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RESUMO 

O presente trabalho é resultado de um projeto realizado individualmente, no âmbito do 2º ano do 

Mestrado em Engenharia Industrial, em uma empresa de artigos de comunicação visual e utilidades 

domésticas, denominada de Bi-Silque. Essa dissertação focou-se na implementação de ferramentas Lean 

Production e no estudo sobre a cultura organizacional.  

A metodologia utilizada e considerada uma das mais adequadas ao contexto industrial devido ao fato do 

investigador ter um papel ativo no projeto, foi a Investigação-Ação, tendo-se seguido as cinco etapas 

desta: diagnóstico e definição do problema, planeamento das ações, implementação das ações, 

avaliação dos resultados e especificação da aprendizagem. 

O projeto teve início com a análise crítica da situação atual visando a identificação dos principais 

problemas dos setores, como excesso de movimentação, falta de espaço e desorganização e falhas na 

gestão visual. Além disso, realizou-se um estudo comportamental dos colaboradores, através de um 

questionário, visando a implementação e manutenção das ferramentas Lean. 

No intuito de acabar ou diminuir com esses problemas foram apresentadas algumas propostas de 

melhoria. Assim, foi proposto a alteração do layout do local de armazenamento de rótulos e a 

concentração dos mesmos em apenas um armazém ao invés de três. Esta alteração proporcionaria um 

ganho de 144,76% em espaço e uma redução em 58% no tempo de procura, o que pode ser traduzido 

em um aumento na produção de 437 quadros por semana; também foi sugerido a compra de máquinas 

que realizam o trabalho de dois colaboradores, uma vez que estes precisavam de deslocar-se para fechar 

as abas da caixa e empurrar as mesmas. Esta mudança diminuiria o tempo de fechamento em 77%. 

Além disso, foi sugerido uma nova identificação de máquinas e dos respetivos botões, dado que no 

primeiro caso havia uma influência direta no cálculo do OEE, por causa da dupla identificação, enquanto 

no segundo, havia uma interferência na qualidade do produto final. Por fim, foi proposto uma mudança 

comportamental a nível gerencial, pois este fator foi identificado como o problema raiz para os outros.  
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ABSTRACT 

The present work is the result of a project carried out individually, within the scope of the 2nd year of the 

Master's Degree in Industrial Engineering, in a company of visual communication and domestic utilities, 

called Bi-Silque. This dissertation focused on the implementation of Lean Production tools and the study 

on organizational culture. 

The methodology used and considered one of the most appropriate to the industrial context due to the 

fact that the researcher has an active role in the project was Action-Research and followed five stages: 

diagnosis and problem definition, action planning, evaluation of results and specification of learning. 

The project began with a critical analysis of the current situation aiming at identifying the main problems 

of the sectors, such as excessive movement, lack of space and disorganization, and failures in visual 

management. In addition, a behavioral study of the collaborators was carried out, through a questionnaire, 

aiming at the implementation and maintenance of Lean tools. 

In order to eliminate or reduce these problems, some improvement proposals it was proposed were 

presented. Thus, it was proposed to change the layout of the storage location of labels and their 

concentration in only one warehouse instead of three. This change would provide a gain of 144.76% in 

space and a reduction in 58% in the search time, which can be translated into an increase in the 

production of 437 units per week. It was also suggested to purchase machines that perform the work of 

two employees, since they need to walk to close the box flaps and push them. This change would reduce 

the closing time by 77%. In addition, a new identification of machines and their buttons was suggested, 

since in the first case there was a direct influence on the calculation of OEE, because of double 

identification, while in the second, there was an interference in the quality of the final product. Finally, a 

behavioral change at managerial level was proposed, since this factor was identified as the root problem 

for the others. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é apresentado o enquadramento da dissertação e os objetivos da mesma, além disso é 

explicitado a metodologia da investigação adotada e a forma como o trabalho está organizado.  

1.1 Enquadramento 

No contexto atual é notável e facilmente percebido o aumento da competitividade entre as empresas 

somado a necessidade de adotar práticas para reduzir os gastos e maximizar os lucros. Posto isto, torna-

se cada vez mais relevante a necessidade de se melhorar a qualidade dos produtos, a satisfação do 

cliente, a redução dos desperdícios e a melhora dos processos produtivos para sobreviver no mercado. 

Segundo Pinto (2014), a melhoria contínua é vista como uma das mais eficazes formas para se melhorar 

o desempenho e a qualidade nas organizações. Sendo que, uma das maneiras de se melhorar o 

desempenho é através da redução dos desperdícios – identificados por Ohno (1988) como: 

sobreprodução, esperas, movimentações e manuseamento de material, sobreprocessamento ou 

processamento incorreto, criação de stocks, defeitos e deslocações de operadores. Para alcançar esta 

melhoria de desempenho, existe a filosofia Lean Thinking, vista mundialmente como uma filosofia de 

liderança e de gestão que tem como objetivo a eliminação de desperdícios e a criação de valor. Para 

isso, cinco princípios devem ser seguidos: 1) Especificar o que é valor para o cliente; 2) Mapear e 

compreender a cadeia de valor; 3) Criar ou melhorar o fluxo do sistema; 4) Estabelecer o fluxo puxado; 

5) Buscar a perfeição (Womack & Jones, 1996). 

Segundo Womack, Jones & Roos (1990), o termo produção Lean recebeu esta denominação pois 

contrariava a visão existente da produção em massa. Ou seja, o pensamento Lean se fundamenta em 

menos esforço humano na fábrica, menos espaço de manufatura, menos investimento em ferramentas, 

menos horas gastas para se desenvolver um produto, menos inventário, pouco defeitos, produção de 

alta qualidade e com variedade de produtos crescente.  

Portanto, conforme explicitado por Farhana & Amir (2009), as empresas procuram a implementação do 

Lean visando uma maior produtividade, uma melhoria da qualidade do produto e tempo de ciclo, uma 

redução de inventários e lead time e perdas de produção (desperdícios). Para que isto aconteça, as 

empresas recorrem rapidamente às ferramentas desta metodologia, por exemplo: 5S, SMED, Gestão 

Visual, Poka Yoke, Kanban e PDCA. No entanto, se esquecem, que antes de sua implementação, deve-
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se criar na empresa o pensamento/cultura Lean para que essas ferramentas perdurem (Hines, Found, 

Griffiths & Harrison, 2008). 

De acordo com Feld (2001), o Lean Manufacturing apresenta cinco elementos, sendo eles: 1) Fluxo da 

Produção; 2) Organização; 3) Controle do Processo; 4) Métricas e 5) Logística. Segundo o mesmo, estes 

cinco elementos resumem as várias facetas requeridas para suportar uma sólida implementação do Lean 

Manufacturing. Este autor ainda afirma que, apesar de cada elemento ser importante para o 

desenvolvimento do programa, a eficácia provém da integração dos elementos (estes ainda são 

desmembrados em diversos outros itens). 

Para este projeto desenvolvido numa empresa de artigos de comunicação visual, designada de Bi-Silque, 

o foco foi no motivo pelo qual o elemento Controle do Processo (Manutenção Produtiva Total, Poka-Yoke, 

SMED, Instruções Gráficas de Trabalho, Controle Visual, Melhoria Contínua, Indicações de Paragem, 

Controle Estatístico do Processo e 5S), não teve continuidade na empresa. No intuito de responder essa 

questão, foi considerado o fator Organização; onde, segundo Feld (2001), contempla os fatores: equipa 

multidisciplinar, foco no produto, desenvolvimento de especialistas Lean, treinamento cruzado de mão-

de-obra, formações, planos de comunicação, papéis e responsabilidade. 

De acordo com Hines, Found, Griffiths & Harrison (2008), a falta de sucesso da implementação do Lean 

está intimamente relacionado com as pessoas, ou seja, a liderança, o engajamento, o comportamento e 

a estratégia utilizada. Baseando-se nisso, este projeto de dissertação também contemplou estes itens. A 

relevância deste trabalho se dá pelo facto de que, segundo Rother (2010), existem evidências de que 

nos últimos 20 anos, organizações que tentam copiar ou reproduzir as ferramentas, técnicas ou 

princípios de uma outra empresa, contribui pouco para mudar a cultura de uma organização.  

Tal facto é facilmente visualizado na empresa onde se realizou este projeto. Há diversas ferramentas 

Lean na produção; entretanto, após sua aplicação, a durabilidade e a eficiência das mesmas é baixa 

devido a cultura local. Portanto, se esta deseja implementar o pensamento Lean na organização, deverá, 

inicialmente, alterar o comportamento das pessoas, o que, consequentemente, influenciará na cultura 

organizacional, tema também abordado neste projeto. 
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1.2 Objetivos 

Este trabalho visou a aplicação dos princípios Lean Thinking e a reimplementação das ferramentas Lean 

nos setores da Montagem e Embalagem na área das madeiras da empresa Bi-Silque. Para cumprir este 

objetivo, o trabalho apresentou como etapas: 

 Um levantamento sobre as ferramentas que um dia foram utilizadas e o motivo do 

esquecimento; 

 Um estudo sobre o comportamento dos colaboradres; 

 Um estudo sobre como melhorar o ambiente de trabalho; 

 Um estudo sobre o deslocamento no setor da Embalagem;  

 A criação de um novo layout para o armazenamento de rótulos;  

Com este projeto, pretendeu-se: 

 Um maior empenho e motivação dos colaboradores; 

 A continuidade permanente das ferramentas Lean; 

 A melhora da eficiência operacional; 

 O aumento da produtividade; 

 A redução de custos. 

1.3 Metodologia da Investigação 

Para realizar este projeto de dissertação foi utilizada a metodologia de Investigação-Ação. Esta pode ser 

descrita como um método que une conceitos de ação (ou mudança) e investigação (ou compreensão) 

ao mesmo tempo (Coutinho, Sousa, Dias, Bessa, Ferreira & Vieira, 2009). 

Segundo O’Brien (2001) a metodologia pode ser simplificada como “learning by doing”, ou seja, 

aprender fazendo. Neste caso, o investigador ou grupo de pessoas identificam um problema, criam 

soluções e analisam os esforços e o sucesso das soluções criadas para o problema em questão. Quando 

finalizada, retorna-se a etapa inicial; portanto, esta ferramenta apresenta um caráter cíclico. 

Conforme descrito por Tripp (2005), esta metodologia apresenta, em seu ciclo básico, quatro fases, que 

são: 1) Planear uma melhoria da prática; 2) Agir para implantar a melhoria planeada; 3) Monitorar e 

descrever os efeitos da ação e 4) Avaliar os resultados da ação. Outros autores, como O´Brien (2001), 
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consideram 5 fases, descritas por este como: 1) Diagnóstico (identificação ou definição do problema; 2) 

Plano de ação (neste caso deve-se considerar ações alternativas); 3) Execução da ação; 4) Avaliação 

(análise das consequências da ação); 5) Especificação do aprendizado. 

Pode-se concluir então, que a pesquisa se inicia com uma verificação sobre a situação presente, seguida 

de uma elaboração de um plano de ação para alcançar o objetivo traçado, a execução, a monitorização 

e a avaliação da mesma e a retomada a verificação sobre a situação após a implementação do plano, 

de acordo com Cohen, Manion & Morrison (2000). Sendo que, o primeiro item segundo Dalfovo, Lana & 

Silveira (2008), pode ser realizado através da coleta de dados. Estes, por sua vez, podem ser divididos: 

experimental, ex-post-facto; levantamentos, pesquisa, estudo de caso e pesquisa bibliográfica e 

documental; ou, através de fontes de informação, como: campo, laboratório, qualitativa e quantitativa, 

social, histórica, teórica, aplicada e intervencionista. 

Posto isto, o projeto teve início com a avaliação da situação atual da empresa que, neste caso, consistiu 

na aplicação de um questionário para entender o comportamento dos trabalhadores, a verificação de 

quais ferramentas Lean já foram aplicadas na organização, a análise das razões pelas quais foram 

esquecidas e/ou abandonadas.  

Finalizada esta etapa, foi proposto um plano de ações para que este fato não ocorresse mais. De maneira 

detalhada, foi realizado um plano de treinamento com os funcionários e os chefes sobre as ferramentas 

do Lean (inicialmente serão as básicas – 5S, Gestão Visual e Kanban, por exemplo), seguido de criação 

de desafios sobre a formação recebida por eles (nesta etapa o setor foi dividido em equipas e foi proposto 

um local para aplicação da ferramenta. Por exemplo, a utilização da ferramenta 5S no armazém de 

rótulos).  

Concluído o desafio, as ferramentas aplicadas durante o treinamento foram avaliadas pelos chefes do 

setor, que, após o feedback sobre o resultado, explicitaram que foi implementado no setor um painel de 

melhoria contínua. Neste painel foram disponibilizadas algumas ferramentas (já aprendidas na formação) 

para a resolução de problemas no setor.  

Finalizada a implementação do painel, foi realizado o estudo sobre os resultados do plano de ações. Este 

resultado será de fácil análise pois estará visível para todos, o que, permitirá um feedback e correção 

rápida caso haja alguma irregularidade.  

A realização dessas etapas teve como objetivo conscientizar os colaboradores sobre a importância do 

Lean e os benefícios que as ferramentas podem trazer para o trabalho; a melhoria da eficiência 

operacional; a implementação da cultura Lean na empresa, uma vez que as ferramentas serão aplicadas 
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no setor pelos próprios operadores de produção; um aumento da produtividade; a redução de custos; e, 

um maior empenho e motivação por parte funcionários. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. No primeiro se faz um enquadramento do tema 

apresentando os objetivos do trabalho e a metodologia utilizada.  

No segundo capítulo é realizado uma revisão bibliográfica sobre o tema Lean aplicado no projeto. Para 

isto, foi exposto assuntos como: Lean Production e Theory of Constraints. Além disso, neste capítulo 

também foi abordado itens como os benefícios e os riscos de ser Lean, o conceito Lean Thinking e as 

ferramentas que foram utilizadas no trabalho.   

O terceiro capítulo refere-se a empresa no qual a dissertação foi feita. Neste item foi explicado o 

funcionamento da empresa, os produtos que a mesma produz, sua localização e atuação no mercado, 

o layout geral e o processo produtivo. Já no capítulo 4, há um detalhamento maior sobre o setor em que 

o trabalho decorreu, secção da Montagem e Embalagem da Bi-Casa. Para isto foi feito uma análise crítica 

da situação inicial do projeto demonstrando os problemas detetados.  

No capítulo 5 apresentam-se as propostas de melhoria e os resultados esperados dos problemas citados 

anteriormente. Por fim, apresenta-se as conclusões e as propostas de trabalho futuro que dão 

continuidade ao trabalho realizado neste projeto.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo faz-se uma breve revisão bibliográfica dos principais conceitos e métodos subjacentes à 

dissertação desenvolvida. Assim, esta revisão divide-se na descrição da metodologia Lean Production e 

na Theory of Constraints.  

2.1 Lean Production 

De acordo com Pettersen (2009), não há uma definição exata sobre a definição de Lean e vários autores 

têm tentado definir Lean como se pode ver na Figura 1.Tal fato, pode gerar transtornos a nível teórico e, 

provavelmente, ainda mais problemático, no nível prático, ou seja, no nível empresarial. O autor sugere 

que, no caso das organizações, a escolha do conceito, que pode ser utilizado de maneira crua ou pode 

ser adaptado de acordo com a necessidade local, seja constituído de maneira adequada, pois uma 

correta definição deste aumenta a probabilidade de sucesso na implementação. 

 

Figura 1: Definições Lean Production 

1990

1994

1996

Womack: "Lean is a dynamic 
process of change driven by 
a systematic set of principles 

and best practices aimed at 
continuous improvement. 
LM combines the best 
features of both mass and 

craft production"

Womack and Jones: "Lean 
production can be defined 
as an alternative 

integrated production 
model because it combines 
distinctive tools, methods, 
and strategies in product 

development, supply 
management, and 
operations management 
into a coherent whole"

Cooper: "Lean 
production is a system 
designed to compete on 

the assumption that 
sustained product 
advantage is unlikely, 
and therefore rather than 

avoid competition, face it 
head-on"

Liker: "A 
philosophy that 
when 

implemented 
reduces the time 
from customer 
order to delivery 

by eliminating 
sources of waste 
in the production 
flow"

2000

Liker and Wu: "A philosophy of 
manufacturing that focusses on 
delivering the highest quality product 

on time and at the lowest cost"

2012

Alves: "Lean production is 
evidenced as a model where the 
persons assume a role of 

thinkers and their involvement 
promotes the continuous 
improvement and gives 
companies the agility they need 

to face the market demands 
and environment changes of 
today and tomorrow"



 

8 

Para entender melhor o que é Lean Production, esta secção descreve brevemente a evolução da 

produção até ao Lean Production, beneficios, riscos, forças a favor e contra, fatores de insucesso, os 

principios do Lean, os conceitos de deperdicios e ferramentas.  

2.1.1 Produção artesanal até Lean Production 

Desde o século XVIII até a 1ª Guerra Mundial a principal forma de produção de bens de consumo era 

através da mão-de-obra especializada. Isto é resultado do deficit tecnológico da época; sendo assim, 

neste período, a manufatura era feita através da produção artesanal. Porém, devido a especialização dos 

trabalhadores nas operações, a personalização dos produtos era frequente e aceita; isto ocorria pois, 

como não existia ou a exigência era menor, por parte dos clientes, as empresas não estavam 

preocupadas com a padronização dos artigos (Womack et al., 1990).  

Entretanto, Henry Ford descobriu uma maneira de melhorar a produção. A tecnologia evoluiu e permitiu 

a fabricação em massa e a produção de produtos padronizados. As pesquisas de Ford levaram-no a criar 

uma versão rudimentar do processo industrial de hoje (Womack et al., 1990). Ainda de acordo com este 

autor, a produção em massa de Henry Ford, caracterizou-se por três frentes: forças de trabalho, 

organização e ferramentas.   

Womack et al. (1990) afirma que, Ford, em busca de poupanças nos custos da produção, após o domínio 

do método de produção em massa, iniciou um processo de integração vertical, tentando produzir tudo 

em massa e ignorando o pressuposto da mão invisível de Adam Smith, também conhecido por oferta x 

demanda.  

Porém, essa integração quase colocou Ford fora do negócio. A razão para tal fato é simples, ele não 

conseguiu gerenciar globalmente, e isto fez com que o mesmo não conseguisse alcançar a perfeição da 

produção em massa (Womack et al., 1990). 

A General Motors, empresa que estava começando a ter problemas com superprodução, começou a 

divergir na forma de gestão. Sloan, presidente da companhia, teve a ideia de usar divisões 

descentralizadas, dividindo a empresa com a criação de novos papéis e deixando de lado a ideia do 

gerenciamento central para todas as divisões (Womack et al., 1990). 

Conforme explícito por Womack et al. (1991), para se ter a produção em massa na sua forma madura, 

aconselha-se pegar as práticas de fabricação de Ford e adicionar as técnicas de marketing e 

gerenciamento de Sloan. 
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Devido ao caos econômico e o crescente nacionalismo dos anos 20 e 30, somado a diminuição abrupta 

da produção artesanal e a 2ª Guerra Mundial, a Europa começou a adotar os conceitos da produção em 

massa, conceito este que já estava estabilizado há muito nos Estados Unidos (Womack et al., 1990). 

Com o final da 2ª Guerra e com a diminuição do número de imigrantes na Europa, as empresas se viram 

obrigadas a recorrer aos trabalhadores nativos, que, lutaram por salários mais altos e melhores 

condições de trabalho. Como consequência deste fato, as empresas modificaram seus tempos de 

trabalho para conseguir manter a produção em massa; entretanto, essa diminuição levou a produções 

menores e uma crescente dificuldade em manter a fabricação em massa tradicional (Womack et al., 

1990). A evolução de todo o processo pode ser visto na Figura 2. 

 

Figura 2: Linha do tempo sobre o nascimento do conceito Lean (Shah & Ward, 2007) 

Comparado com a empresa Toyota Motor Systems (Japão), estes enfrentaram problemas diferentes dos 

fabricantes ocidentais, devido às condições do país e seus consumidores. No caso das companhias dos 

Estados Unidos, a dificuldade estava nos níveis de demanda, que eram baixos, o que dificultava a 
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aplicação do método de produção em massa. Essas condições criaram a necessidade de criação de uma 

nova filosofia, que neste caso é o Lean (Hines, Holw & Rich, 2004).   

O Toyota Production System (TPS) desenvolveu um conjunto de catorze princípios para atingir os 

objetivos do Lean Thinking (Liker, 2004) conforme visto na Tabela 1. 

Tabela 1: 14 Princípios do Toyota Way 

14 Princípios do Toyota Way  

1- Basear as decisões administrativas a longo prazo mesmo estas sendo negativas, 

financeiramente, a curto prazo; 

2- Criar um fluxo de processo para identificar problemas; 

3- Usar o sistema de pull – puxada – para evitar superprodução; 

4- Nivelar a produção; 

5- Construir uma cultura de parar e resolver problemas, qualidade em primeiro lugar; 

6- Padronizar as tarefas; 

7- Utilizar o controlo visual; 

8- Utilizar apenas tecnologia confiável e testada; 

9- Desenvolver líderes que conheçam a filosofia e capacite outras pessoas; 

10- Desenvolver equipas e pessoas que sigam a filosofia da empresa; 

11- Respeitar os fornecedores e parceiros desafiando-os no processo de melhoria 

12- Ver a situação por si mesmo; 

13- Tomar decisões por consenso e de maneira lenta, mas implementar com rapidez; 

14- Tornar uma organização de aprendizagem por meio da reflexão e da melhoria contínua. 

Segundo Ohno (1988), o TPS consiste em várias ferramentas que objetivam a redução dos custos de 

produção através da eliminação dos desperdícios. Este sistema de eliminação de desperdícios está 

presente nos dois pilares da casa do TPS (Figura 3), que são: Just in Time e Jidoka. O primeiro, visto 

como o coração do TPS, refere-se ao controlo de quantidade, ou seja, o fornecimento do produto na 

quantidade exata, na hora exata e no local exato. Já o segundo diz respeito a uma série de questões 

culturais e técnicas onde há a utilização das máquinas e de mão-de-obra em conjunto (Wilson, 2010). 

Para Liker (2004) existem outros dois pilares que suportam o modelo Toyota Way: melhoria contínua ou 

kaizen e respeito pelas pessoas. O primeiro é visto como uma abordagem básica para se fazer negócio; 

porém, o real valor da melhoria contínua está na criação de uma atmosfera de aprendizado frequente 

que aceita e gosta da mudança. E, tal fato, só se consegue onde há respeito pelas pessoas; que é o 

segundo pilar.  
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Figura 3: Casa TPS (adaptado Pinto, 2009) 

Ainda de acordo com este autor, o segredo do sucesso do modelo Toyota é devido a excelência 

operacional. Sendo esta, baseada, em parte, por ferramentas e métodos de melhoria de qualidade, por 

exemplo, Just in Time, kaizen, jidoka e heijunka. Entretanto, essas ferramentas e técnicas não 

transformam um negócio; o sucesso da Toyota decorre de uma filosofia empresarial mais profunda 

baseada na compreensão das pessoas e da motivação humana. Liker (2004) conclui ao dizer que, em 

última instância, o sucesso é baseado na capacidade de cultivar a liderança, equipas e cultura, planear 

a estratégia, construir relacionamentos com os fornecedores e manter uma organização de aprendizado 

contínuo. 

2.1.2 Lean Thinking, Lean Management, ou Lean Philosophy 

A transição do TPS para o Lean Thinking pode ser expressa pela adição de dois grupos: Gestão da Cadeia 

de Suprimentos e Serviço ao Cliente. O primeiro faz referência a expansão do pensamento Lean para 

toda a cadeia de suprimentos, ou seja, para todos os stakeholders; enquanto o segundo menciona o 

Foco no cliente:
A melhor qualidade, 

o menor custo, o menor tempo, o melhor serviço, 
a maior segurança, a maior moral e a maior motivação!

JUST-IN-TIME

O material certo no 
momento certo e na 
quantidade certa.

•Planeamento de acordo com 
o takt time;
•Fluxo contínuo;
•Pull Flow Management;
•Sistema Pull;
•Rápidas mudanças;
•Logística integrada.

JIDOKA

Qualidade na fonte.
Tornar os problemas visíveis; 
Melhorar continuamente!

•Parar se necessário;
•Quadro Andon;
•Separação homem-máquina;
•Poka-Yoke;
•Resolver os problemas na 
fonte;
•Empowerment!

Pessoas e trabalho em equipa:

•Recrutamento;
•Objetivos comuns;

•Tomada de decisão em equipa;
•Formação e treino polivalente.

Eliminar o MUDA

•Genchi genbutsu;
•5W+Q+S;

•Método científico;
•Resolução de problemas.

MELHORIA CONTÍNUA

Produção Nivelada (Heijunka) Processos estáveis e normalizados Gestão visual   

Filosofia Toyota (The Toyota Way)
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cliente como o responsável pela organização e a valorização da prestação do serviço ao mesmo (Pinto, 

2009). 

De acordo com Ashtiani, Bhulyan & Zanjani (2017), Lean Thinking também é conhecido como Lean 

Management e/ou Lean Philosophy. Segundo os autores, esta nomenclatura surgiu da evolução do 

conceito de fabricação enxuta, ou seja, de local, para um processo de melhoria contínua abrangente, 

que afeta todos os aspetos de um negócio.  

O propósito do Lean Management é sustentar o sistema Lean Production; sem o primeiro, normalmente, 

o segundo falha. Além disso, o desenvolvimento da cultura Lean é proveniente e cresce através do Lean 

Thinking (Mann, 2005).  

Portanto, é importante compreender que o Lean Thinking, para além do conjunto de práticas e 

ferramentas, é também uma mudança cultural sobre a maneira de pensar e de se comportar das pessoas 

e da organização, ous seja, há uma influência direta na cultura organizacional (Pinto 2009). 

Para que se consiga manter o Lean Management é importante seguir alguns passos, conforme descrito 

por Mann (2005): 

1- Utilizar o trabalho padronizado para estabelecer e manter uma rotina de monitoramento do 

processo; 

2- Verificar o status dos controlos visuais. Fazer com que estes sempre estejam atualizados; 

3- Acompanhar o que se espera das pessoas em sua responsabilidade. Deve-se atribuir tarefas 

para estabilizar, diagnosticar e melhorar a área; 

4- Realizar gemba regularmente com os subordinados. Ficar atento com que a pessoa diz e quais 

áreas que precisam ser melhoradas. 

5- Realizar perguntas aos colaboradores sobre como é o processo, como funciona e como é 

sustentado; 

6- Estabelecer um cronograma de avaliação e compartilhar quais as categorias que serão avaliadas; 

7- Realizar medidas para evitar o desgaste próprio e dos demais colaboradores. Para 

reconhecimento do sucesso, organize um processo de compartilhamento interno para a 

divulgação de melhores práticas. 

Dessa forma, pode-se concluir que o Lean Thinking é uma filosofia de gestão visando a maximização de 

valor através da redução de desperdício. Onde, para se atingir este propósito, é recomendado que a 

organização não se limite as operações, ou seja, a filosofia deve estar presente em todas as áreas da 

empresa (Pinto, 2009). 
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2.1.3 Princípios do Lean Thinking 

O pensamento Lean recebe este nome porque promove um caminho para se fazer mais com menos – 

menos esforço humano, menos equipamentos, menos tempo e menos espaço – visando um 

entendimento maior das necessidades do cliente. Portanto, é uma filosofia utilizada para a redução de 

desperdício com foco no cliente (Womack & Jones, 1996). 

O pensamento Lean pode ser dividido em cinco princípios (Figura 4), conforme descrito por Womack & 

Jones (1996).  

 

Figura 4: 5 Princípios Lean Thinking 

De acordo com Hines, Found, Griffiths. & Harrison (2008), estes princípios podem ser explicados como:  

1- Especificar o que é e o que não é valor na perspetiva do cliente e não da empresa; 

2- Identificar todos os passos necessários para o design, pedido e a produção do produto através da 

cadeia de valor destacando aqueles que não são vistos como valor para o cliente; 

3- Realizar as ações que criam fluxo de valor sem interrupções, retorno, espera ou desperdício;  

4- Fazer apenas aquilo que é pedido pelo cliente (conceito pull = “puxar”); 

5- Buscar a perfeição continuamente através da remoção de todos os desperdícios.  

Em contrapartida a estes 5 princípios, Pinto (2009) acrescenta 2 novos e reformula os outros partindo 

do pressuposto de que os cinco princípios apresentam lacunas, como: consideram apenas a cadeia de 

valor e apresentam um foco apenas na redução de desperdícios. 

Ainda de acordo com este autor, os novos princípios Lean Thinking são: 

Princípios

Lean Thinking
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1- Conhecer quem servimos: conhecer com detalhe todos os stakeholders e não apenas do cliente. Para 

além disso, a atenção deve estar ao cliente final e não ao próximo cliente da cadeia de valor; 

2- Definir os valores: a alteração (de valor - Womack & Jones - para valores) ocorre pois deve-se definir 

os valores para todos os envolvidos. Além disso, nesta etapa, as atividades que antes eram vistas como 

desperdício necessário são agora classificadas como valor acrescentado.  

3- Definir as cadeias de valor: visando a satisfação de todos os stakeholders, a organização deverá definir 

para cada parte interessada sua respetiva cadeia de valor; 

4- Otimizar o fluxo: sincronizar os meios envolvidos na criação de valor para todas as partes; 

5- Implementar o Pull System: deixar o cliente liderar os processos, ou seja, iniciar o processo apenas 

quando este é solicitado pelo consumidor;  

6- A procura pela perfeição: incentivar a participação dos colaborares em busca da melhoria contínua 

visando atingir as necessidades e expectativas das partes interessadas;  

7- Inovar constantemente: inovar em produtos, serviços e processos objetivando a criação de valor. 

 

Figura 5: 7 Princípios Lean (Pinto, 2009) 

2.1.4 Conceito de Desperdício 

A eliminação do desperdício é o primeiro objetivo de um sistema Lean (Domingo, 2003), é descrito como 

Muda e é visto como atividade que não agrega valor para o cliente (Pieńkowski, 2014). Segundo Domingo 

(2003) existem dois tipos de desperdícios: o que são facilmente vistos e aqueles que não são. Ainda de 

acordo com este autor, é importante descobrir aqueles que estão escondidos pois normalmente são 

maiores.  

Estes desperdícios podem-se apresentar de várias formas, como por exemplo: materiais, stocks, 

equipamentos, instalações, horas homem, utilidades, documentos, despesas e movimento (Domingo, 

2003). 

De acordo com Pieńkowski (2014), Toyota reconhece três tipos de desperdícios: Muda, Mura, e Muri 

(3M), sendo, resumidamente explicados como: desperdício, distribuição desigual, e sobrecarga. 

Conhecer os 
stakeholders

Definir os 
valores

Definir as 
cadeias de 

valor

Otimizar 
fluxo

Implementar 
o Pull System

Perfeição
Inovar 

sempre
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2.1.4.1 Muda 

Muda significa o desperdício de atividades desnecessárias, ou seja, a utilização inadequada de recursos, 

pessoas e equipamentos sem adicionar nenhum valor ao cliente (Pieńkowski, 2014). Segundo Ohno 

(1988), o desperdício pode ser caracterizado em 7 tipos: defeitos, excesso de produção, espera, 

transporte, movimentação, processamento inadequado e stock. Entretanto, de acordo com o Lean 

Institute Brasil, pode-se acrescentar mais um item, que é o desperdício de conhecimento/talento 

humano. Este tipo de desperdício influencia diretamente na implementação do Just in Time e, para além 

disso, essas atividades que não agregam valor ao cliente, é vista como uma das maiores fontes de 

desperdícios no Lean Management (Pieńkowski, 2014).  

2.1.4.2 Mura 

Mura significa variação, é vista por Liker (2004) como causa para Muda e pode se apresentar em duas 

formas: variação na programação do trabalho, e ritmo de trabalho e carga de trabalho de produção 

desigual (Pieńkowski, 2014).  

O termo Muda é usualmente utilizado pela Toyota quando se referem sobre desperdício; porém, os outros 

dois M (Muri e Mura) também são relevantes para se realizar um trabalho Lean, uma vez que eles 

funcionam como um sistema. Sendo assim, atuar apenas nos oito desperdícios (Muda) pode gerar como 

consequência uma alteração na produtividade das pessoas e no sistema de produção – Muri e Mura 

(Liker, 2004). 

2.1.4.3 Muri 

Esta definição significa sobrecarga e pode estar relacionado com as máquinas, os recursos ou as 

pessoas. Esta sobrecarga apresenta como consequência o stress do funcionário reduzindo sua 

capacidade de trabalho (Pieńkowski, 2014) e o aumento do número de defeitos e avarias (Liker, 2004). 

2.1.5 Benefícios, riscos, forças a favor e contra e fatores de insucesso do Lean 

Esta secção apresenta os benefícios e riscos de implementar Lean. Além disso apresenta as forças a 

favor e contra esta implementação. Estas forças contra levam, muitas vezes, ao insucesso do Lean pelo 

que também serão apresentadas. 

2.1.5.1 Benefícios e riscos de implementação de Lean 

A ideia principal da utilização do Lean é o aumento de valor para os clientes através da redução de 

recursos consumidos e a eliminação de desperdícios (Čiarnienė & Vienažindienė, 2012). Portanto, é 

evidente que esta metodologia proporciona várias vantagens. 
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Melton (2005) lista seis benefícios típicos da implementação do Lean. Estes são identificados pelo 

mesmo como: 1) redução de inventário; 2) redução do lead time; 3) redução do retrabalho; 4) aumento 

do entendimento do processo; 5) menos desperdício; 6) redução nos custos. Segundo Čiarnienė & 

Vienažindienė (2012) o Lean Production apresenta vantagens e riscos, conforme explicitados na Tabela 

2. 

Tabela 2: Vantagens e Riscos de ser Lean (Melton, 2005) 

 

2.1.5.2 Forças a favor e contra o Lean 

As forças a favor e contra o Lean, segundo Melton (2005) estão apresentadas na Tabela 3 e é visto pelo 

mesmo como um diagrama de força para demonstrar que só quando as forças favoráveis ao Lean são 

maiores do que as opostas que as mudanças vão ocorrer; além disso, a sustentabilidade da filosofia 

depende do resultado das forças a favor x contra.  

A implementação do Lean 

provoca mudança nos hábitos 

anteriores e pode gerar uma 

reconfiguração do layout, a 

compra de máquinas e o 

treinamento de funcionários

Este pode acontecer pois o 

inventário em Lean é baixo e a 

produção tem um alta 

dependências dos fornecedores

Custos de 

Produtividade

Problemas com 

a Insatisfação 

dos clientes

Falta de 

aceitação dos 

funcionários

Alto custo de 

implementação

Problemas no 

fornecimento

Vantagens Riscos

Como o Lean depende 

fortemente do fornecedor, uma 

falha deste pode gerar atrasos 

na entrega do pedido do cliente

Para atender a produtividade é 

necessário que haja um 

investimento inicial o que pode 

ser um entrave para o processo 

de implementação

A implementação do Lean gera 

mudanças significativas no 

sistema de produção, e isto 

pode provocar stress e rejeição 

por parte dos funcionários 

Com a redução do desperdício, o 

cliente recebe apenas aquilo que 

lhe agrega valor. Isto gera uma 

satisfação maior por parte do 

mesmo

Satisfação do 

cliente

Como resultado da iniciativa da 

melhoria do processo tem-se 

como consequência a melhoria 

da qualidade do produto

Qualidade

Produtividade

Outro elemento principal do Lean 

é a produção Just in Time, na qual 

não há excesso de inventário 

para atender o pedido do cliente

Tempo de 

entrega

A produtividade aumenta porque 

há o foco da produção visando a 

eliminação dos desperdícios

Mudanças de 

atitude

A implementação do Lean 

demanda uma mudança 

significativa na organização. O 

que pode ser desafiador caso a 

empresa não esteja preparada
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Tabela 3: Forças a favor e contra o Lean (Melton, 2005) 

 

2.1.5.3 Fatores de insucesso na implementação do Lean 

A metodologia Lean apesar de se conseguir várias vantagens e benefícios com a sua utilização, muitas 

vezes apresenta insucessos na implementação (AlManei, Salonitis, & Xu, 2017). De acordo com os 

mesmos autores, as causas principais são: os fornecedores Lean; a liderança; o envolvimento dos 

colaboradores; a forma com a empresa está organizada; as ferramentas e as técnicas. Čiarnienė & 

Vienažindienė (2012), afirmam ainda que um dos maiores fatores de insucesso para a implementação é 

o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho.  

Dando continuidade às conclusões anteriores, Orr (2015) relata que a liderança é o fator que conecta as 

soluções teóricas com as aplicações na prática. Portanto, quando esta falha, há a implementação de 

maneira superficial do Lean, onde, neste caso, as ferramentas são aplicadas mas os comportamentos 

não mudaram, o que gera, como consequência, uma duração breve das técnicas utilizadas e/ou 

resultados frustrantes. Sendo assim, é se suma importância que as pessoas estejam envolvidas na 

implementação da filosofia, ou seja, é necessário uma mudança comportamental para entender, aceitar, 

implementar e sustentar o Lean. 

Segundo Hines, Found, Griffiths & Harrison (2008), há vários fatores que influenciam o insucesso da 

implementação do Lean, entretanto, todos eles se aproximam de três itens: pessoas, liderança e 
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empenho; ou seja, a cultura organizacional. Estes ainda concluem apresentando um modelo de iceberg 

(Figura 6) sobre a continuidade do Lean e relatam que a manutenção/sustentação deste pensamento 

requer que a atenção ao que está abaixo da linha (fatores vistos como, provavelmente, mais importantes 

e estão relacionados as pessoas) seja igual ao que está acima.  

 

Figura 6: Modelo Lean Iceberg (Hines et al. 2008) 

De acordo com Liker (2004) as empresas implementam as ferramentas Lean mas não sabem como dar 

continuidade às mesmas, ou seja, não entendem que para se criar uma cultura de melhoria contínua 

deve se basear pelos 14 princípios do Toyota Way.  

Estes são divididos em quatro patamares de uma pirâmide, chamados de 4Ps (Philosophy; Process; 

People and Partners; Problem Solving - Figura 7 - e são explicados por Liker & Meier (2007) como: 

 Philosophy = Filosofia: pensamento a longo prazo; 

 Process = Processo: identificação dos processos ideais para alcançar os resultados 

necessários; 

 People and Partners = Equipa e Parceiros: desenvolvimento, a longo prazo, das pessoas e 

parceiros objetivando o aumento da criação de valor na organização; 

 Problem Solving = Solução de Problemas: direcionamento da organização, de maneira 

contínua, visando a resolução do problema e aprendizagem para todos. 

Segundo Liker (2004), o foco em apenas um P, que, normalmente é no Processo, sem adoção dos 

outros três, não dará continuidade das ferramentas; isto acontece pois não há conhecimento, senso 

de urgência e visão para sustentar a cultura da melhoria contínua (amparado pela Filosofia, Equipa 

e Parceiros e Solução de Problemas).  

Tecnologia, 
Ferramentas e 

Técnicas 
Processos 

Acima da água - visível Acima da água - visível 

Abaixo da água - invisível Abaixo da água - invisível 

1- Estratégia e Alinhamento 

2- Liderança 

3- Comportamento e Empenho 

Modelo Lean Iceberg 
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Figura 7: 4P's (Liker, 2004) 

Para que se consiga manter o Lean na empresa, Hines, Found, Griffiths & Harrison (2008) fornecem 10 

dicas para ser se atingir este objetivo: 

1. Pensar em Lean como uma filosofia de sucesso ao invés de ser uma série de técnicas e 

ferramentas; 

2. Aplicar Lean pela organização e não só em partes; 

3. Focar na melhoria dos processos ou no fluxo de valor, não em departamentos; 

4. Unir todos visando a criação de valor para os clientes, organização e pessoas; 

5. Não copiar os outros, pensar baseado naquilo em que deseja alcançar; 

6. Conscientizar todos sobre o que está tentando alcançar e o motivo; 

7. Alinhar a comunicação com os indicadores de performance para criar uma organização Lean 

sustentável; 

8. Fornecer recursos suficientes em termos de pessoas e treiná-los por toda a organização, não 

somente os “Lean coaches”; 

9. Líderes não devem apenas falar sobre Lean; eles precisam demonstrar através de ações o 

quão importante é; 

10. Certificar que as finanças e o sistema de recompensas encorajam as atividades Lean e 

motivam as pessoas. 
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2.1.6 Ferramentas Lean e ferramentas de identificação e análise de problemas 

Esta secção apresenta algumas ferramentas Lean importantes no contexto deste trabalho e outras 

ferramentas muito usadas neste contexto para identificar e analisar problemas.  

2.1.6.1 Ferramentas Lean 

As ferramentas Lean se tornaram vitais para a sobrevivência no mercado atual e são de suma 

importância em vários setores industriais (Sumant & Patel, 2014). Segundo Sorooshian & Fen (2017) o 

Lean é conhecido como uma produção (manufatura) sem desperdício; e, para se assegurar tal fato ou 

diminuir a quantidade deste, são utilizadas diversas camadas de ferramentas. Como se pode ver nos 

tópicos seguintes.  

2.1.6.1.1. Técnica 6S (5+1) 

Conforme definido por Campos (2005), a ferramenta 5S surgiu no Japão e basicamente é visto como 

uma grande faxina (Housekeeping) e consiste essencialmente no empenho das pessoas em organizar o 

local de trabalho.  

Para se atingir os objetivos da ferramenta, de acordo com o mesmo autor, os funcionários devem ser 

preocupar com a limpeza, a padronização na realização do trabalho e a manutenção do que é apenas 

necessário com o mínimo de supervisão.  

Segundo Lima (2006), o 5S é bastante eficaz na implementação do Lean Administrativo e da Gestão da 

Qualidade. Tal eficácia acontece pois os benefícios da utilização desta ferramenta são rapidamente 

notados e são de fácil visualização, o que gera grande motivação por parte dos funcionários.   

Conforme explicitado por Silva (2003) esta ferramenta é conhecida pelos seus 5 sensos, que são 

derivadas de palavras japonesas, demonstram os princípios da organização e podem ser definidas como: 

 Seiri (selecionar): identificação e manutenção de apenas o necessário para a tomada de decisão 

e realização das atividades;   

 Seiton (ordenar): definição dos locais adequados para armazenamento dos materiais, 

equipamentos, ferramentas ou informações com o intuito de facilitar o uso e manuseio; 

 Seiso (limpar): consiste na eliminação de objetos ou sujeira estranhos aquele ambiente, assim 

como manter dados atualizados para a correta tomada de decisões; 

 Seiketsu (higiene/saúde): criação de padrões no trabalho que visam a qualidade de vida do 

trabalhador; 
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 Shitsuke (autodisciplina): desenvolver hábitos de observar e seguir normas, procedimentos, 

atender especificações, sendo elas informais ou não.  

De acordo com Pinto (2009), há um número crescente de empresas que está acrescentando mais 1S 

no modelo tradicional de 5S. Este S se refere ao fator Segurança e está presente em todos os outros, 

conforme pode ser visto na Figura 8:  

 

Figura 8: 6S (5S +1) 

Portanto, conclui-se que a ferramenta 5S constitui na organização de um ambiente de trabalho saudável, 

agradável e organizado, conforme dito por Campos (2005). Para além disso, consiste numa metodologia 

fácil, eficiente e de baixo custo que auxilia na qualidade total em produtos e serviços (Silva,2003). 

Entretanto, esta só apresentará resultados efetivos se for implementado no contexto de melhoria contínua 

e com o envolvimento da alta direção de maneira que sejam unificados os esforços de todos 

colaboradores (Silva, 2003).  

2.1.6.1.2. Gestão Visual 

A gestão visual é uma ferramenta de suma importância para a melhoria contínua e é identificada, pelo 

Lean Institute Brasil como um método de fácil visualização, identificação e entendimento de ferramentas, 

peças, atividades de produção e indicadores de produção. Este mecanismo apresenta como uma 

importante ferramenta o “Andon”, que traduzido significa “lâmpada”, e normalmente é um sinal 

luminoso que auxilia a identificação de paragens e anormalidades (Kamada, 2008). 

De acordo com Tezel, Koskela & Tzortzopoulos (2009), a gestão visual é um sistema que tenciona 

melhorar o desempenho organizacional através da conexão e alinhamento da visão empresarial, valores 

fundamentais, objetivos e cultura com outros sistemas, processos de trabalho, elementos presentes no 

local de trabalho e partes interessadas (stakeholders) por meio de estímulos que abordam um ou mais 

sentidos humanos (visão, audição, olfato, paladar e tato). 

Selecionar Ordenar Limpar Padronizar Manter

SEGURANÇA
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Segundo Merino & Teixeira (2014) a gestão visual pode ser aplicada em diversos setores da organização, 

podendo ser desde os níveis mais estratégicos até os operacionais. A gestão visual apresenta várias 

funções, exposto por Tezel, Koskela & Tzortzopoulos, como: transparência, disciplina, melhoria contínua, 

facilitadora de trabalho, formação no trabalho, compartilhamento de informação, gerenciamento por 

fatos, simplificação e unificação (Figura 9).  

 

Figura 9: Exemplos de Gestão Visual 

Portanto, pode-se concluir que este método permite a eliminação de desperdício levando em 

consideração os recursos disponíveis (máquinas, pessoas e equipamentos), objetivando a otimização do 

processo e a incorporação das boas ideias de melhoria contínua (Agostino, Sousa & Albuquerque, 2016).  

2.1.6.1.3. Kaizen 

O Kaizen, conforme dito por Araujo & Rentes (2006), significa a melhoria contínua de um processo com 

o objetivo de criar mais valor ao mesmo com menos desperdício, este é contínuo e acontece diariamente.  

Entretanto, caso queira assegurar uma melhoria rápida, pode ser realizado um evento Kaizen. Em suma, 

este evento reúne um pequeno grupo de pessoas para a resolução de um problema em uma determinada 

área da empresa (Ortiz, 2006). Ortiz (2006) ainda assegura que para o sucesso do evento Kaizen este 

deve ser apoiado pela gestão de topo e deve ser constantemente supervisionado. 

De acordo com Štefanić, Tošanović, & Hegedić (2012) o evento Kaizen é estabelecido para fazer alguma 

melhoria e visa o aumento da produtividade, a melhoria da qualidade, a redução do tempo e a redução 

Planeamento da produção

MarcaçõesIndicadores de performance

Quadro Andon
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de custo. Ainda segundo os mesmos autores, o sucesso do Kaizen depende da resolução do problema 

e das pessoas envolvidas; sendo que, o primeiro, apresenta três passos: 

 Encontrar o problema; 

 Esclarecer o problema; 

 Encontrar a causa do problema. 

Um dos conceitos mais importantes da ferramenta é a utilização do ciclo PDCA; método utilizado para 

gerenciar processos de forma a garantir as metas estabelecidas para um determinado problema. O PDCA 

se baseia em quatro fases (Mariani, 2005): 

 Plan (planear): definição das metas e os métodos; 

 Do (executar): educação e treinamento, execução das atividades planejadas; 

 Check (verificar): comparação do que foi planejado com o que foi executado; 

 Action (agir): pode ter dois caminhos. Caso a verificação seja positiva deve-se criar aa 

padronização do processo; entretanto, se esta for negativa (o que foi executado teve um resultado 

pior do que o planeado) deve-se criar ações corretivas e retomar o ciclo. 

 

Figura 10: Ciclo PDCA 

De acordo com Ortiz (2006), para se iniciar a metodologia, ou seja, a melhoria contínua, deve-se 

conhecer as condições atuais do processo ou do problema em questão; e, que para o atingimento do 

bom resultado do evento este deve ter um líder que apresenta foco total no planeamento e execução do 

mesmo; sendo que, para os autores, o ideal seria a utilização de um colaborador que seja responsável 

pelo Lean. 

Pode-se concluir que o Kaizen apresenta como foco a eliminação de desperdícios, visando sempre a 

melhoria contínua do processo, através da participação de todos. E, o evento Kaizen é a formação de 
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uma pequena equipe que irá atuar em uma determinada área/processo em um curto espaço de tempo, 

que tem o intuito de implementar rapidamente um método ou ferramenta da manufatura enxuta (Araujo 

& Rentes, 2006). 

2.1.6.1.4. Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

A OEE, que traduzido significa “Eficiência Global dos Equipamentos”, é um recurso que pode ser aplicado 

em qualquer empresa e permite identificar a eficiência das máquinas (Vinha & Mota, 2014). 

Este indicador, juntamente com as estratégias de manutenção, analisa a eficiência dos equipamentos 

através de três fatores: Desempenho, Performance e Qualidade (Souza & Cartaxo, 2016). O primeiro 

considera o tempo em que as máquinas estão disponíveis, o segundo representa o quanto o equipamento 

produz e, por fim, o terceiro considera o número de peças boas produzidas considerando todas aquelas 

que foram fabricadas (Vinha & Mota, 2014). 

A OEE tenta identificar perdas de produção e custos indiretos e “ocultos” que contribuem para o aumento 

do custo de manufatura através de uma fórmula (Equação 1), que emprega os três fatores explicados 

acima (Reyes et. al. 2010). 

Equação 1: Cálculo OEE 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄 

 

Equação 2: Cálculo do Desempenho para utilizar na OEE 

𝐷 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

Equação 3: Cálculo da Performance para utilizar na OEE 

𝑃 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
 𝑥 100 

 

Equação 4: Cálculo da Qualidade para utilizar na OEE 

𝑄 =  [
(𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜)

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠
]  𝑥 100 

 

A utilização do indicador auxilia no entendimento do desempenho da área de produção e na identificação 

da máxima eficácia possível. Tal fato auxilia na tomada de decisão e gera ganhos na qualidade e 
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produtividade (Ribeiro, Paes & Neto, 2010). De acordo com Vinha & Mota (2014) as vantagens da OEE 

são: garantir a confiabilidade dos dados, permitir tomar ações corretivas mais rapidamente, divulgar os 

resultados para os vários níveis da organização, monitorar as máquinas praticamente em tempo real e 

minimizar o trabalho administrativo com a OEE.  

2.1.6.2 Ferramentas de Identificação e Análise de Problemas 

Esta secção apresenta algumas ferramentas de identificação e análise de problemas. 

2.1.6.2.1 Brainstorming 

O Brainstorming é uma ferramenta de geração de ideias e se tornou o mais conhecido método que 

associa a criatividade com a resolução de problemas (Isaksen & Gaulin, 2005). De acordo com Nóbrega, 

Neto & Santos (1997) a metodologia apresenta 2 fases: 

 1ª Fase: Criativa. Nesta etapa os participantes apresentam suas ideias e sugestões para o 

problema em questão sem se preocupar com a sua análise ou relevância; 

 2ª Fase: Crítica. Nesta fase cada participante defende sua ideia no intuito de mostrar a 

importância da mesma. Após cada integrante fazer sua defesa, é realizado um filtro sobre 

todas ideias na qual há a permanência daquelas que foram melhor fundamenadas e aceitas 

pela equipa.   

Para se realizar uma sessão de brainstorming deve-se ter um coordenador e um secretário. O primeiro 

é o moderador e o harmonizador do trabalho, enquanto o segundo é o registrador, organizador e o 

responsável por reapresentar as ideias dos integrantes. A sessão inicia após a apresentação das funções, 

a exposição do assunto e os objetivos esperados daquela reunião (Nóbrega, Neto & Santos, 1997). 

2.1.6.2.2 Diagrama de causa e efeito 

O diagrama de causa e efeito, também é conhecido como espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa, foi 

utilizada pela primeira vez no Japão e é uma ferramenta da qualidade (as ferramentas da qualidade são 

utilizadas para a solução de problemas e tomada de decisão, conforme dito por Brito, Bezerra & Oliveira, 

2011).  

O objetivo da ferramenta é a identificação de causas primárias e secundárias de um problema, visando 

a identificação de todas as possibilidades das causas que estão o provocando. No gráfico o problema é 

colocado na parte direita do diagrama, onde está a cabeça do peixe, e suas causas são colocadas no 

lado esquerdo, na espinha do peixe (Chiavenato, 2009). 
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Figura 11: Diagrama de Causa e Efeito 

Ciocoiu & Ilie (2010) complementa ao expor que a ferramenta permite a identificação de áreas 

vulneráveis, uma vez que as causas encontradas para a resolução da adversidade são processos/etapas 

que apresentam grandes consequências, ou seja, são de alto risco. 

De acordo com Cardoso, Quadros, Moura, Paulo & Silva (2010) este diagrama também pode ser 

chamado de 6M. Sendo que cada M representa uma causa macro para o problema e usualmente são 

classificadas em Método; Matéria-Prima; Mão-de-obra; Máquinas; Medição e Meio Ambiente.  

Segundo Lie (2009), para a implementação do diagrama, deve-se respeitar as seguintes etapas 

(sequenciais): identificação do problema e sua formalização, identificação das causas principais e 

secundárias, criação de critérios, a finalização do diagrama, a análise do mesmo e a sua aceitação.  

Brito, Bezerra & Oliveira (2011) declaram que para uma construção completa do diagrama, é importante 

que o maior número de pessoas sejam reunidas para encontrar as causas mais relevantes do problema 

em questão. Para atingir este objetivo é aconselhável a utilização da técnica de brainstorming (traduzido 

por “tempestade de ideias”, esta ferramenta consiste numa técnica utlizada para gerar ideias que 

possam resolver problemas da organização – Chiavenato, 2009). 

2.1.6.2.3 Técnica dos 5 porquês 

O “5 porquês” permite que os colaboradores identifiquem as causas dos problemas, realizando 

perguntas sequenciais (porquê) para identificar o caminho da falha e seu efeito. A medida que as 

questões vão sendo respondidas, o grau de detalhamento também aumenta, permitindo então a 

identificação da causa raiz do problema principal (Nagi & Altarazi, 2016).   
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A ferramenta “5 porquês” aparentemente é simples pois é um método menos desgastante para os 

participantes e não envolve cálculos estatísticos ou matemáticos; entretanto, a dificuldade deste método 

se dá pelo fato de os colaboradores poderem, ocasionalmente, desmembrarem causas que não são 

motivos do incidente, acabam trabalhando de maneira errada e não consegue encontrar soluções reais 

para a verdadeira causa raiz (Sondalini, 2017). 

A técnica, apesar de ser denominada de “5 porquês” não precisa, necessariamente, apresentar 5 

questionamentos, pode existir mais ou menos, dependendo da complexidade do problema e a descoberta 

ou não da causa raiz (Fonseca & Miyake, 2006). Ainda de acordo com estes autores, a metodologia é 

relevante pois permite a descoberta da causa raiz de um problema e a determinação do relacionamento 

entre as diferentes causas raiz sem a utilização de técnicas complexas. 

2.1.6.2.4 Técnica dos 8D 

A metodologia 8D, também conhecida por G8D, Global 8D e TOPS 8D, é uma das ferramentas mais 

utilizadas para a resolução de não conformidades e a prevenção de recorrência no processo de 

fabricação (Chlpeková, Večeřa & Šurinová, 2014).  

Pode-se dizer que o método 8D é uma ferramenta para resolver problemas abrangentes, exige a 

participação de mais elementos, requer tempo e possivelmente algum investimento (Chlpeková, Večeřa 

& Šurinová, 2014).  

Segundo Reis (2016) a metodologia 8D consiste em 8 elementos: 

D1 - Formação de uma equipe: nesta etapa, além do estabelecimento da equipe com conhecimento e 

tempo para a resolução do problema, deve-se escolher um líder; 

D2 - Descrição do problema: neste caso há o detalhamento do problema, ou seja, o quê, quando, onde 

ocorre e a sua frequência; 

D3 - Implementação de ações corretivas: neste passo deve ser definido e implementado ações imediatas 

de contenção; 

D4 - Definição da causa e raiz do problema: nesta etapa há a identificação da causa raiz e o impacto 

desta. É recomendado para esta etapa a utilização de ferramentas como o diagrama de causa e efeito, 

brainstorming e os 5 porquês; 

D5 - Escolha e verificação de ações corretivas: implementação de ações para eliminar o problema através 

da causa raiz; 

D6 - Implementação ou validação permanente das ações corretivas: neste passo define-se e implementa 

as ações corretivas. Estas ações devem ser monitoradas para garantir a eliminação; 
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D7 - Prevenção da recorrência após a resolução do problema: neste caso deve-se verificar se as ações 

se mantêm com o decorrer do tempo; 

D8 - Congratular a equipe: neste item há o reconhecimento da equipe na resolução do problema; este 

tópico é relevante pois serve de incentivo e motivação dos colaboradores.  

Por fim, Pinto (2009) relata que o método deve ser utilizado quando a causa do problema é desconhecida 

e quando há a necessidade de mais de uma pessoa para a resolução do problema devido a sua 

complexidade e gravidade. 

2.1.6.2.5 Diagrama de Spaghetti 

De acordo com Oliveira, Monteiro & Ferrari (n.d.) o diagrama apresenta este nome singular pois se 

assemelha a um prato de spaghetti, uma vez que é um diagrama onde o caminho que o operário ou o 

produto percorre é desenhado objetivando a visualização do movimento destes. 

Segundo Turute, Silva & Nery (n.d.) a execução da ferramenta inicia-se com a observação do trabalho e 

a definição dos deslocamentos. Com base nisso, a partir do desenho feito através do layout atual, que 

expõe estes deslocamentos, consegue-se visualizar as tarefas repetitivas e o tempo gasto nesta atividade, 

além disso, também pode-se considerar a distância percorrida. 

Para Barbosa et. al. (2017) com a utilização dessa ferramenta pode-se identificar movimentos 

desnecessários, tanto do operador quanto do material, e, a partir disso, redefinir um layout ideal – que, 

conforme explicitado por Silva & Rentes (2012), tem alta influência no desempenho da organização, pois 

este define a localização e a distribuição dos recursos no chão de fábrica. Ainda de acordo com estes 

autores, a ferramenta tem como objetivo a diminuição do desperdício de tempo e melhorar a eficiência 

do processo em questão. 

2.2 Theory of Constraints (TOC) 

A Theory of Constraints (TOC) ou, em português, teoria das restrições, é um método de melhoria contínua 

que foca nas restrições das operações que limitam a empresa, podendo esta última ser de produção ou 

serviço, de trabalharem em níveis altos de desempenho (Pinto, 2009). Esta teoria, se fundamenta no 

princípio de que todos os elementos de uma organização são interdependentes, ou seja, cada elemento 

é influenciado por outro e que todos formam um sistema (Oenning, Neto & Vasata, 2008).  

Estas restrições, também designadas de bottlenecks, podem ser uma máquina, uma cultura empresarial 

resistente a mudança e até mesmo uma pessoa. Portanto, esta metodologia trabalha com fatores 
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tangíveis e intangíveis (Pinto, 2009). Se o problema for político (intangível), há uma ramificação 

designada de PR – Processo de Raciocínio, que consegue gerar as restrições (Wanderley & Cogan, 2012).  

O PR é constituído por cinco ferramentas: 1) Árvore da realidade atual (ARA), 2) Diagrama de Dispersão 

de Nuvem (DDN), Árvore da Realidade Futura (ARF), Árvore de Pré-Requisitos (APR) e Árvore de Transição 

(AT) que auxiliam na identificação dos problemas, nas possíveis soluções e no plano de ação necessário 

para atingir o objetivo esperado (Filho, Pergher & Silva, 2009).  

Resumidamente, a primeira ferramenta Árvore da Realidade Atual (ARA) – identifica os efeitos 

indesejáveis e sua relação entre eles no sistema. A segunda Diagrama de Dispersão de Nuvens (DDN) – 

identifica as restrições reais que afetam o sistema, esta fase ajudam a entender a causa dos efeitos 

indesejáveis, e, assim fazer estruturar propostas (denominadas de “injeção”) para se atingir os objetivos.  

A terceira, Árvore da Realidade Futura (ARF), verifica se as propostas sugeridas eliminam os efeitos 

indesejáveis. A quarta, Árvore de Pré-Requisitos (APR), identifica os obstáculos de cada etapa antes de 

executar a injeção. E, por fim, a quinta ferramenta, Árvore de Transição (AT), define quais ações devem 

ser feitas para superar os obstáculos identificados anteriormente (Martins, 2002). 

Estas cinco ferramentas auxiliam na identificação de três questões: “O que mudar?”. “Para o que 

mudar?”; e, “Como provocar a mudança?”. A primeira questão é respondida pela ARA, a segunda pela 

DDN e ARF e, a última pela APR e AT (Filho, Pergher & Silva, 2009). 

Tabela 4: Ferramentas TOC (Filho, Pergher & Silva, 2009) 

 

2.2.1 Árvore da Realidade Atual (ARA) 

A Árvore da Realidade Atual descreve a situação atual do sistema em questão. Esta ferramenta faz a 

identificação dos Efeitos Indesejáveis (EI) através de um diagrama próprio (Figura 12) e, através destas, 

identifica o problema raiz (Filho, Pergher & Silva, 2009).  

Como provocar a mudança?
Árvore de Pré-Requisitos (APR)

Árvore de Transição (AT)

Questão Central Ferramenta

O que mudar? Árvore da Realidade Atual (ARA)

Para o que mudar?
Diagrama de Dispersão das Nuvens (DDN)

Árvore da Realidade Futura (ARF)
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Figura 12: Simbologia ARA (Filho, Pergher & Silva, 2009) 

De acordo com Oenning, Neto & Vasata (2008), a elaboração do ARA se divide em 10 etapas. A primeira 

é a coleta das informações para a identificação dos efeitos indesejáveis; a segunda e a terceira etapa 

são as ligações de causa-efeito-causa através da simbologia apresentada acima; a quarta é a reavaliação 

das etapas anteriores objetivando encontrar algo que esteja faltando (esta etapa só acontece quando 

todos os Eis são conectados); as etapas 5, 6, 7 e 8 é a revisão de toda a árvore visando a retirada ou o 

acréscimo de alguma entidade; a 9 é a apresentação da ARA para pessoas que conhecem a realidade 

da empresa e, a 10 é a definição de qual EI tem maior contribuição para os efeitos indesejáveis.  

2.2.2 Diagrama de Dispersão de Nuvem - DDN 

O DDN ou Diagrama de Conflito recebe este nome pois a ferramenta determina apenas uma solução 

entre duas possíveis. Portando, este diagrama permite encontrar o conflito que impede a implantação 

de uma solução (Oenning, Neto & Vasata, 2008). 

Além disso, esta metodologia é constituída por um diagrama que apresenta o objetivo (oposto do 

problema-raiz), os requisitos para se atingir este e os pré-requisitos, que são os fatores que definem o 

conflito (Wanderley & Cogan, 2012). 

Esta técnica tem como foco a criação de uma solução para a eliminação do problema que limita o 

aumento da performance da empresa. De acordo com o autor essa ferramenta é umas das principais 

da TOC (Filho, Pergher & Silva, 2009).  

\

Então...(Efeito)

Se...(causa) Se...(causa) Ou...(Causa Extra)

E...(Causa  Necessária)Se...(causa)

Então...(Efeito)

Então...(Efeito)

1 2

3
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Figura 13: Modelo DDN - Adaptado de Wanderley & Cogan, 2012. 

2.2.3 Árvore da Realidade Futura - ARF 

Nesta etapa, as soluções propostas na etapa anterior (DDN), identificadas como “injeção”, são testadas 

através do diagrama de Árvore da Realidade Futura. O objetivo é transformar os Efeitos Indesejáveis em 

Efeitos Desejáveis - ED (Wanderley & Cogan, 2012). 

A construção da ARF inicia-se com as injeções e, a partir destas, criam-se os efeitos desejáveis para se 

conectam as soluções propostas anteriormente (Filho, Pergher & Silva, 2009).  

 

Figura 14: Modelo ARF (Wanderley & Cogan, 2012). 

 

Objetivo A

Requisitos C

Requisitos B Pré- Requisitos D

Pré- Requisitos  
Não-D

Conflito
Injeção

ED 1

ED 1

Injeção A

ED 2

ED 2

ED 3

ED 3

Injeção B
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3. APRESENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Este capítulo apresenta brevemente a empresa onde foi realizada a dissertação. Este contempla a 

localização da mesma, a área de atuação, o grupo Bi-Silque e sua estrutura interna, os tipos de materiais 

que são produzidos e uma descrição mais detalhada sobre o local em que o trabalho foi realizado.  

3.1 Identificação e localização 

A Bi-Silque, empresa de tamanho médio de capital social português e de caráter familiar, está situada 

em Esmoriz, concelho de Ovar, e tem como finalidade a criação de artigos de comunicação visual através 

de quadros com perfis de madeira e/ou alumínio.  

 

Figura 15: Imagem área da empresa Bi-Silque 

A empresa foi fundada em 1979 por Virgílio Vasconcelos e Aida Vasconcelos em sua garagem. Neste 

local faziam a produção e a comercialização de produtos de cortiça para fins domésticos e de escritório.  

Os fundadores, conscientizando-se do sucesso dos produtos e visando a expansão da empresa, 

resolveram ampliar seu market share através da venda de produtos para o exterior. Tal fato foi 

rapidamente aceite e reconhecido pelo mercado estrangeiro devido a grande variedade de artigos que a 

empresa produzia e o caráter inovador dos mesmos.   

Atualmente, a empresa é líder na produção deste tipo de artigo, exporta grande parte dos seus produtos, 

especificamente, 98,7% e está presente nos cinco continentes. 
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Figura 16: Área de atuação  

3.2 O Grupo Bi-Silque SPGS, S.A. 

A Bi-Silque está integrada na holding Bi-Silque SGPS S.A. Onde, para além desta, há a empresa Bi-Joy – 

Distribuição e Comercialização de Produtos Representados S.A; Bi-Bloco – Produtos de Comunicação 

S.A.; Bi-Bright – Comunicação Visual Interativa S.A.; Bi Silque – Produtos de Comunicação Visual LTD 

(UK) e Bi-Silque – Produtos de Comunicação Visual INC (EUA) e Wrong Weather (Figura 17).  

 
Figura 17: O Grupo Bi-Silque 

3.3 Estrutura Interna da Empresa 

A empresa apresenta uma estrutura organizacional funcional e possui cinco departamentos dentro da 

organização, conforme pode ser visto na Figura 18. 

 
Figura 18: Estrutura Interna 
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Além disso, a Bi-Silque está dividida em dois setores, Bi-Casa e Bi-Office. Sendo que, o primeiro visa a 

produção de artigos para o ramo doméstico (utiliza madeira como moldura e produz, por exemplo, 

quadros magnéticos e quadros de cortiça ou tecido); e o segundo, objetiva uma aplicação mais 

profissional (neste caso, há a utilização do alumínio na moldura do quadro). 

    

3.4 Setor Bi-Casa 

Este setor está dividido em 13 secções, que funcionam de maneira independente, mas estão interligados 

pois a produção do artigo de cada secção depende da manufatura do anterior. Na Figura 21, pode-se 

visualizar como cada departamento está separado no setor Bi-Casa e em Figure 1 encontra-se o 

fluxograma geral. 

 

Figura 21: Layout setor Bi-Casa 

Figura 19: Bi-Casa Figura 20: Bi-Office 
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O Layout da Figura 21 é dividido em 13 secções e todas pertencem ao setor produtivo das Madeiras, ou 

seja Bi-Casa.  

1. Secção das Prensas: neste local há o recebimento da matéria prima (plano do quadro, que pode 

ser, softboard ou cartão). Seguidamente, este plano é lixado e recebe uma cola para aderir a 

superfície desejada pelo cliente, podendo ser tecido ou cortiça e que pode ser feito manualmente 

ou de maneira automática. Dando continuidade a este processo, o composto (plano + cortiça, 

por exemplo) é colocado na prensa para em seguida ser enviado para o armazém de planos 

colados. O processo em 13 é semelhante a este, a diferença é que o material colado na superfície 

é uma chapa magnética e é feito de maneira automática; 

2. Armazém de Planos Colados: nesta secção o plano colado é armazenado para ter o tempo de 

cura necessário, e, posteriormente, ser enviado para o Corte do Plano; 

3. Secção Corte de Plano: nesta área, o plano colado, após o tempo de cura, é cortado nas 

dimensões em que o cliente deseja. Após o corte o plano, este pode ficar no armazém de planos 

cortados da Bi-Casa ou ser enviado para o armazém da Bi-Office; 

4. Secção de Corte II: neste local há o corte do tecido e cortiça que será utilizado para agregar ao 

plano do perfil na Secção das Prensas. Além disso, há o corte de material fora dos tamanhos 

padrões; 

5. Secção dos Perfis: neste departamento há o recebimento da matéria prima (Pinho ou MDF), em 

formato de tábua, que, no caso do Pinho, por exemplo, é de 2,6m x 0,22m. Posteriormente a 

esta etapa, é realizado o corte em tamanhos menores até se transformar no perfil em dimensões 

de 2,6m x 0,014m. Seguidamente, este material é enviado para o armazém de Perfis; 

6. Secção de Revestimento: neste local, o perfil, de comprimento de 2,6m, é revestido de acordo 

com a cor desejada pelo cliente. Posteriormente, este é enviado para o armazém de Perfis (11); 

7. Secção de Corte de Perfis: neste setor, o perfil de 2,6m (com ou sem revestimento), é cortado 

no tamanho em que será colocado no quadro, ou seja, aquele requisitado pelo consumidor. Em 

seguida é enviado para o armazém de perfis cortados (12); 

8. Secção da Montagem: nesta área o quadro é montado a partir do plano (oriundo da Bi-Casa ou 

Bi-Office) e perfil cortado. Esta montagem pode ser manual ou automática; 

9. Secção da Embalagem: o quadro, após montado, é embalado conforme a especificação do 

cliente, sendo ele de maneira unitária ou em lotes. Para além disso, cada quadro recebe os 

acessórios pedidos pelo consumidor; 
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10. Secção dos Acessórios: neste departamento há o recebimento, gestão e produção parcial dos 

acessórios que serão utilizados na embalagem.  
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DA SITUAÇÃO ATUAL 

Este capítulo descreve a situação atual do sistema da área da Montagem e Embalagem do setor Bi-Casa 

- Anexo I – Fluxograma Setor Bi-Casa. Para isto é explicitado o funcionamento interno de cada secção, 

denominados de montagem manual e automática, embalagem manual e automática. Posteriormente é 

feita a análise crítica de cada setor demonstrando os principais problemas encontrados.  

4.1 Funcionamento geral das áreas de montagem e embalagem  

Nesta seção são descritas as áreas da montagem e da embalagem estão na cadeia final do setor Bi-

Casa, identificando detalhadamente o layout e os fluxos de materiais, de pessoas e de informação.  

 

 
Figura 22: Layout Montagem e Embalagem 



 

40 

4.1.1 Área da montagem 

A realização do pedido de montagem inicia-se no planeamento da produção através das encomendas 

recebidas. Neste planeamento há a definição da quantidade de quadros que devem ser produzidos, o 

local em que deve ser feito (de maneira automática ou manual) e o tipo de perfil e plano (Figura 23). 

 
Figura 23: Exemplo de Planeamento da Produção 

Após a elaboração deste plano, o mesmo é enviado para o responsável do setor; que, posteriormente, 

através do que foi designado anteriormente, faz a distribuição do plano de produção nas máquinas 

(automáticas e manuais).  

Para um melhor controlo dos produtos que devem ser produzidos e quais já foram produzidos, o chefe 

do setor também recebe do departamento de planeamento uma folha com o resumo de todos os 

produtos que devem ser feitos naquela semana.  

A área de montagem é abastecida pela região do corte de plano e de perfil, que são constituídos por 5 e 

11 máquinas, respetivamente. Após a produção da matéria-prima necessária há a montagem do quadro, 

que pode ser feita manualmente ou através das máquinas automáticas (descritas nas secções 4.1.1.1 e 

4.1.1.2, respetivamente).  

Tabela 5: Máquinas do Setor Bi-Casa 

 

 

 

ALT1 CPR1 3 mesas MMA2 MMA1 1 mesa MFL1 FTC1 MCN1

CEQ1 CPR2 MMA3 MMA6 MFL2 FTC2 MCN2

CEQ2 CPR3 MMA5 MFL3

CEQ4 CPR4 MMA7 MFL5

CEQ5 CPM21 MMA9 EST1

CPM1 MMA11 EST3

CPM2 MMA10 EST4

CPM3 EST5

CPM6

CPM8

CPM9

Corte de 

Plano

Corte de 

Perfil

Montagem 

Manual

Montagem 

Automática

Linhas 

Piloto

Embalagem 

Manual

Embalagem 

Automática

Máquinas 

Fita Cola

Máquinas 

Cintar
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4.1.1.1 Montagem Manual  

A montagem manual é composta por 3 linhas, também chamadas de mesas e se inicia após o 

recebimento da ordem de produção e colocação no quadro de planeamento de produção daquele setor 

– realizada pelo chefe da secção. Para melhor controlo, o responsável, através de ímanes (Figura 24), 

identifica qual ordem está pronta para ser executada. Estes imãs apresentam cor vermelha ou verde, 

sendo o primeiro quando há falta de material, podendo ser perfil ou plano; e, o segundo quando há a 

liberação para a produção, ou seja, há matéria-prima para produzir o quadro pedido pelo cliente.   

 

Figura 24: Status da Ordem de Produção 

Após a verificação da cor do íman, os funcionários pegam os perfis e os planos em suas secções de 

armazenamento e colocam próximo a mesa onde vão realizar a montagem. Posteriormente há o início 

da montagem. O primeiro funcionário retira os perfis do carrinho, passa cola branca em seu interior, 

junta os perfis e faz o agrafo do canto. Em seguida, pega outro perfil e faz o agrafo do outro canto e 

entrega para o funcionário 2. Este passa cola quente nos espaços da cola branca e faz a colocação do 

plano dentro do espaço entre os perfis. Por fim, o terceiro funcionário coloca cola quente no perfil que 

vai acima do plano e faz o agrafo do restante dos cantos. 

Além do procedimento padrão de montagem, os funcionários também realizam o controlo de qualidade 

dos perfis, dos planos e do produto final nesta etapa, que é o quadro montado. Caso as duas situações 

iniciais ou uma delas aconteça, o material rejeitado é enviado para reaproveitamento ou para a zona de 

resíduos. Se o quadro tiver algum defeito, como a montagem é feita manualmente, o erro é corrigido no 
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momento da inspeção. Tal sequenciamento, considerando os fornecedores, as entradas, o processo, a 

saída e o cliente está presente na Tabela 6 e também pode ser visualizado na  Anexo II – Fluxograma 

Montagem Manual. 

Tabela 6: SIPOC - Montagem Manual 

 

4.1.1.2 Montagem Automática 

Este tipo de montagem é composta por 9 máquinas e começa com o direcionamento do responsável do 

setor para o equipamento em que deve ser feita a montagem. Esse direcionamento é baseado no nível 

de urgência da encomenda e da disponibilidade das matérias-primas.  

Identificada a máquina em que a montagem deve ser feita, os funcionários veem a ordem de produção 

e se direcionam para o local de armazenamento de perfis e de planos para abastecer a máquina.  

Com os materiais posicionados perto da máquina, dois funcionários, um de cada lado, retiram o perfil 

do carrinho e arrumam na posição correta para a colocação no equipamento. Além disso, um desses 

colaboradores também faz o abastecimento do plano. Portanto, desses 2 funcionários, 1 faz o 

abastecimento de perfis e o outro faz de perfis e planos. Finalizadas estas etapas, há a espera da 

execução da máquina; após o término, o terceiro membro, posicionado frente a saída máquina, faz a 

retirada do quadro, o controlo de qualidade e coloca em cima da palete.  

FORNECEDORES ENTRADAS PROCESSO SAÍDA CLIENTE

Corte de Plano Cola branca Quadro pronto Embalagem

Corte de Perfil Agrafador Sobras perfis Zona de Resíduos

Plano Retirada dos planos Sobras planos

Perfil

Retirada dos perfis

Passar cola

Agrafamento do canto

Colocação dos planos

Quadro Montado

Recebimento do 

Pedido

Zona de 

Reaproveitamento

Colocação dos perfis 

na mesa

Montagem Manual

Máquina de Cola 

quente

Sobras cola 

branca

Sobras cola 

quente
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Assim como na montagem manual, nesta secção também há o controlo de qualidade dos planos, perfis 

e do produto final. E, assim como no anterior, caso um desses produtos esteja não conforme, há o envio 

do mesmo para a zona de resíduos ou reaproveitamento. Entretanto, se o produto final for recusado, 

tenta-se reaproveitar a matéria-prima utilizada para a fabricação do mesmo inserindo o mesmo material 

(plano ou perfil) na máquina – o local de origem da matéria prima, as entradas utilizadas para se realizar 

o processo, a saída deste e os clientes que recebem o produto está presente na Tabela 7 e no  Anexo III 

– Fluxograma Montagem Automática. 

Tabela 7: SIPOC - Montagem Automática 

 

4.1.2 Embalagem 

O processo de embalagem inicia-se com o recebimento da ordem da produção realizado pelo setor de 

planeamento da produção; além disso, este setor também envia o código de barras do cliente. 

Na ordem de produção há as especificações do cliente, que são: os acessórios e o rótulo necessário com 

seu posicionamento. 

Este setor é composto por 8 máquinas automáticas (4 máquinas que colocam plástico filme e 4 estufas) 

e 1 mesa manual. Sendo que, a definição do local que será feita a embalagem é realizada de acordo 

FORNECEDORES ENTRADAS PROCESSO SAÍDA CLIENTE

Corte de Plano Agrafador Quadro pronto Embalagem

Corte de Perfil Plano Sobras perfis Zona de Resíduos

Perfil Retirada dos planos Sobras planos

Sobras de grafos

Retirada dos perfis

Sobras de cola

Cola Ligar Máquina

Execução Máquina

Retirada do memo

Colocar os perfis na 

máquina

Colocar os planos na 

máquina

Máquina Automática 

Recebimento do 

Pedido

Zona de 

Reaproveitamento

Máquina 

Montagem 

Automática
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com o pedido do cliente. Após a passagem de filme plástico no quadro e colocação dentro da caixa, há 

o fechamento da mesma, que é feito através das máquinas de fita-cola (2) e, posteriormente, pelas 

máquinas de cintar (2). Terminada esta etapa, o produto, já dentro da caixa, é enviado para o armazém 

de expedição. Vale ressaltar que há duas linhas de montagem automática que são acopladas a 

embalagem; estas são denominadas de linha piloto e seu fluxograma pode ser visualizado em Anexo IV 

– Fluxograma Linhas Piloto. 

Assim como no setor da Montagem, como forma de controlo, o responsável pela Embalagem também 

recebe uma lista com todos os produtos que devem ser embalados naquela semana.  

4.1.2.1 Embalagem Manual 

A embalagem manual pode acontecer de duas formas: após as máquinas automáticas ou não. Com 

relação ao primeiro método, o quadro, após passar pela máquina de filme, é enviado para a mesa onde 

é feita a embalagem manual. Neste caso, cada quadro é embalado individualmente, ou seja, cada quadro 

é colocado dentro de uma caixa separada. No segundo caso, o quadro, sem o plástico filme proveniente 

das máquinas automáticas, é colocado dentro de uma única caixa e são inseridos os acessórios e o 

rótulo requisitado pelo cliente; estes são visualizados na ordem de produção. Este processo também 

pode ser visualizado na Tabela 8 e no Anexo V – Fluxograma Embalagem Manual. 

Tabela 8: SIPOC - Embalagem Manual 

 

FORNECEDORES ENTRADAS PROCESSO SAÍDA CLIENTE

Quadros

Retirar os quadros

Palete

Sobras de Rótulo Zona de Resíduos

Caixa

Sobras de Caixa

Rótulos

Código de Barras

Acessórios

Etiquetas

Colocação etiqueta

Colocação no palete

Envio para o armazém

Máquina de 

Montagem 

Automática

Recebimento do 

Pedido

Armazém de 

Produto Acabado

Máquina de Fita 

Cola Zona de 

ReaproveitamentoMontagem 

Manual

Montar a caixa e 

colocar o quadro 

dentro

Embalagem Manual

Colocar os quadros na 

mesa

Colocar acessórios e 

rótulos

Quadro 

embalado na 

Sobras de 

Acessórios
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4.1.2.2 Embalagem Automática 

Este processo consiste no recebimento do quadro produzido na etapa anterior (montagem manual e 

automática) e passagem do mesmo pelas máquinas de filme, estufa, fita-cola e cinta.  

Toda esta etapa se inicia com a visualização da ordem de encomenda, a prioridade de entrega e a 

conclusão da produção da quantidade necessária para aquele quadro com relação ao cliente. Uma vez 

que há a quantidade de quadros necessários, os funcionários deste setor visualizam a ordem de 

produção para verificar quais acessórios o cliente deseja, qual é o rótulo e o devido código de barras. 

Após esta etapa, um funcionário se dirige ao supermercado de acessórios para retirar aqueles que foram 

requerido e, posteriormente, colocar no quadro; enquanto isso, outro colaborador pega a palete com os 

produtos e a responsável do setor retira o rótulo do seu local de armazenamento (este armazenamento 

pode ocorrer em 3 lugares e são denominados de “casa dos rótulos”). 

O controlo de qualidade do produto é verificado na entrada do quadro no tapete e após a saída do mesmo 

na estufa. Tendo a aprovação de ambas as áreas, o último funcionário desta secção fecha a caixa e 

coloca a identificação do produto na parte externa (etiqueta). Finalizada esta etapa, a caixa é colocada 

na palete e enviada para o armazém de produtos acabados – este sequenciamento, assim como os 

fornecedores, matérias primas, processo, saídas e clientes podem ser visualizados na Tabela 9 e no  

Anexo VI – Fluxograma Embalagem Automática. 
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Tabela 9: SIPOC - Embalagem Automática 

 

FORNECEDORES ENTRADAS PROCESSO SAÍDA CLIENTE

Quadros

Retirar os quadros

Palete

Sobras de Caixa Zona de Resíduos

Ligar Máquina

Sobras de Rótulo

Colocar os quadros

Caixa

Rótulos

Código de Barras

Acessórios

Etiquetas

Passagem pela Estufa

Passagem pela 

Máquina de Cintar

Colocação etiqueta

Colocação no palete

Envio para o armazém

Passagem pela 

Máquina de Fita Cola

Recebimento do 

Pedido

Colocar acessórios e 

rótulos

Quadro 

embalado na 

Retirar quadro e 

colocar Código de 

Barras

Montar a caixa e 

colocar quadro dentro

Máquina de 

Embalagem

Máquina de Fita 

Cola

Máquina de 

Cintar

Colocação do Plástico 

Filme pela Máquina

Embalagem Automática

Montagem 

Manual

Máquina de 

Montagem 

Automática

Sobras de 

Plástico Filme

Sobras de 

Acessórios

Armazém de 

Produto Acabado

Zona de 

Reaproveitamento

Sobras de 

Quadros
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4.2 Análise crítica e identificação dos problemas 

Para fazer a análise crítica da situação atual foram usados vários instrumentos para recolher dados, 

nomeadamente questionários, estudo dos tempos, brainstorming, amostragem e 5Why’s. Além disso, 

também foram contemplados fatores identificados através da observação.  

4.2.1 Quadros estragados na montagem automática  

Um problema encontrado frequentemente no setor da montagem automática está nos quadros 

estragados.. A recorrência é considerável pois 11,5% do que é produzido precisa ser retrabalhado por 

causa de algum defeito. Visando a identificação das causas deste problema, foi realizado um 5Why’s 

com os operadores da máquina (Tabela 10). 

Tabela 10: 5 Why's na Montagem Automática 

 

Visto a abrangência das causas do problema em questão, estes foram reavaliados pela direção da 

produção e o chefe do setor para definir o responsável de cada causa (Tabela 11).  

 

 

 

Problema Por quê? Por quê?

Problemas no agrafador

Falta de cola

Falha do 

operador

Qualidade 

baixa em 

produtos de 

cortiça A calibração é feita 

manualmente

Cortiça mal colada Stock é FIFO e não LIFO

Excesso de  cola

Plano enviado diretamente 

da prensa para o corte

Falha na calibração

Tempo de cura abaixo do 

ideal

Quadros estragados 

na montagem 

automática

Excesso de pressão

Problemas no bico
Falha da 

máquina

Perfil de tamanhos 

diferentes

Por quê?

Falha na visualização do 

rasgo quando o perfil é 

organizado para colocar na 

máquina

Falta de organização e 

identificação dos perfis 

cortados

Por quê?

O bico gira quando o perfil 

desce

Enviado incorretamente 

pelo operador de  corte de 

perfil

Não há 5S no carrinho de 

perfis cortados

Cansaço

Distração

Falta manutenção planeada

O suporte responsável por 

passar a cola fica frouxo

Rasgo diferente
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Tabela 11: Causas do problema na Montagem Automática x Setor 

 

Uma vez que a dissertação foi realizada nos setores da Montagem e Embalagem, a atuação para o auxílio 

na resolução do problema (quadros estragados na montagem automática) se deu com a identificação do 

carrinho de perfis e as razões para a distração e o cansaço, o que gera uma baixa produtividade.  

4.2.2 Atraso da entrega de encomendas 

Uma outra questão está no atraso da entrega de encomendas (dados que a empresa não quis fornecer 

mas admite que há), este fator foi abordado apenas no setor da Embalagem e procurou-se identificar os 

principais fatores que causam este problema.  

Assim como anteriormente, foi realizado um 5Why’s com os colaboradores que trabalham naquele setor 

(Tabela 12). 

Tabela 12: 5Why's setor da Embalagem 

 

Após a visualização das principais causas, foi analisado e discutido o setor responsável para, 

posteriormente, atuar na causa raiz (Tabela 13).  

Setor/ Responsável

Montagem

Embalagem

Embalagem

Corte de Plano

PrensasA calibração é feita manualmente

Distração

Stock é FIFO  e não LIFO

Plano é enviado diretamente da 

prensa para o corte
Prensas

Causa Raíz

O suporte responsável por passar a 

cola fica frouxo

Não há 5S no carrinhos de perfis 

cortados
Corte de Perfil e Montagem

Cansaço

Problema Por quê? Por quê?

Atraso para terminar uma 

encomenda na Embalagem

Não há ferramenta Kanban 

entre os setores

Falha na comunicação entre 

setores 

Falta de perfil (personalizado)

Falha na comunicação entre 

os setores da Montagem e 

Embalagem

Rupturas de fabrico na 

Montagem Manual

Falta de matéria prima ou 

recursos para produzir o plano 

ou perfil

Falta de materiais 

proveniente do setor da 

Embalagem

Ausência de rótulos para 

completar a encomenda

Falta de materiais 

proveniente do Armazém

Falta de acessórios para 

completar a encomenda

Por quê?

Falta de plano (personalizado)



 

49 

Tabela 13: Causas do problema na Embalagem x  Setor 

 

Concluída esta etapa, identificou-se que um grande problema está na comunicação entre setores. Apesar 

deste contemplar a Montagem e a Embalagem, não houve atuação para mitigar este problema pois a 

empresa esta implementando um novo software que visa a eliminação ou a diminuição deste. Sendo 

assim, para tentar resolver o problema do atraso na Embalagem, estudaram-se os motivos pelo qual há 

falta de rótulos para completar uma encomenda. 

4.2.3 Demasiado tempo para encontrar rótulos  

Os rótulos estão divididos em 3 setores da secção de embalagem. Estes são retirados após a visualização 

da ordem de encomenda do cliente. Visando identificar o desperdício na caminhada, procura e gestão 

dos rótulos, foi feito um diagrama de spaghetti (Figura 25) e um estudo de tempos para identificar o 

tempo necessário desta atividade. Neste diagrama as cores (preta, vermelha, amarela, verde e azul) 

respresentam os caminhos que o responsável de linha pode percorrer para entregar o rótulo, que, neste 

caso, seria para uma das 5 máquinas que embalam o produto. 

 

Setor/ Responsável

Planos, Perfis, Montagem e Embalagem

Falta de matéria prima ou recursos 

para produzir o plano ou perfil

Embalagem e Armazém

Montagem e Embalagem

Causa Raíz

Compras e Planeamento da Produção

Embalagem e Planeamento da Produção
Ausência de rótulos para completar 

a encomenda

Falta de acessórios para completar a 

encomenda

Não há ferramenta Kanban entre os 

setores

Falha na comunicação entre setores 
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Figura 25: Diagrama de Spaghetti para procurar rótulos 

 

Adotando o estudo do tempo presente no Anexo VII – Estudo dos Tempos, a quantidade de medições 

que deveriam ser feitas era de, aproximadamente, 195 (Tabela 14). O cálculo foi feito com 10 medições 

(Tabela 15), um erro (Er) de 10% e um índice de confiança (Tabela 16) de 95%. Devido ao grande número 

de medições necessárias de acordo com o método anterior e, visto que há 353 rótulos (somatório da 

quantidade de rótulos das 3 secções que fazem o armazenamento), foi realizado um cálculo para a 

medição a partir da amostragem (Tabela 17) segundo a fórmula presente no Anexo VIII – Amostragem.  
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Tabela 14: Cálculo das medições segundo item 5.1.2 

 

Tabela 15: Tabela d2 (Peinado & Graeml, 2007) 

 

Tabela 16: Tabela z reduzida (Peinado & Graeml, 2007) 

 

Tabela 17: Cálculo das medições segundo item 5.1.3 

 

Identificada a necessidade de se realizar 76 medições, o estudo foi executado e encontrou-se os valores 

presentes em Anexo IX – Tempo para retirada de um rótulo. 

De acordo com informações da empresa, esta recebe, semanalmente, pedidos de 65 clientes, o que, 

multiplicado pela média de tempo de procura de rótulo, gera um resultado de 3242,74 segundos. Este 

valor, traduzido em produção equivale a 757 quadros embalados. 

Somando-se a isto, há a falta de identificação dos rótulos no local onde estão armazenados, e este fator 

é uma das causas da justificativa “Difícil Encontrar”. Além disso, uma outra explicação para a demora 

da retirada do rótulo é o ”Difícil Acesso”, este pode ser explicado devido a má organização do armazém 

e a falta de espaço para depositar os rótulos que são recebidos (novos e reposição de stock) – um 

exemplo dessas duas justificativas pode ser visto na Figura 26. 

z 1,96

r 117,76

Er 0,1

d2 3,078

x 53,803

Z x R (1) 230,8096

Er x d2 x X (2) 16,56056

(1) / (2) = (3) 13,9373

(3)^2 194,2484

Probabilidade 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99%

Z 1,65 1,7 1,75 1,81 1,88 1,96 2,05 2,17 2,33 2,58

353

95

1,96

10

0,5

75,668

76

Tamanho da população

Grau de confiança (%)

Tabela (valor de z)

Cálculo da amostra

P (sem inf. prévia) = 50%

Arredondado

Margem de erro (%)
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Figura 26: Casa dos rótulos (1) 

Posto isto, é evidente a perda de tempo na procura dos rótulos. Esta perda pode ser identificada quando 

o operador não o encontra ou quando vai procurar no local errado.  

4.2.4 Análise ao posicionamento demográfico e atitudes comportamentais  

O objetivo da elaboração dos questionários é o levantamento de informações sobre o posicionamento 

demográfico e atitudes comportamentais; para isso, há diversos modelos, como: abertos, fechados, 

diretos, indiretos, assistidos e não assistidos (Nogueira, 2002). Neste trabalho foi utilizado o modelo de 

questionário direto (Tabela 18), na qual a resposta é coletada diretamente ao entrevistado, e foi elaborado 

a partir da observação do entrevistador considerando o comportamento dos funcionários na sua rotina 

de ofício.  

Tal como referido na secção 1.3. da metodologia de investigação, a ferramenta utilizada foi o questionário 

e a fonte de informação foi a de campo, ou seja, realizou-se uma análise através da observação e do 

conhecimento empírico. Além disso, também foi utilizada a pesquisa qualitativa, na qual a informação 

coletada não está quantificada e pode ser associada com a análise do texto falado e escrito e a 

observação direta do comportamento do entrevistado. 
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Tabela 18: Perguntas do questionário para estudo do comportamento e resultados 

 

O modelo mais utilizado para quantificar as respostas dos entrevistados sobre suas atitudes 

comportamentais, é a escala de Likert, na qual, os participantes, a partir de uma escala, escolhem o seu 

grau de concordância com a pergunta feita; para essa escolha, há uma grandeza com 5 pontos, variando 

do “discordo totalmente” até “concordo totalmente” (modelo original proposto por Likert). Porém, vale 

ressaltar que este modelo pode sofrer variações de acordo com o pesquisador (Júnior & Costa, 2014) 

Para este caso foi adotado uma de 6 pontos variando de “Muito Ruim” até “Excelente” (Tabela 19).  

Tabela 19: Escalas utilizadas no Questionário 

 
 

A cultura empresarial é a essência da organização e pode ser descrita como o comportamento das 

pessoas no ambiente organizacional. Como dito anteriormente, considera o comportamento dos 

colaboradores, portanto, de difícil mensuração. Visando a quantificação deste foi elaborado e aplicado o 

questionário nos setores da Montagem e Embalagem. No qual foi realizado em forma de entrevista, 

aplicado para todos os colaboradores dos setores, o equivalente a 33 pessoas, e foi executado em 

Novembro/2017. Para que este fosse realizado de maneira anónima e confiável, foi necessário criar 

confiança com o entrevistado de forma que o funcionário ficasse à vontade para responder as perguntas 

de maneira sincera.  

0 1 2 3 4 5

1
Qual seu nível de satisfação em relação ao 

reconhecimento do bom desempenho?
0,7084 0,0000 0,5758 1,2842 17 14 1 1 0 0

2

Qual seu nível de satisfação em relação ao recursos 

materiais oferecidos pela empresa para a realização 

do trabalho?

0,9624 2,4013 3,3636 4,3260 1 0 2 16 11 3

3
Qual seu nível de satisfação em relação à formação 

para o desempenho de suas tarefas?
0,9334 1,1272 2,0606 2,9940 2 6 14 10 1 0

4
Qual seu nível de satisfação em relação ao seu 

relacionamento com os colegas de trabalho?
0,7687 3,4131 4,1818 4,9505 0 0 1 4 16 12

5

Qual seu nível de satisfação em relação ao seu 

relacionamento profissional com a vice diretora de 

produção responsável pelo setor Bi-Casa?

1,2271 0,2275 1,4545 2,6816 10 6 11 4 2 0

6
Qual o seu conhecimento com relação as ferramentas 

Lean?
1,3171 0,8041 2,1212 3,4383 5 5 10 7 6 0

7

Qual seu nível de satisfação em relação à sua 

autonomia para propor novas ideias e soluções para 

seus superiores?

1,1214 0,3634 1,4848 2,6063 8 8 11 5 1 0

8
Qual seu nível de satisfação geral com o ambiente de 

trabalho?
0,9924 1,8864 2,8788 3,8712 2 0 6 17 8 0

Desvio 

Padrão
Mínimo Média Máximo

FREQUÊNCIAS

Muito Ruim Ruim Regular Bom Muito Bom Excelente

0 1 2 3 4 5
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Figura 27: Análise das respostas - Questão 1 

 

Figura 28: Análise das respostas - Questão 2 

 

Figura 29: Análise das respostas - Questão 3 

51,52%

42,42%

3,03% 3,03%
0,00% 0,00%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 1 2 3 4 5

1- Qual seu nível de satisfação em relação ao 
reconhecimento do bom desempenho?

3,03%
0,00%

6,06%

48,48%

33,33%

9,09%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 1 2 3 4 5

2- Qual seu nível de satisfação em relação ao recursos 
materiais oferecidos pela empresa para a realização do 

trabalho?

6,06%

18,18%

42,42%

30,30%

3,03%
0,00%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 1 2 3 4 5

3- Qual seu nível de satisfação em relação à formação 
para o desempenho de suas tarefas?
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Figura 30: Análise das respostas - Questão 4 

 

Figura 31: Análise das respostas - Questão 5 

 

Figura 32: Análise das respostas - Questão 6 

0,00% 0,00%
3,03%

12,12%

48,48%

36,36%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 1 2 3 4 5

4- Qual seu nível de satisfação em relação ao seu 
relacionamento com os colegas de trabalho?

30,30%

18,18%

33,33%

12,12%
6,06%

0,00%
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 1 2 3 4 5

5- Qual seu nível de satisfação em relação ao seu 
relacionamento profissional com a vice diretora de 

produção responsável pelo setor Bi-Casa?

15,15% 15,15%

30,30%

21,21%
18,18%

0,00%
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 1 2 3 4 5

6- Qual o seu conhecimento com relação as ferramentas 
Lean?
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Figura 33: Análise das respostas - Questão 7 

 

Figura 34: Análise das respostas - Questão 8 

 

Ao analisar os gráficos, nota-se que há uma insatisfação das pessoas com relação ao reconhecimento 

do trabalho (Figura 27), assim como com o relacionamento com o responsável pelo setor Bi-Casa (Figura 

31), e com a autonomia para propor novas ideias (Figura 33) – este fator, assim como o da questão 5, 

apresentaram um alto desvio padrão, porém, o primeiro se mostrou com uma frequência maior nas 

menores avaliações, enquanto que o segundo, apresentou uma pontuação maior nos valores 

intermediários; contudo, todos esses apresentaram médias menores do que o desempenho regular (nota 

2).  

Apresentaram um desempenho mediano os recursos materiais oferecidos pela empresa –Figura 28 

(neste quesito considerou-se recursos materiais as luvas, os protetores auriculares, as roupas e as 

botinas); a satisfação com relação a formação para desempenho das funções (Figura 29); o 

conhecimento com as ferramentas Lean (Figura 32), e a satisfação geral com o ambiente de trabalho 

24,24% 24,24%

33,33%

15,15%

3,03%
0,00%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 1 2 3 4 5

7- Qual seu nível de satisfação em relação à sua 
autonomia para propor novas ideias e soluções para 

seus superiores?

6,06%

0,00%

18,18%

51,52%

24,24%

0,00%
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 1 2 3 4 5

8- Qual seu nível de satisfação geral com o ambiente de 
trabalho?
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(Figura 34). O primeiro, considerando o desvio padrão, apresentou melhores notas do que os outros três. 

O conhecimento sobre o Lean apresentou um alto desvio, o que mostra que há uma diferença no 

treinamento das pessoas; sobre a satisfação geral do ambiente, este se mostrou regular, mas com 

grande número de notas acima de 3.  

Por fim, tem-se o relacionamento com os colegas de trabalho (Figura 30), este se mostrou bastante 

satisfatório e obteve um resultado acima de 4 (muito bom). 

4.2.4.1 Baixa produtividade 

Visando um melhor entendimento sobre a cultura local e os hábitos dos colaboradores, foi realizado um 

brainstorming, através de uma reunião com um grupo de trabalhadores do setor da Montagem e 

Embalagem, em seu horário de almoço, para não afetar a produção, sobre os motivos da baixa 

produtividade (em 2013 a produção era de 15 mil quadros por dia e atualmente é de 8mil). O objetivo 

era a identificação de fatores políticos, ou seja, comportamentais, não mensuráveis da queda de 

rendimento; portanto, não se considerou fatores como queda de encomendas e idade das máquinas. O 

resultado deste foi o reconhecimento de 16 fatores, listados abaixo: 

1. Funcionários sem comprometimento 

2. Desmotivação dos funcionários com bom desempenho 

3. Falta de reconhecimento quando o funcionário faz um bom trabalho 

4. Divergências de entendimento entre chefes de setores e operadores de linha 

5. Divergências de entendimento entre chefe de setores 

6. Falta de qualificação adequada 

7. Má qualidade da matéria-prima 

8. Funcionários que apresentam desempenho insatisfatório não sofrem nenhuma represália 

9. Falta de incentivos por parte da empresa 

10. Baixa remuneração dos funcionários 

11. Alto número de retrabalho 

12. Falta de capacidade da gerência para motivar os funcionários, captar recursos e balancear os 

mesmos nos setores 

13. Falta de comunicação entre chefes de setores 

14. Máquinas antiquadas 

15. Funcionários efetivos veem-se com mais poderes do que os contratados 

16. Falta de investimento em equipamento  

A partir destes itens, foi criado uma Árvore da Realidade Atual (ARA) conforme explicado no item 2.2.1. 

Esta árvore é semelhante ao diagrama de causa e efeito; sendo assim, em uma extremidade há o 

problema em questão (baixa produtividade) e as respetivas causas, problema este que na Figura 35 foi 

identificado como 1 e os demais fatores acrescidos do primeiro. Portanto, para o problema identificado 
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tem-se como causas: funcionários sem comprometimento, divergência de entendimento entre chefes de 

setores e operadores de linha e falta de comunicação entre chefes de setores. Dando continuidade ao 

processo, o primeito fator apresenta como causa a baixa remuneração dos funcionários, a desmotivação 

dos funcionários com bom desempenho, os funcionários efetivos veem-se com mais poderes do que os 

contratados e a divergência de entendimento entre chefes de setores e operadores de linha; e, assim, 

seguindo as demais causas, a construção da árvore é feita até não se encontrar nenhuma justificativa 

Após a construção da ARA e análise dos efeitos indesejáveis, somado aos resultados do questionário 

aplicado anteriormente, identificou-se como problema raiz e principal causador dos demais problemas a 

falta de capacidade da gerência para motivar os funcionários, captar recursos e balancear os mesmos 

nos setores (item 13). 
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Figura 35: Árvore da Realidade Atual dos setores Montagem e Embalagem

1- Baixa 
produtividade 

2- Funcionários sem 
comprometimento

3- Desmotivação 
dos funcionários 
com bom 
desempenho 6- Divergências de 

entendimento 
entre chefe de 
setores

5- Divergências de 
entendimento 
entre chefes de 
setores e 
operadores de 
linha

4- Falta de 
reconhecimento 
quando o funcionário 
faz um bom trabalho

7- Falta de 
qualificação 
adequada

8- Má 
qualidade da 
matéria-prima9- Funcionários que 

apresentam 
desempenho 
insatisfatório não 
sofrem nenhuma 
represália

10- Falta de incentivos 
por parte da empresa

11- Baixa 
remuneração dos 
funcionários

12- Alto 
número de 
retrabalho

13 - Falta de capacidade 
da gerência para motivar 
os funcionários, captar 
recursos e balancear os 
mesmos nos setores

14- Falta de 
comunicação entre 
chefes de setores

15- Máquinas 
antiquadas

16- Funcionários 
efetivos veem-se 
com mais poderes do 
que os contratados

17- Falta de 
investimento em 
equipamento

Problema 

Raiz 
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4.2.5 Elevadas movimentações e tempo longo no mecanismo de fechamento das caixas 

As últimas etapas do processo de embalagem dos quadros são a colocação dos mesmos nas caixas, o 

fechamento destas, a colocação da etiqueta e o envio para o armazém de produto acabados. Para que 

isto ocorra, há um funcionário que se locomove do final da cadeia (onde as caixas fechadas são 

depositadas), até o término do preenchimento das caixas pelos funcionários que estão após a máquina 

de estufa. Esta movimentação pode ser visualizada no layout (Figura 22). 

O colaborador que realiza estes movimentos tem a função de fechar as abas das caixas com as mãos, 

empurrá-las para a máquina de fita-cola, e, em seguida, empurrar para a máquina de cintar. Terminados 

estes três processos, o mesmo pega a caixa, coloca a etiqueta e começa a estruturar uma palete com 

este tipo de produto.  

A realização deste estudo baseou-se pela fórmula presente no Anexo VII – Estudo dos Tempos e 

considerou, inicialmente, um valor de 10 medições para todas as máquinas, portanto foi usado um d2 

de 3,078, como pode ser visto na Tabela 15. Além disso, considerou-se um z de 95% que é igual a 1,96 

(Tabela 16), e um erro de 10%.   

Para MFL1, MFL2, MFL3 e MFL5 encontraram-se os valores de medições de 31, 27, 3 e 4, 

respetivamente (Tabela 20).  

Tabela 20: Tempo que demora um quadro a ser produzido de acordo com a máquina 

 

1 2,67 12 4,37 23 2,48 1 2,63 12 2,43 23 2,32 1 5,57 1 6,02

2 2,89 13 1,99 24 3,78 2 2,30 13 2,45 24 4,02 2 5,37 2 5,14

3 3,19 14 3,92 25 3,47 3 2,33 14 4,88 25 2,76 3 5,01 3 6,89

4 2,76 15 2,44 26 3,96 4 3,48 15 2,65 26 3,69 4 6,85

5 1,80 16 3,95 27 4,53 5 3,62 16 3,61 27 2,60

6 2,28 17 3,41 28 2,93 6 3,90 17 3,03

7 3,13 18 3,99 29 2,84 7 2,77 18 3,84

8 2,85 19 2,43 30 3,75 8 2,39 19 4,46

9 2,72 20 3,18 31 4,18 9 2,96 20 3,75

10 3,40 21 3,10 10 2,17 21 3,13

11 4,71 22 4,71 11 3,57 22 2,77

MFL1 MFL2 MFL3 MFL5
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Tabela 21: Tempo médio de produção 

 

 

Cada caixa contém 10 quadros, portanto, demora-se em média 45,24 segundos, aproximadamente, para 

se completar uma. O operador se direciona a essas caixas quando há 2 prontas na linha, portanto, a 

cada 90,48 segundos. Assim como nas máquinas, o cálculo dos tempos levou em consideração a 

mesma fórmula e os mesmos fatores (d2, z e erro).  

Tabela 22: Tempo de deslocação do operador 

 

Para este caso foi necessário, de acordo com a fórmula, apenas 1 medição para a “ida” e 3 para a 

“volta. Após estas verificou-se que, em média, o colaborador demora 31,033 segundos para pegar a 

caixa, fechar e levar até seu destino final.  

Segundo informações da empresa, esta produz, semanalmente, em dois turnos, 46681 quadros, 

aproximadamente. Isto equivale a 934 caixas produzidas por semana, o que leva ao funcionário a realizar 

467 movimentos.  

Considerando essas informações tem-se como tempo desperdiçado no deslocamento do operador o 

equivalente a 80,51 horas por mês, o que corresponde a 5,04 dias de trabalho. Tempo este que poderia 

ser utilizado para a realização de outras atividades. 

 

 

Média Desvio Padrão

MFL1 3,2842 0,7878

MFL2 3,1300 0,7288

MFL3 5,3167 0,2838

MFL5 6,2250 0,8271

Média Geral 4,4890

1 7,11 1 21,15

2 7,59 2 21,98

3 7,84 3 23,91

4 7,91 4 24,18

5 7,52 5 24,58

6 7,42 6 22,45

7 7,66 7 26,33

8 7,77 8 25,62

9 7,92 9 22,72

10 7,62 10 21,05

IDA VOLTA
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4.2.6 Falta de iluminação adequada  

A quantidade de luminosidade em um ambiente de trabalho é de suma importância para a execução das 

atividades em um ambiente laboral (Queiroz et. al. 2010) - Anexo X – Iluminância. O setor das 

embalagens, de acordo com a norma EN 12464 – 2 (2007) está entre a Indústria/ montagem e 

Indústria/ inspeção, ou seja, a Iluminância deve estar entre 500 a 1000 lux Neste setor há as linhas 

piloto, que são responsáveis pela produção do quadro, há a inspeção dos quadros recebidos de outras 

linhas de montagem para iniciar o procedimento de embalagem e há a colocação de rótulos que 

apresentam códigos pequenos, o que exige um grau de atenção maior. 

Na empresa onde o estudo está sendo feito, a medição da Iluminância é feita por uma Instituição 

subcontratada, e, segundo a mesma, esta é de 303.148 lux. Portanto, para o setor em questão, a 

quantidade de luz que incide sobre a superfície é menor do que a recomendada, e isso faz com que haja 

uma fadiga visual dos trabalhadores e uma insatisfação dos mesmos devido as condições de trabalho.   

4.2.7 Falta de identificação nas máquinas de estufa 

A secção da embalagem, contém no meio de seu processo as máquinas de estufa para retirar o ar entre 

o quadro e o plástico filme. O objetivo desta etapa é fazer com que o plástico fique firme, reto e sem ar, 

como pode-se ver na Figura 36. 

 

Figura 36: Plástico filme sem defeitos 

Essas máquinas possuem botões de ajuste da temperatura interna da estufa, um botão de emergência 

e um para ligar a máquina, além de um dispositivo para controlar a velocidade do tapete. Esses botões 

são importantes para a segurança do operador e também para a qualidade do produto final. Caso esta 

seja negativa há uma influência direta na produtividade e no índice de retrabalho. Isto acontece, pois, 

um ajuste mal feito da temperatura ou da velocidade do tapete faz com que o plástico queime - Figura 

37 (temperatura alta e velocidade baixa) ou não elimine completamente o ar (temperatura baixa e 

velocidade alta) - Figura 38; como consequência disto, o operador tem que retirar o plástico que envolve 
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o quadro e retornar ao início do processo de embalagem para começar esta etapa novamente, 

aumentando assim, o índice de retrabalho e diminuindo a produtividade.  

 

Figura 37: Plástico filme queimado 

 

Figura 38: Plástico filme não conforme 

Posto isto, é de suma importância que estes botões estejam próximos ao funcionário, o que não 

acontece, como pode-se ver na Figura 39. 

 

Figura 39: Localização dos botões da máquina 

Além disso, foi verificado que não há identificação visual em todos os botões (Figura 40). O que dificulta 

a operação da máquina para os novos funcionários, para aqueles que não estão habituados em trabalhar 

naquele setor mas que foram deslocados por algum motivo e para aqueles que não foram treinados para 

operá-la. Sem esta identificação o operador terá dificuldade em controlar a temperatura da máquina e 

Botões da 

máquina 

Operador 
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ajustar corretamente a velocidade no tapete consoante ao quadro que está sendo embalado, o que 

poderá resultar em não conformidades que, como consequência irá gerar retrabalho e diminuição da 

produtividade. 

 

 

Figura 40: Falta de identificação na máquina de estufa 

4.2.8 Falta de identificação das máquinas e carrinhos de perfis 

Um outro problema que gera atraso para se iniciar a montagem do quadro é a identificação dos carrinhos 

de perfis; que, atualmente, não acontece (Figura 41). Para começar a produção, o colaborador deve 

retirar o perfil que foi escolhido pelo cliente (presente no planeamento da produção), considerando o 

tipo, o tamanho, o revestimento e o aro.  

 

Figura 41: Carrinhos de perfis 

Devido a grande quantidade de carrinhos e modelo de perfis, há uma perda considerativa de tempo nesta 

retirada porque o operador faz a identificação através da experiência; o que é um problema para os novos 

colaboradores.  

Temperatura 
Velocidade do tapete sem 

indicador 
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Em contrapartida estão as máquinas automáticas. Estas, ao invés de ter apenas uma identificação, 

possuem duas (Figura 42). O problema disto está nos registos. O colaborador, ao preencher a folha de 

produção, que, posteriormente será transcrita para o computador para se poder criar a OEE, pode 

identificar a máquina de uma maneira diferente de outro operador, o que resultará numa OEE errada.  

 

Figura 42: Dupla Identificação nas Máquinas 

Além disso, há colaborador que identifica apenas a medida em que está a produzir, por exemplo, ao 

invés de identificar como MMA10 (no local “Secção/ Máquina” – círculo amarelo) e 90x60 (no local 

“Dimensão” – círculo vermelho), escreve apenas 90x60 (Figura 43). O problema, neste caso, é que há 

duas máquinas que produzem quadros nesta medida. Sendo assim, o responsável por passar os dados 

para o computador, pode colocar a máquina errada ou, até mesmo, ignorar este registo devido a falta 

de dados suficientes.  

 

Figura 43: Registo de produção mal preenchido 

Dupla Identificação 





 

67 

5. APRESENTAÇÃO E RESULTADOS DAS PROPOSTAS DE MELHORIA 

Este capítulo faz a apresentação das propostas visando a resolução dos problemas mencionados no 

capítulo anterior. Além disso, demonstra os resultados obtidos caso essas melhorias sejam 

implementadas. Na Tabela 23 apresenta-se um resumo sobre as propostas sugeridas tendo como base 

a ferramenta 5W2H e descritos a seguir.  

Tabela 23: Quadro resumo das propostas de melhoria 

 

 

 

 

 

What Why Where When

Falta de controlo dos materiais 

armazenados e demora no tempo para 

encontrar o rótulo do cliente

Colocação de etiquetas nas máquinas 

Avaliação do custo benefício da mesma e a orçamentação da 

máquina a partir de vários fornecedores

Criação de um novo layout do local atual de armazenamento 

de rótulos visando a concentração destes em apenas uma 

região

A atitude das pessoas mais antigas 

influenciam as mais novas, o que gera 

uma queda de rendimento e 

produtividade. Além disso, há conflitos 

mal resolvidos que atrapalham o clima 

organizacional

A iluminação fraca gera cansaço visual, 

stress e um provável aumento dos erros

A falta de identificação dificulta ao 

colaborador atuar de maneira mais 

rápida no problema, como por 

exemplo, sobreaquecimento da estufa

A distância entre os botões e o 

colaborar, além de ser perigoso pois o 

botão de emergência está distante 

deste, faz com que o tempo de ajuste, 

caso haja algum problema na operação, 

seja demorado

Elevado tempo de procura de matéria 

prima necessária para se produzir faz 

com que haja um atraso do início da 

manufatura

A falta de identificação atrapalha no 

cálculo da OEE, pois há divergências 

sobre o número correto da máquina e 

isto gera uma interpretação errada 

sobre o desempenho do equipamento

Elevado tempo de deslocamento do 

operador apenas para fechar a caixa

Embalagem

Criação de recompensas, benefícios, estímulo a maior 

participação dos funcionários para a melhoria do local de 

trabalho, maior envolvimento dos colaboradores nas 

decisões, melhora da comunicação entre chefes e 

subordinados

How

Retirada das lâmpadas antigas por uma mais forte e mais 

econômica assim como um melhor posicionamento das 

mesmas

Colocação de etiquetas próximas aos botões demonstrando a 

sua funcionalidade e razões para a sua utilização

Inversão das máquinas para que estas fiquem na mesma 

direção que os trabalhadores executam as suas funções

Criação de um quadro ou mecanismo para identificar o tipo 

de perfil que está naquele carrinho

2018

2018

2018

Todos os 

setores

Montagem e 

Embalagem

Embalagem

Embalagem

Armazém de 

perfis 

cortados

Montagem

Compras e 

Embalagem

Compra de 

máquina de 

fechamento 

automático

Criação de um novo 

armazém de 

rótulos

Identificação das 

máquinas de 

montagem 

automática

2018

2018

2018

2018

2018

Mudança 

comportamental

Troca de lâmpadas

Identificação das 

funcionalidades 

dos botões da 

máquina de estufa

Troca de 

posicionamento 

das máquinas de 

estufa

Identificação dos 

carrinhos de perfis
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5.1 Requisitos para mudança comportamental  

Após a realização da Árvore da Realidade Atual – 2.2.1 – identificou-se o problema raiz que gerava os 

demais efeitos indesejáveis (Falta de capacidade da gerência para motivar os funcionários, captar 

recursos e balancear os mesmos nos setores). Finalizada esta etapa, transformou-se o problema em 

solução e criou-se possíveis caminhos para a resolução do mesmo, ou seja, para a elaboração do objetivo 

principal (objetivo A), foi negado o problema raiz, sendo assim, este, ao invés de apresentar falta de 

capacidade, se tornou apto e capaz.  

A ferramenta utilizada foi a Diagrama de Dispersão de Nuvem (DDN); onde, através da alteração da 

causa raiz (problema raiz) e soluções (chamadas de injeção), identifica requisitos (B e C, onde, neste 

caso, o escolhido foi o B) para se atingir o objetivo esperado (contrário do problema raiz) – Figura 44. 

Portanto, é um processo que se inicia da esquerda para a direita, ou seja, parte do “objetivo A” e segue 

no sentido do “Pré-requisito” e “Não-D”. 

 

Figura 44: Diagrama de Dispersão de Nuvem da Empresa 

Após a elaboração da DDN com as possíveis soluções, foi dado continuidade ao processo e preparou-se 

a Árvore da Realidade Futura (ARF) – Figura 45 – visando compreender o cenário que poderá ser obtido 

caso as mudanças sejam implementadas. Por exemplo, para a injeção 2 (benefícios e direitos iguais 

para efetivos e contratatos) espera-se que haja um maior comprometimento dos funcionários e uma 

maior motivação dos funcionários com bom desempenho, a consequência dessas duas, somada a uma 

terceira (maior motivação dos funcionários efetivos) gera, como resultado, um aumento da produtividade.  

Injeção: 1- oportunidades de acordo com 

o bom desempenho; 2- benefícios e 

direitos iguais para efetivos e 

contratados; 3- fornecer feedback aos 

funcionários

Requisito B:  Dar feedback, encorajar e 

fornecer oportunidades aos funcionários 

que executam bem as suas tarefas 

sendo ele efetivo ou não

Requisito C: Dar feedback, encorajar e 

fornecer oportunidades a todos 

funcionários sem diferenciar o 

desempenho e sem beneficiar os que 

são efetivos

NÃO-D: Manter a gestão atual 

e ignorar o desempenho dos 

funcionários

Pré-requisito D: Mudança na 

forma de gestão e avaliação 

dos funcionários

Objetivo A: Gerência apta e capaz  

de motivar os funcionários, 

captar recursos e balancear os 

mesmos nos setores
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Somando todas as consequências esperadas das injeções propostas, é almejado como resultado final 

de todo processo, um aumento de produtividade do setor em questão, assim como uma maior motivação 

dos funcionários e comprometimento dos mesmos. 

 

 

Figura 45: Árvore da Realidade Futura da Empresa 

5.2 Troca das lâmpadas  

Devido à falta de iluminação correta nos postos de trabalho do setor das linhas piloto e da embalagem, 

foi aconselhado a troca das lâmpadas e um reajuste da localização das mesmas Figura 46. O objetivo é 

seguimento da norma EN 12464 – 2 (2007) e promover melhores condições do ambiente de trabalho 

para os colaboradores.  

Injeção 1-
Oportunidades de 
acordo com o bom 
desempenho

Injeção 2- Benefícios e 
direitos iguais para 
efetivos e contratados

Injeção 3- Fornecer 
feedback aos 
funcionários

Maior motivação dos 
funcionários com bom 
desempenho

Maior motivação 
dos funcionários 
efetivos

Maior 
comprometimento 
dos funcionários

Aumento da 
produtividade

Melhor 
entendimento 
entre chefes e 
operadores de 
linha
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Figura 46: Alteração da Iluminação 

Esta solução visando a diminuição da insatisfação dos trabalhadores e o seguimento da norma, foi 

proposta em Novembro/2017 e foi atendida parcialmente em Março/2018. Esta substituição é vista 

como um projeto inacabado pois há regiões em que a iluminação é inferior àquela que é proposta pela 

EN 12464 – 2 (2007). A justificativa do responsável para tal fato é a falta de lâmpadas para colocar na 

região em que a iluminância não é adequada.  

5.3 Máquinas de estufa - posicionamento das máquinas e identificação dos botões  

Essas máquinas estão localizadas no setor da embalagem e estão após a passagem do plástico filme no 

quadro. Para resolver o problema da distância do operador com relação aos botões da máquina foi 

sugerido girar a máquina para esta ficar próxima ao operador. Foi proposta esta mudança do 

posicionamento do equipamento pois o colaborador não pode estar do outro lado porque alguns quadros 

são colocados no chão, em cima de uma palete, para posteriormente serem embalados. Isto acontece 

quando há falta de quadros para completar a encomenda, quando a avarias nas máquinas de fita-cola e 

quando o término da embalagem (colocação do quadro na caixa) é para ser feita manualmente. 

Com relação ao problema de identificação, foi pedido para que esta fosse feita. O reconhecimento das 

funcionalidades de cada botão serviria para o operador ter maior controle sobre a temperatura da estufa. 

Além disso, foi proposto a colocação de um identificador no mecanismo que controlaria a velocidade do 

tapete. Este identificador definiria a velocidade adequada de acordo com o tamanho do quadro, por 

exemplo, para quadros 40x30 esta seria de 5 e para os quadros 90x60 a velocidade seria de 10. Esta 

diferença acontece, pois, quanto mais tempo o quadro fica na estufa, maior a probabilidade de o plástico 

queimar.  
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A primeira proposta (movimentação da estufa) é de responsabilidade do setor de manutenção, que já 

está ciente do projeto, porém alega não ter tempo para se realizar a mudança neste momento. Este 

projeto já tem a duração de 3 meses.  

A segunda proposta (identificação dos botões) é feita pelo departamento de qualidade em conjunto com 

o de manutenção, essa parceria acontece, pois, a primeira é responsável pelas etiquetas e a colocação 

nas máquinas e a segunda assegura a funcionalidade de cada botão. O setor da qualidade tem 

conhecimento sobre a solicitação e já informou o departamento de manutenção. Assim como o anterior, 

este projeto também já tem a duração de 3 meses.  

5.4 Identificação dos carrinhos de perfis  

Estes carrinhos estão na secção de armazenamento de perfis cortados. Neste local há diversos tipos de 

perfis e cabe as pessoas que irão realizar a montagem do quadro, identificar aquele que deve ser utilizado 

para a manufatura.  

Como não há identificação, os colaboradores perdem tempo a procura do perfil correto. Uma possível 

solução estaria na identificação destes carrinhos. Esta pode ser feita através de um quadro acima de 

cada carrinho com especificações sobre a quantidade, aro, tipo, data e o colaborador responsável pela 

produção do perfil.   

Esta identificação visa a diminuição do tempo de procura do perfil e uma diminuição do tempo de preparo 

para se iniciar a montagem. Esta ideia foi proposta em Janeiro/2018 e em Abril/2018 havia apenas o 

protótipo (Figura 47); o projeto envolve o responsável pelo setor de corte de perfil, a manutenção, a 

qualidade, o departamento de desenvolvimento de produtos e o setor das amostras.  

 

Figura 47: Nova Identificação dos carrinhos de perfis 
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5.5 Identificação das máquinas automáticas  

As máquinas estão no setor da montagem automática e, atualmente, algumas delas apresentam dupla 

identificação. O problema está no registo que o colaborador faz quando preenche o documento de 

produção que, posteriormente, será transcrito para o computador para gerar a OEE. Dependendo 

daquele que está na produção ou no computador, este registo pode ser duplicado, ou seja, máquinas 

diferentes podem receber apenas uma produção, o que fornece uma OEE errada pois, uma máquina 

que, por exemplo, deveria produzir 2000 e outra que deveria produzir 1000, terá como resultado da 

OEE, uma máquina produzindo 3000 e a outra nada.  

A solução para este problema seria a atualização da identificação nas máquinas, retirando aquelas que 

não são mais utilizadas e, a atualização do registo que os colaboradores preenchem, fazendo com que 

estes assinalem no documento apenas uma máquina com a respetiva medida (Figura 48). 

 

Figura 48: Novo registo de produção 

A primeira proposta, que foi feita em Novembro/2017, envolve o setor da manutenção, pois este é o 

responsável pela retirada da identificação antiga; já, a segunda, envolve o departamento de qualidade e 

foi realizada em 20 dias.  

5.6 Aquisição de máquina que fecha as abas automaticamente  

Atualmente o fechamento das abas da caixa é feito pelo operador que está no final da cadeia produtiva; 

este ainda é responsável por colocar as caixas na palete e enviar para o armazém de expedição. O 

percurso realizado pelos colaboradores, ao final de um mês, representa 5,04 dias de trabalho.  

Além disso, o tempo para se completar duas caixas cheias mais o deslocamento da pessoa responsável 

por tal atividade, representa um total de 130,18 segundos (Tabela 24). 

Tabela 24: Tempo gasto para fechar duas caixas 

 

90,48

7,636

14,73

17,33

TOTAL 130,18

2 caixas prontas

para fechar 2 caixas

até máquina de fita cola

máquina de cintar

caminhadaTempo 

(seg)

Sem a máquina - situação atual
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Visando a resolução deste problema, foi orçado o valor de novas máquinas para o fechamento das caixas 

(Figura 49). Estas máquinas seriam colocadas uma em cada linha e faria, de maneira automática, o 

fechamento das abas e a colocação de fita-cola; com isso, não haveria a necessidade do deslocamento 

do operador para realizar essa função.  

 

Figura 49: Máquina que faz o fechamento automático das abas 

Com a compra dos equipamentos haveria uma diminuição de 77% no tempo de fechamento de duas 

caixas, ou seja, de 130,18 segundos, passaria para 30,06 segundos, conforme explicitado na Tabela 25. 

Tabela 25: Novo tempo para fechar duas caixas 

 

 

O valor das duas máquinas foi orçado em 9995 euros e, a empresa, teria o retorno de seu investimento 

em 2,31 anos. Este payback considera apenas o ordenado do operador que realiza a movimentação para 

fechar as caixas. Além deste retorno, há o ganho de produtividade e um aumento das tarefas realizadas 

por esses colaboradores.  

5.7 Criação de um armazém de rótulos  

A casa dos rótulos ou armazém de rótulos, atualmente se divide em 3 regiões. Essa divisão faz com que, 

caso o funcionário não saiba exatamente onde está o rótulo, procure nessas três repartições, o que, 

consequentemente, gera um atraso para iniciar a produção. 

6,36

8,67

6,36

8,67

TOTAL 30,06 para fechar 2 caixas

máquina de cintar

até máquina de fita cola

Com a aquisição da máquina 

até máquina de fita cola

máquina de cintar

Tempo 

(seg)
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Visando a diminuição do tempo de procura, pois não haveria problemas como: dificuldade de encontrar 

o rótulo, difícil acesso e procura em outro lugar, assim como um maior controle dos rótulos, para não se 

repetir a perda de tempo procurando aqueles que não há em stock, foi proposto o armazenamento de 

todos estes rótulos em apenas um local, que seria em “Rótulos (1)” (Figura 22 na secção 4.1) esta 

repartição foi escolhida pois apresenta a maior concentração de rótulos (228 contra 45 na casa número 

2 e 80 na casa 3, mesma figura). O objetivo deste novo layout é reduzir o tempo de procura média em 

58% (de 53 segundos para 22), o que equivale, em termos produtivos a um aumento de produção de 

437 quadros por semana ou 1748 no mês. 

Neste momento, a empresa possui 353 tipos de rótulos. Sendo assim, para saber se essa repartição 

conseguiria armazenar todos, foi feita a medição do local, Figura 50. 

 

Figura 50: Dimensionamento do armazém de rótulos 

Terminada a medição, a etapa seguinte foi o dimensionamento do rótulo de maior comprimento e o de 

maior largura. As respostas foram 32cm e 42cm. Estes valores foram considerados como base para se 

criar os móveis necessários.  

A ideia era que os móveis fossem flexíveis e pudessem armazenar os rótulos conforme a quantidade e o 

tamanho de cada um. Sendo assim foram elaborados três tipos de caixas. A primeira com quatro 

repartições sendo que estas poderiam ser retiradas, Figura 51. 



 

75 

 

Figura 51: Novas caixas para armazenamento – Modelo 1 

O segundo modelo foi uma caixa sem divisão (Figura 52), mas com calhas, caso futuramente fosse 

preciso dividi-la. Foi criado este tipo para aqueles rótulos que apresentam maior quantidade. E, por fim, 

visando a máxima utilização do espaço, foi elaborado uma outra caixa (Figura 53), também sem divisões 

fixas com metade do tamanho da anteriormente citada. 

   

Figura 52: Caixa para armazenamento - Modelo 2 

                            

Figura 53: Caixa para armazenamento - Modelo 3 

Todas essas caixas juntas fizeram a composição da sala, conforme pode ser visto na Figura 54. O 

espaçamento perdido que há nas quinas acontece, pois, o móvel tem que ser totalmente construído pela 

empresa e, a mesma, não consegue produzir móveis ou prateleiras de uma maneira que preenche esses 

lugares.  
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Figura 54: Nova configuração da casa dos rótulos 

Com o novo layout da casa dos rótulos, as outras divisões não serão mais necessárias e poderão ser 

utilizadas para outros fins. O resultado, com esta nova configuração, no quesito armazenamento, pode 

ser visto na Tabela 26. 

Tabela 26: Ganho com o novo armazém 

 

 

Com menor aproveitamento das caixas, o ganho é de 22,38% o que equivale a 79 rótulos a mais de 

armazenamento, ou seja, 432 contra 353 (somatório das três casas). No lado oposto, utilizando todas 

as repartições das caixas, o ganho seria de 144,76%, que corresponde a 511 rótulos a mais quando 

comparado aos três locais antigos de armazenamento. Além disso, retirando o tempo das principais 

justificativas (“Difícil Encontrar” e “Difícil Acesso”), o tempo médio de procura cairia para 24,83 

Quantidade Percentual

122,10%

144,76%TIPO 6

Total 

Espaços

432

512

608

688

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

TIPO 4

TIPO 5 784

864

431

511

22,38%

45,04%

72,24%

79

159

255

335

Ganho 

94,90%
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segundos, ao multiplicar pela quantidade de clientes, tem-se, por semana, 1613,95 segundos, o que, 

em produção equivale a 437 quadros, ou seja, haveria uma redução de 57,75% de desperdício.  

Este projeto foi proposto em Dezembro/2017 e envolve o setor de corte de plano, o de perfil e o das 

embalagens. Esta proposta não foi executada devido a implementação de software, feiras de exposição 

de produtos e inventários. Essas três causas fizeram com que os setores tivessem que se desdobrar 

para as atividades acima referidas além do trabalho e objetivo semanal de produção. 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

Este capítulo apresenta as conclusões finais do trabalho e sugestões para trabalho futuro na empresa.  

6.1 Considerações Finais 

A principal finalidade deste trabalho era a identificação dos motivos pelo qual as ferramentas Lean são 

esquecidas na empresa, ou seja, esta dissertação centrou-se no entendimento da cultura organizacional 

e no comportamento das pessoas. Portando, o objetivo era compreender as necessidades dos 

operadores baseando-se pelo comportamento dos mesmos. Além disso, paralelamente a este estudo, 

foi feita a identificação e a análise sobre os desperdícios presentes no setor produtivo visando um 

aumento de produtividade.  

Posto isto, num primeiro instante, foi aplicado um questionário aos colaboradores e realizou-se um 

brainstorming para se descobrir possíveis fatores que não foram contemplados no inquérito ou que não 

se aplicavam naquele instante. Após o término da aplicação e análise dos resultados, foi identificada 

uma insatisfação dos colaboradores com a gestão empresarial, nomeados de chefias, e com o 

treinamento recebido para realizar suas funções e para manter as ferramentas Lean que foram 

implementadas anteriormente por outras pessoas.  

Simultaneamente a este processo, estudou-se o fluxo de material, pessoas e informações necessárias 

para se realizar a manufatura do produto desejado pelo cliente. O objetivo deste era identificar eventuais 

desperdícios. Como resultado desta etapa foi elaborado um novo layout para o armazenamento de 

rótulos. Isto aconteceu devido ao tempo despendido na deslocação e procura dos rótulos, assim como 

uma má gestão destes, pois estavam divididos em 3 locais. Após as sugestões de melhoria espera-se 

encontrar uma redução no tempo de procura em 58%, o que convertido em produção, gera um aumento 

de produção de 437 quadros por semana.  

Ainda sobre o tema desperdício, foi proposto a compra de uma máquina de fechamento de abas 

automática visando o aumento da produtividade e a redução das deslocações pelo operador, o que, 

proporcionará a este a realização de outras tarefas. Como resultado da compra, espera-se diminuir o 

tempo de fechamento das caixas em 77%. 

Por fim, no intuito de melhorar a qualidade do embalamento foi proposto a troca do posicionamento da 

máquina visando um melhor controlo sobre a temperatura da estufa, a velocidade do tapete, assim como 

a aproximação do operador com o botão de emergência. 
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Apesar de todas as sugestões e benefícios, estas não foram implementadas devido a dificuldades como: 

resistência das partes envolvidas; o foco da gestão de topo na implementação de um novo software; o 

foco dos diretores de produção na transferência de materiais e linhas de produção para um novo 

pavilhão; a falta de chefia no setor durante mais da metade do tempo onde o trabalho foi realizado; e, a 

necessidade das mudanças serem produzidas pela empresa, por exemplo os móveis para o novo layout 

de armazenamento de rótulos.  

Em contrapartida, conseguiu-se alterar o registo de produção visando a diminuição de erros na passagem 

dos dados para o computador e a troca das lâmpadas no setor da Embalagem objetivando respeitar os 

limites impostos pela norma para o conforto visual e a iluminação adequada no local. 

6.2 Sugestões para Trabalho Futuro 

Como trabalho futuro sugere-se que se identifique as secções de produção para que novos funcionários 

e visitantes consigam perceber os locais em que estão. Também é importante para a empresa que haja 

um alinhamento entre a área produtiva e o setor administrativo (desenvolvimento de produtos, compras 

e marketing, por exemplo). Isto deve acontecer pois atualmente cada um pensa apenas em seu setor e 

ignora o restante, o que gera insatisfação do cliente porque não consegue-se atender os pedidos que o 

mesmo fez (com relação a quantidade e tempo). 

Ainda com relação ao alinhamento, este também deve acontecer entre o setor produtivo e o armazém, 

apesar de existir Kanbans para fazer a requisição do acessório (quantidade, código e tipo), o armazém 

envia a quantidade que o convém, o que gera um acúmulo de material desnecessário na área de 

manufatura. 

Além disso, é relevante elaborar e realizar um plano de manutenção preventiva, que atualmente não 

existe, pois as máquinas são antigas e, quando estas avariam, a manutenção corretiva, para além de 

demorar acontecer, interrompe a produção.  

E, por fim, caso a nova casa dos rótulos seja feita, deve-se criar identificações dos clientes e das 

respetivas medidas na parte externa do móvel.  
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ANEXO I – FLUXOGRAMA SETOR BI-CASA 

 

Figure 1: Fluxograma Bi-Casa 
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ANEXO II – FLUXOGRAMA MONTAGEM MANUAL 

 
Figure 2: Fluxograma Montagem Manual 
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ANEXO III – FLUXOGRAMA MONTAGEM AUTOMÁTICA 

 

Figure 3: Fluxograma Montagem Automática 
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ANEXO IV – FLUXOGRAMA LINHAS PILOTO 

 

Figure 4: Fluxograma Linhas Piloto 
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ANEXO V – FLUXOGRAMA EMBALAGEM MANUAL 

 

Figure 5: Fluxograma Embalagem Manual 
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ANEXO VI – FLUXOGRAMA EMBALAGEM AUTOMÁTICA 

 

Figure 6: Fluxograma Embalagem Automática 
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ANEXO VII – ESTUDO DOS TEMPOS 

O termo “estudo dos tempos” tem sua origem com Taylor e era usado principalmente para determinar 

tempos padrões. Estes foram amplamente utilizados e melhorados por Gilbreths (Barnes, 1968). 

Segundo Barnes (1968), o estudo dos tempos é utilizado para determinar o tempo padrão, através de 

um cronômetro, que o colaborador, treinado e qualificado, gasta em um determinada tarefa ou operação.  

O objetivo principal deste método é a redução no descolamento do operador, materiais e ferramentas 

através de procedimentos ordenados e sistemáticos (Barnes, 1968). 

Para Peinado & Graeml (2007) o estudo dos tempos tem como finalidade: 

 A determinação da capacidade da empresa; 

 A elaboração de programas de produção; 

 Determinação do valor da mão-de-obra em função do custo do produto vendido; 

 A estimativa de custo de um novo produto durante sua fase de projeto e criação; 

 Balanceamento das linhas de produção e montagem.  

De acordo com Peinado & Graeml (2007) tomar tempo apenas uma vez não é suficiente para se 

determinar o tempo de uma atividade, para que isto seja feito de maneira adequada e estatisticamente 

aceitável, deve-se recorrer a seguinte fórmula:  

 

Equação 5: Número de ciclos a serem cronometrados 

𝑁𝑐 = [
𝑧 ∗ 𝑅

𝐸𝑟 ∗ 𝑑2 ∗  �̅�
]

2

 

Em que:  

Nc : número de ciclos a serem cronometrados 

d2: coeficiente em função aos números cronometrados 

z: coeficiente da distribuição normal 

R: amplitude da amostra 

Er: erro relativo da medida 

�̅�: média dos valores observados 
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Usualmente utiliza-se um erro relativo aceitável (Er) entre 5% a 10% e para o coeficiente da distribuição 

normal (d2), também denominado de grau de confiabilidade da medida entre 90% a 95% (Peinado & 

Graeml, 2007). Para este trabalho foi utilizado um erro de 10% e um grau de confiabilidade de 95%. 
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ANEXO VIII – AMOSTRAGEM 

A amostragem é o estudo de uma parte da população e sua finalidade é fazer generalizações de todo o 

grupo sem precisar analisar cada elemento; se o estudo fosse feito em todos os elementos, este estaria 

abordando a população, ou seja, o todo (Stevenson, 1981). 

Uma amostra pode ser probabilista ou não probabilista. A primeira é casual, ou seja, a escolha dos 

elementos da amostra é feita de maneira aleatória; enquanto a segunda não (Carnevalli & Miguel, 2001). 

Ainda sobre o modelo probabilístico, este pode se dividir em outros quatro: amostragem simples, onde 

os elementos da amostra são escolhidos aleatoriamente; sistemática, neste caso é determinada por 

intervalos fixos; estratificada, neste método a população é dividida em grupos e extrai-se uma amostra 

de cada grupo; e, por fim, método de conglomerados, que é uma unidade onde se pode concentrar parte 

da população, por exemplo, uma escola (Carnevalli & Miguel, 2001). 

De acordo com Luchesa & Neto (2001) para definir o tamanho da amostra em uma população finita, 

deve-se aplicar a fórmula: 

 

Equação 6: Tamanho da Amostra 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

Onde: 

n: tamanho da amostra; 

N: número da população; 

z: variável aleatória padrão; 

P: proporção amostral. Quando não se conhece adota-se “p” como 50%; 

e: margem de erro. 
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ANEXO IX – TEMPO PARA RETIRADA DE UM RÓTULO 

Tabela 1: Tempo de retirada de um rótulo (1) 

 

Rótulos Justificativa Segundos Rótulos Justificativa Segundos

1 A FE 18,66 27 AA FE 22,28

2 B OL 135,87 28 AB OL 171,91

3 C FE 30,89 29 AC FE 14,61

4 D FE 31,29 30 AD FE 26,73

5 E DE 112,55 31 AE FE 19,86

6 F FE 21,05 32 AF OL 141,09

7 G OL 113,51 33 AG FE 17,85

8 H FE 34,33 34 AH FE 10,59

9 I FE 18,11 35 AI FE 19,82

10 J FE 21,77 36 AJ FE 32,9

11 K FE 25,63 37 AK NE 313,98

12 L OL 143,95 38 AL DE 45,76

13 M FE 32,03 39 AM DE 48,87

14 N FE 24,16 40 AN FE 15,87

15 O OL 168,24 41 AO FE 10,34

16 P FE 31,33 42 AP FE 9,56

17 Q OL 154,85 43 AQ FE 22,76

18 R DE 118,36 44 AR DA 41,5

19 S FE 22,45 45 AS FE 35,87

20 T FE 31,58 46 AT FE 28,98

21 U FE 28,69 47 AU DA 41,49

22 V FE 21,81 48 AV OL 111,5

23 W FE 24,77 49 AW FE 13,13

24 X FE 18,86 50 AX FE 11,11

25 Y FE 12,03 51 AY FE 21,51

26 Z FE 25,39 52 AZ FE 16,98
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Tabela 2: Tempo de retirada de um rótulo (2) 

          

Tabela 3: Legenda da justificativa sobre o tempo de retirada de um rótulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rótulos Justificativa Segundos

53 BA FE 29,15

54 BB FE 17,89

55 BC FE 16,59

56 BD FE 23,14

57 BE FE 11,51

58 BF DA 82,16

59 BG OL 182,13

60 BH FE 35,88

61 BI DA 41,15

62 BJ OL 158,51

63 BK FE 20,42

64 BL FE 28,05

65 BM FE 34,91

66 BN DA 43,56

67 BO DE 107,56

68 BP OL 80,59

69 BQ FE 24,61

70 BR FE 17,66

71 BS OL 76,17

72 BT OL 191,12

73 BU FE 20,6

74 BV FE 15,64

75 BW DA 42,33

76 BX FE 13,97

52,69Média

FE Fácil  Encontrar

DE Difícil  Encontrar

DA

OL

NE Não Encontrou

LEGENDA

Local 

Certo
Difícil  Acesso

Outro Local



 

96 

ANEXO X – ILUMINÂNCIA 

O fluxo luminoso (potência luminosa emitida sob a forma de luz) incidente em uma unidade de área, 

deve-se medir a Iluminância (Rodrigues, 2002); que, conforme o mesmo, pode ser definida como a 

densidade da luz necessária para a execução de uma determinada tarefa visual.  

Segundo Dias (2007) a Iluminância depende de fatores como as exigências visuais, a segurança, o 

conforto visual, o grau de economia a implementar e a experiência. Para que se consiga identificar os 

níveis corretos de Iluminância para cada setor de trabalho, há a norma EN 12464 – 2 (2007). 

De acordo com Queiroz et. al. (2010) a falta de iluminação adequada para o trabalhador influência 

diretamente em seus desempenho; isto é ocasionado devido a diminuição do ritmo de trabalho, a um 

aumento de erros e uma menor percepção de detalhes. 

Tabela 1: Índices de Iluminância por tipo de atividade 

 

Descrição da Atividade E (lux) 

Circulação e corredores / Escadas 100 / 150 

Garagem 150 

Residências (atividades gerais) 150 

Sala de leitura (biblioteca) 500 

Sala de aula (escola) 300 

Sala de espera 100 

Escritórios 500 

Sala de desenhos (arquitetura e engenharia) 1000 

Editoras (impressoras) 1000 

Lojas (vitrinas) 1000 

Lojas (sala de vendas) 500 

Padarias (sala de preparação) 200 

Lavandarias 200 

Restaurantes (geral) 150 

Laboratórios 500 

Museus (geral) 100 

Indústria / montagem (atividade visual de precisão média) 500 

Indústria / inspeção (atividade de controlo de qualidade) 1000 

Indústria geral 200 

Indústria / soldagem (atividade de muita precisão) 2000 

Depósito 200 

 


