguros 

 

What Why How When 

5S’s Desorganização de material e 
documentos físicos e electrónicos; 
Desorganização do PT; 
Material desnecessário no PT. 

Formação; 
Workshops; 
Atividades práticas; 
Gestão das pastas de trabalho. 

Setembro/15 

Gestão Visual Difícil localização de material; 
Desorganização dos armários. 

Formação; 
Workshops; 
Etiquetagem de pastas e 
armários; 
Quadro de equipa. 

Setembro/15 

Standard Work Instabilidade no tratamento de 
pedidos; 
Troca de prioridades e ordens nos 
pedidos; 
Diferentes métodos de arquivo de 
informação. 

Formação; 
Workshops; 
Criação de normas de trabalho; 
Revisão de procedimentos. 

Setembro/15 

Gestão do Economato Problemas com a localização do 
material de escritório; 
Fraco controlo nos inventários; 
Controlo do fundo de maneio. 

Kanban. Outubro/15 

Gestão Documental Diferentes formas de organização; 
Ausência de regras de organização; 
Difícil localização de documentos. 

Formação; 
Workshops; 
Standard Work. 

Outubro/15 

Sistema Kanban Dificuldade de planeamento; 
Definição de prioridades de 
trabalho; 
Execução de tarefas em 
simultâneo. 

Standard Work; 
Reuniões; 
Kanban. 

Outubro/15 

Kata de melhoria Ausência de hábitos e 
comportamentos; 
Inexistência de melhoria contínua. 

Ciclos PDCA. Novembro/15 
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6.1  Introdução ao pensamento Lean 

Dos ambientes estudados, apenas o ambiente administrativo da universidade tinha 

conhecimentos sobre esta filosofia. Assim, atendendo ao desconhecimento desta filosofia, a 

ação prioritária é a formação dos trabalhadores dos diferentes ambientes administrativos. 

Através de workshops, foi possível apresentar esta metodologia e algumas técnicas utilizadas 

como suporte à sua implementação. 

O primeiro passo passa pela formação dos trabalhadores, ou seja, a introdução dos conceitos e 

ferramentas Lean, através de formações (Figura 13). Estas formações foram realizadas no 

mediador e divididas em quatro, tendo cada uma delas uma duração de três horas, sendo 

realizadas, uma em cada semana. Estas formações recorrem a exemplificadores, vídeos e jogos 

interativos de modo a planear ações corretivas nos dias de trabalho (Anexo X e Anexo XI). 

Com a formação dos trabalhadores, a implementação do Lean nos ambientes administrativos 

fica simplificada, ou seja, a resistência à mudança por parte dos mesmos diminui e verifica-se 

um maior diálogo entre os trabalhadores e uma maior liberdade para opinarem sobre os 

processos que podem melhorar.  

 

Figura 13 - Formações dos colaboradores 

6.2  Organização e normalização dos ambientes 

Para uma melhor capacidade de resposta aos clientes existem técnicas fundamentais que 

podem ser aplicadas em ambientes administrativos, como é o caso dos 5S’s, Gestão Visual e 

Standard Work. 

6.2.1 Reorganização dos postos de trabalho 

Uma vez que a deslocação à fotocopiadora é uma constante interrupção no trabalho dos 

diversos ambientes em estudo, e esta não está perto das secretárias dos trabalhadores, é 

necessário reorganizar os postos de trabalho de modo a poupar neste tempo de deslocação. 

Utilizando como exemplo o mediador de seguros propõe-se uma reorganização do layout, como 

ilustra a Figura 14. Com esta proposta prevê-se uma redução na ordem dos 50% no tempo de 

deslocação à fotocopiadora, ou seja, o tempo de deslocação no layout original é cerca de 2 min 
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e prevê-se que no layout proposto reduza para menos de um minuto. Com esta alteração o 

atendimento telefónico torna-se mais facilmente exequível e os trabalhadores mantêm assim um 

contacto visual com os clientes. 

 

 

Figura 14 - Esquema de layouts 

6.2.2 Técnica dos 5S’s 

A implementação dos 5S’s tem que ser feita tanto a nível físico como a eletrónico. 

§ Implementação 5S a nível físico 

Tomando o exemplo do mediador de seguros, implementou-se 5S’s nos espaços de trabalho 

dos trabalhadores, em que cada um arrumou e organizou o seu PT. Como nos mostra a 

Figura 15, é notória a desarrumação em ambos os PTs, nomeadamente o material 

desorganizado. Quanto às gavetas verifica-se um enorme número de objetos a ocupar 

espaço e que não são necessários para a realização das tarefas dos trabalhadores. Assim 

sendo, exclui-se o material em excesso, deixando apenas o material necessário para o seu 

trabalho de dia-a-dia. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 – Implementação física dos 5S’s no mediador de seguros 
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No departamento da universidade também se implementou 5S’s nos espaços de trabalho dos 

trabalhadores, como se pode verificar na Figura 16. 

 

Figura 16 - Implementação física dos 5S's na universidade 

§ Implementação 5S a nível eletrónico 

A nível eletrónico, pegando nos exemplos acima, implementou-se os 5S’s para o ambiente 

de trabalho do computador de trabalho, como se visualiza no lado esquerdo da Figura 17, 

existiam diversos ficheiros desnecessários e desorganizados e, ainda, ficheiros antigos e 

inúmeros ficheiros com a mesma informação. Através da formação dos 5S’s foi realizada 

uma limpeza e uma organização dessa pasta de forma a tornar o acesso mais prático e 

intuitivo, como se posso visualizar no lado direito da Figura 17. 

 

Figura 17 - Limpeza e organização do desktop 
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Além disso, também foi feita uma triagem e uma organização nos emails em ambos os 

ambientes, categorizando-os por pastas e subpastas (Figura 18). 

 

Figura 18 - Vista de emails de um trabalhador do mediador de seguros 

Com a implementação da técnica dos 5S’s advém alguns ganhos, nomeadamente a 

minimização de desperdícios através da organização dos PTs, um aumento de produtividade e 

motivação dos trabalhadores, um melhor aproveitamento dos espaços de trabalho e as  

anomalias tornam-se visíveis. 

6.2.3 Gestão Visual 

No mediador de seguros há um vasto número de pastas de trabalho e documentação sem 

etiquetas, com etiquetas pouco claras, armários sem identificação ou mal identificados, como se 

pode ver na Figura 19. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 - Armários de armazenamento no mediador de seguros 
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Considerando estas falhas, definiu-se uma técnica de etiquetagem. Esta técnica consiste em 

rotular todos os armários, de forma a saber o tipo de material que se encontra nas diversas 

prateleiras e etiquetar todas as pastas de uma forma clara e intuitiva, isto é, dar diferentes cores 

aos diversos assuntos, como se pode ver na Figura 20, para ser mais fácil chegar à informação. 

 

 

Figura 20 - Proposta de rotulagem/etiquetagem 

Implementada esta técnica a comunicação é de forma mais eficaz com os colaboradores, motiva 

os trabalhadores e aumenta a sua confiança, as anomalias tornam-se visíveis e há uma 

prevenção de riscos. 

6.2.4 Standard Work 

O facto de os dados e as informações existentes serem escassos em todos os ambientes, torna 

necessária a existência de documentação atualizada. Desta forma, pressupõe-se a normalização 

do trabalho através da aplicação do Standard Work (SW). Assim, definem-se as sequências e as 

instruções de trabalho para os procedimentos que deverão ser realizados de determinada tarefa, 

tendo como objetivo melhorar a forma de execução, com menos desperdícios, nomeadamente o 

tempo de execução de determinada tarefa. 

No departamento da universidade, cada vez mais, existe o hábito de criação de normas que vão 

acompanhando a melhoria dos projetos em que os trabalhadores estão envolvidos. Assim, a 

Figura 21 demonstra a norma da submissão de propostas de admissão às dissertações.  No 

Anexo XII, é possível ver esta norma com maior precisão.  
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Figura 21 - Exemplo de norma no departamento da universidade 

A inclusão dos SW aos ambientes administrativos oferece preservação do conhecimento, 

estabilidade nos processos e procedimentos, prevenção de erros recorrentes, linhas de 

orientação que permitem a delegação de tarefas e servem como base para auditorias e 

diagnósticos. 

6.2.5 Gestão do Economato 

Em todos os ambientes se verificou problemas com esta gestão, não existindo um controlo dos 

gastos com o material. Deste modo, propõe-se que seja elaborada uma definição das 

referências, do local de armazenamento, ponto de encomenda e a quantidade a encomendar. 

Para combater este problema, sugere-se a utilização de kanbans, que através do inventário 

médio e da utilização de cartões, se consegue controlar os gastos e as compras. 

Na Figura 22 é apresentado um exemplo de possível Kanban a ser implementado nos diversos 

ambientes. 
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Figura 22 - Exemplo de um kanban 

Com esta implementação prevê-se um aumento da disponibilidade dos materiais, uma menor 

procura de material, menos custos assim como um menor tempo associado a este atividade. 

No departamento da universidade, foi criado um sistema de caixas de arrumação de plástico 

(Figura 23), com a identificação do material para a gestão do economato.  

 

Figura 23 - Caixas de arrumação de economato da universidade 

6.2.6 Gestão Documental 

Não existe um controlo fixo a nível de arrumação e a nível de inventários, em nenhum dos 

ambientes. Com isto, observam-se constantes procuras de documentos e informação, espera 

dos clientes para conseguirem obter os documentos e perdas de documentos. 

O que se sugere é que se utilizem mais documentos em formato digital do que físico, desta 

forma o acesso é mais rápido, uma vez definidos métodos de organização dos mesmos. Nos 

casos em que só existem documentos físicos utilizar a gestão visual para que facilmente se 

tenha acesso. 
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Posteriormente é necessário criar normas de arquivos e regras de manutenção segundo 

frequências, responsáveis, métodos, entre outros. Sugere-se que seja feita uma seleção do 

formato adequado para cada tipo de documento tendo em conta alguns fatores, nomeadamente 

a frequência de utilização, o número de utilizadores e o tamanho do documento, e que se utilize 

um código de cores para os diferentes documentos. 

Com esta gestão documental nos diversos ambientes espera-se que o resultado final origine uma 

diminuição dos custos, uma menor procura de documentos, uma maior transparência e um 

maior espaço de trabalho. 

6.2.7 Reuniões Kaizen 

De modo a identificar e eliminar os problemas dos diversos ambientes administrativos sugere-se 

a implementação de reuniões Kaizen de forma a abranger todos os trabalhadores que exerçam 

funções. Para tal é preciso organizar a equipa, de modo a que todos possam conhecer os 

indicadores, de forma a poderem discuti-los e melhorá-los. Estas reuniões devem ser realizadas 

semanalmente e o moderador da reunião deve ser o chefe de equipa de trabalho. 

Para dar suporte a estas reuniões é necessário criar um quadro onde estará exposta toda a 

informação e servirá como indicador de desempenho e de melhorias da equipa. 

Na Figura 24 expõe-se um modelo de quadro onde os fundamentais constituintes passam pelo 

plano de trabalho, o plano de ações e os indicadores. 

 

Figura 24 - Exemplo de um quadro Kaizen semanal 
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Para a realização destas reuniões são necessárias linhas de orientação e para isso sugere-se a 

utilização de uma norma (Figura 25). A utilização de normas previne erros recorrentes, dá uma 

estabilidade aos processos e procedimentos e permite a delegação de tarefas. 

 

Figura 25 - Exemplo de uma norma para reunião kaizen 

No departamento da universidade, existe um programa de reuniões kaizen semanais. Estas 

reuniões são denominadas “Reniões leanoffice@dps” e realizam-se todas as quintas-feiras das 

14h15 às 15h e têm uma agenda fixa, como demnostra a Figura 26. Em cada reunião o 

moderador difere, seguindo uma ordem alfabética, tendo como principal objetivo o controlo do 

tempo da reunião e dar informações relevantes sobre a sessão.  

 

Figura 26 - Agenda reunião leanoffice@dps 
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Nas reuniões leanoffice@dps existe um quadro de apoio (Figura 27), em que em cada reunião é 

atualizado pelos trabalhadores onde mostram se cumpriram os planos para a semana, 

mostrando assim os indicadores de desempenho de cada um dos trabalhadores. 

 

 

Figura 27 - Quadro dinânico leanooffice@dps 

 

6.3 Implementação de Kata 

Uma vez que não existe qualquer tipo de rotina nos diversos ambientes administrativos 

estudados, utilizou-se o Kata como solução para criar alguns hábitos. Pois, essa falta de hábitos 

implica a perda de rentabilidade para a empresa, que em muitos casos possui baixas taxas de 

lucro. 

Na Figura 28, é apresentado um modelo de aplicação do conceito Kata na criação de hábitos, 

usando como exemplo o mediador de seguros.  
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Figura 28 - Modelo de aplicação do conceito Kata 

Ao aplicar os ciclos do Kata, no primeiro ciclo começa-se por identificar a condição alvo, neste 

caso começar criação de um plano de trabalhos semanal, seguidamente verificar qual a situação 

atual, ou seja, como está o estado do ambiente naquele momento, que no exemplo é da 

inexistência de um plano semanal, de seguida identificar os obstáculos, isto é, quais as barreiras 

para alcançar a condição desejada. Definir a proposta de solução para alcançar a condição alvo 

corresponde à etapa de planeamento do ciclo PDCA. Uma vez planeado executou-se até 

alcançar o prazo estabelecido para a condição alvo (Anexo III). 

Do ciclo 1 para o ciclo 2 houve uma aprendizagem dos trabalhadores, no que respeita à 

dificuldade das escolhas das tarefas e dos tempos necessários para as executar, nomeadamente 

a dificuldade em inserir tempos para as tarefas não planeadas (Anexo VIII e Anexo IX). 

Sendo o Kata um processo de rotina de melhoria contínua, ou seja, cíclico, inicia-se um novo 

ciclo. No segundo ciclo verifica-se que do plano realizado à realidade existe uma discrepância de 

cerca de 30%. Estes indicadores foram obtidos através de uma tabela em que se comparavam 

os passos planeados com os passos realizados (Anexo VII). Assim sendo, recriou-se o plano de 

trabalho para atingir uma menor diferença para a realidade, cerca de 20%. Esse plano de 

trabalho foi divido em manhãs e tardes, o que anteriormente não se tinha feito essa distinção. O 
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plano não foi conseguido cumprir na totalidade, pois foi deixado um pequeno espaço de tempo 

para as tarefas não planeadas, ou seja, as interrupções superaram o tempo previsto no plano, 

não se conseguindo atingir todas as tarefas proposta (Anexo IV). Deste modo, avançou-se para 

um novo ciclo, o ciclo 3, onde se elaborou um novo plano (Figura 29), deixando um maior 

espaço de tempo para as tarefas não planeadas, (parte cor de rosa da Figura 29), 

nomeadamente à quarta-feira, pois é dia de feira na cidade em questão e é o dia em que há 

uma maior afluência de cientes, deixando assim, o dia maioritariamente dedicado ao 

atendimento de clientes. Assim, a realidade não fugiu muito ao que foi elaborado no plano de 

trabalhos semanal em termos de tempos de execução, houve apenas uma dispersão de cerca 

de 10%. 

 

Figura 29 - Exemplo de plano de trabalho semanal 
 

Os ciclos de Kata não se ficam por aqui. São necessários mais para realmente atingir o objetivo, 

que é a criação de rotinas. No entanto, o Kata coaching contribui para o desenvolvimento dos 

trabalhadores e para a criação de hábitos. Assim, essa responsabilidade passou agora para o 

trabalhador A, que é também o chefe do ambiente administrativo, assegurando continuar com a 

aplicação dos passos de Kata de melhoria.  

O Kata além da implementação de boas práticas visa ainda a criação de uma estrutura interna e 

autónoma para a manutenção do sistema de operações Lean e para manter o processo de 

mudança sustentável e vantajoso. Criando coachings nas empresas garantirá a continuidade do 

processo de implementação Lean. 

Esta abordagem orienta os ambientes no seu desenvolvimento, assente numa cultura proactiva 

de melhoria contínua e constante criação de valor, procurando alcançar de forma eficaz os 

objetivos da empresa.  
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7 CONCLUSÕES FINAIS E TRABALHO FUTURO 

A aplicação de conceitos Lean nos serviços administrativos, nomeadamente o Kata, tornou-se 

desde o início um desafio, pois não existem conceitos bem firmados na área administrativa, 

assim, o estudo foi elaborado com base em conceitos do setor industrial.  

Este capítulo apresenta as principais conclusões do projeto desenvolvido, apresentando os 

objetivos atingidos, a forma como foram atingidos, os obstáculos na realização do projeto e a 

forma como foram contornados, e por fim, o trabalho a realizar no futuro. 

7.1 Conclusões 

Ao longo de todo o processo, foi difícil ultrapassar alguns obstáculos, nomeadamente no 

levantamento das informações sobre as tarefas que executavam, os tempos, os seus hábitos. 

Aqui, os trabalhadores sentiam-se observados e não tinham um à vontade para falar dos seus 

trabalhos, recusando-se alguns deles no início do estudo. No entanto, com o desenrolar 

aperceberam-se que o estudo levaria a uma mais-valia e então aceitaram ajudar.  

Os vícios de trabalho e o pouco interesse na alteração das suas tarefas foi bastante notório por 

parte dos trabalhadores, a resistência à mudança permanece nos ambientes administrativos. 

A inclusão do Lean nos trabalhadores, as melhorias a nível da gestão documental, da 

organização dos PTs, a simplificação da informação, a criação de hábitos e rotinas e pode dizer-

se que são os principais resultados obtidos da implementação. Assim, espera-se obter uma 

melhor organização dos PT e espaços de trabalho, uma maior capacidade de organização, um 

maior espírito de equipa e, fundamentalmente, uma criação de hábitos que antes não existiam.  

Conclui-se assim, que a utilização desta metodologia só traz benefícios para as empresas, 

apesar de muitos deles só serem visíveis a longo prazo. 

As principais consequências desta implementação passa pela postura dos trabalhadores, que 

passaram a considerar os princípios Lean, podendo assim ter sido possível a prática de algumas 

técnicas, embora a sua conclusão não fosse rápida. 

Do exposto, é possível concluir que o ambiente administrativo onde se aplicaram algumas 

técnicas se mostrou interessado na continuação da aplicação destas práticas no seu dia-a-dia, o 

que mostra o impacto desta metodologia nos ambientes administrativos. 
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A realização deste trabalho permitiu um maior conhecimento das técnicas e ferramentas Lean, 

destacando-se a metodologia Kata, onde permitiu perceber os vários pontos de vista existentes 

sobre este tema assim como a aplicação de ferramentas Lean são soluções simples e 

económicas e que geram grandes melhorias. 

Assim, considera-se que primeiro passo para a implementação de Kata é a explicação aos 

intervenientes sobre os benefícios e vantagens. Mais difícil do que implementar as melhorias é 

criar uma cultura em que se criem rotinas, dia após dia. 

A realização deste projeto permitiu ainda desenvolver aptidões ao nível de liderança devido à 

necessidade de lidar com as resistências, medos e personalidades de cada um dos 

trabalhadores. 

7.2 Trabalho futuro 

Como trabalho futuro é intenção que as propostas de implementação aqui referidas sejam alvo 

de eventos de melhoria contínua e que as melhorias propostas sejam concretizadas a nível de 

ambientes administrativos. Acredita-se que ainda existe muito para melhorar em termos 

administrativos, nomeadamente no que respeita à introdução de rotinas e de ferramentas Lean. 

Embora as sugestões não tenham sido ainda implementadas em todos os ambientes 

administrativos, dada a especificidade dos diversos ambientes e também a falta de tempo, 

espera-se que o ambiente onde foi implementado algumas das melhorias retire melhorias 

significativas, sempre com o foco na qualidade das suas tarefas realizadas.  

Do diagnóstico aos diversos ambientes, em geral, emergem inúmeras propostas que, 

seguramente, conduziriam a um melhorar o trabalho desenvolvido por todos os trabalhadores. 

Os indicadores de desempenho em ambientes administrativos são quase inexistentes ou pouco 

explorados. São necessários dados estatísticos das tarefas que mais executam, para assim ser 

possível problemas e melhorá-los. 

No que diz respeito às deslocações dos trabalhadores às fotocopiadoras, tem-se que estas são 

acentuadas ao longo de um dia de trabalho. Assim, seria importante avaliar os espaços de 

trabalho, através de um diagrama de Spaghetti, de modo a identificar os desperdícios 

associados. 
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Quanto à gestão de economato deveria obter-se especial reparo uma vez que se verificou a 

existência de diverso material sem utilidade. A inclusão do sistema Kanban seria a solução ideal 

uma vez que permite uma fácil gestão dos inventários. Ao nível da gestão documental seria 

necessário definir uma pessoa responsável para que a sua organização seja mais controlada, 

mas estender essa gestão a todos os trabalhadores do ambiente administrativo. 

O uso da Matriz de Competências, presente no quadro Kaizen deverá ser utilizado para manter o 

ajustamento dos trabalhadores e estimular a aprendizagem. Assim, é possível avaliar a 

capacidade individual dos trabalhadores na execução de tarefas. 
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ANEXO I – FOLHA DE REGISTOS DE TAREFAS DIÁRIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 30 - Folha de registos de tarefas diárias 
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ANEXO II – LISTA DE TAREFAS DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE UMA UNIVERSIDADE 
Tabela 19 - Tarefas realizadas no estudo do departamento de uma universidade 

1. Email 28. Registos DocUM 55. Afixar avisos 

2. Organizar sala para reuniões e 
eventos 

29. Plataforma ACT 56. Marcação de aulas, salas 

3. Transferências 30. Projeto TEMPUS (pedido da 
plataforma com apresentação de 
despesas) 

57. Medição de espaço e equipamentos 

4. Verbas 31. Constituição de júri de 
doutoramento 

58. Elaboração de plantas 

5. Telefonemas 32. Ficheiro PDEIS 59. Planeamento do teste de 
diagnóstico para novos alunos do DPS 

6. Faturas 33. Ficheiro excel com notas dos 
alunos do PDEIS 

60. Atualização de ficheiros 

7. Limpeza 34. Plataforma GV 61. Assistência técnica 

8. Atendimento a professores 35. Atualizar plano de estudos do 
PDEIS 

62. Recolha de dados 

9. Atendimento a alunos 36. Preparar processos 63. Recolha de informação 

10. Ficheiro de gastos 37. Assuntos relacionados com a DFP 64. Tratamento de dados 

11. Ajudas de custo 38. Atendimento a investigadores 65. Recolha de imagens 

12. Preparação de normas 39. Despachos 66. Notas dos alunos 

13. Reunião 40. Ficheiro de investigadores 67. Equivalências 

14. Práticas Lean 41. Relatórios 68. Marcação de provas 

15. Declarações 42. Encerramento da execução 
financeira 

69. 

16. Organização de eventos (viagens, 
coffebreaks, restaurantes, 
espaços) 

43. Instalação de programas 70. Plataforma ACT/GV 

17. Montagem de equipamentos 44. Configurações 71. Registo de alunos em plataformas 

18. Protocolos 45. Página web 72. Divulgação de propostas de 
dissertações 

19. Convocatórias 46. Registo de programas 73. Elaboração de elementos de 
propaganda 

20. Aquisição de materiais; 47. Ficheiro DHCP 74. Elaboração de elementos de 
propaganda 

21. Atas 48. Opções MIEGI 75. Ficheiro de pedidos de plafond 

22. Ficheiro excel com valores das 
propinas de doutoramento 

49. Manutenções  

23. Preparação de urnas, boletins de 
votos 

50. Preparação de reunião  

24. Ficheiro TEMPUS 51. Listas do DPS- DTSI  

25. Visita a empresa 52. Serviço Docente  

26. Apoio à direção do DPS 53. Acompanhamento Lean  

27. Ficheiro de despesas e receitas 54. Preparação de questionários online  
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ANEXO III – PLANO DE TAREFAS EXPERIMENTAL NÚMERO 1 
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ANEXO IV – PLANO DE TAREFAS EXPERIMENTAL NÚMERO 2 
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ANEXO V – FORMULÁRIO KATA : CONDIÇÃO ATUAL 
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ANEXO VI – FORMULÁRIO KATA : PRÓXIMO ALVO 
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ANEXO VII – INDICADORES DE MELHORIA 
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ANEXO VIII – A3 PARA KATA COACHING 
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ANEXO IX – CARTÃO CINCO QUESTÕES KATA 
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ANEXO X – MATERIAL DE APOIO À FORMAÇÃO DOS 5S’S 
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ANEXO XI – MATERIAL DE APOIO À FORMAÇÃO DE GESTÃO VISUAL E CRIAÇÃO DE ROTINA 
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ANEXO XII – NORMA DE SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE ADMISSÃO À DISSERTAÇÃO 
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