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APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS LEAN THINKING E MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL NA GESTÃO DAS 

FERRAMENTAS DE PRODUÇÃO NUMA EMPRESA DE CORTIÇA 

RESUMO  

A presente dissertação, enquadrada no curso de Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão 

Industrial da Universidade do Minho (UM), teve como propósito obter melhorias na gestão 

das ferramentas de produção de uma empresa de cortiça, com o auxílio de ferramentas e 

princípios de Lean Thinking e de Manutenção Produtiva Total (TPM).  

A metodologia de investigação utilizada nesta dissertação foi a Action-Research, cuja primeira 

etapa consiste no diagnóstico da situação inicial. Para tal, recorreu-se a ferramentas como 

diagrama de spaghetti, estudo de tempos e identificação dos sete desperdícios, tendo-se 

detetado vários problemas desde elevadas distâncias percorridas, elevado espaço fabril 

ocupado, falta de normalização, inexistência de planos de manutenção e dificuldades na 

gestão de informação. 

No sentido de combater os problemas referidos, constatou-se que as oportunidades de 

melhoria requeriam a redefinição do layout da área de estudo, para o qual se recorreu a 

métodos como o SLP, CORELAP e CRAFT, a organização das ferramentas de produção e do 

espaço fabril através da implementação de 5S e Gestão Visual e, por último, a elaboração de 

um programa em linguagem VBA para a gestão de informação e planos de manutenção. 

Com a implementação das melhorias, foi possível obter uma redução de 27% do espaço 

ocupado, 63% de distâncias percorridas e tempo despendido nas mesmas (poupança de 

234Km e 65h anuais), 71% nos custos de movimentações (ganho de 1332€/ano) e 100% no 

tempo e custos associados a paragens de produção por falta de espaço (ganho de 26h e 1530€ 

anuais). Para além disso, reduziu-se em 75% o tempo de procura de ferramentas de produção, 

e verificou-se um aumento da eficiência da linha de produção, isto é, do OEE, em cerca de 

27%. O programa em VBA permitiu a simplificação da gestão de informação (redução do 

número de ficheiros em 96%), e o planeamento de ações de manutenção. Por fim, é de realçar 

o aumento da motivação dos operadores da área de estudo.  

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Visual, Layouts, Lean Thinking, TPM, 5S
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APPLICATION OF LEAN THINKING AND TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE PRINCIPLES IN THE 

PRODUCTION TOOLS MANAGEMENT IN A CORK INDUSTRY  

ABSTRACT 

The present dissertation, included on the Integrated Master on Industrial Engineering and 

Management course at Minho University, aimed to obtain improvements in the production 

tools management from a cork industry, through tools and principles of Lean Thinking and 

Total Productive Maintenance. 

The research methodology used in this dissertation was the Action-Research, whose first step 

is to diagnose the current situation of the study area. For this purpose, tools as spaghetti 

diagram, time studies and seven wastes identification were used, and several problems were 

detected such as long distances, confined factory space, lack of standardisation, absence of 

maintenance plans and difficulties in information management.  

In order to solve these problems, it was found that the improvement opportunities required 

the redefinition of the productive area layout, for which methods like SLP, CORELAP and 

CRAFT were applied, the organization of production tools and manufacturing place through 

the implementation of 5S and Visual Management and, at last, the development of a program 

in excel using VBA programming language.  

With the implementation of the project, it was possible to reduce the occupied space in 27%, 

the distances travelled and the time spent on them in 63% (saving of 234Km and 65h annual), 

the movements costs in 71% (gain of 1332€/year) and the time and costs related to production 

stoppages by the lack of space in 100% (gain of 26h and 1530€ annual). Furthermore, the time 

to search for production tools was reduced by 75% and an increase in the production line 

efficiency (OEE) by 27% was also verified. The VBA program leads to a simplification of 

information management (reduction of the number of files in 96%), integrating maintenance 

plans to the production tools. Finally, it should be emphasized the increase in the employee’s 

motivation.   

KEYWORDS Visual Management, Layouts, Lean Thinking, TPM, 5S 





ix 

ÍNDICE 

Agradecimentos ........................................................................................................................ iii 

Resumo ....................................................................................................................................... v 

Abstract .................................................................................................................................... vii 

Índice ......................................................................................................................................... ix 

Índice de Figuras .......................................................................................................................xiii 

Índice de Tabelas ..................................................................................................................... xvii 

Lista de Abreviaturas, Siglas e Acrónimos ................................................................................ xxi 

1. Introdução ........................................................................................................................... 1 

1.1 Enquadramento .............................................................................................................. 1 

1.2 Objetivos ......................................................................................................................... 3 

1.3 Metodologia de investigação ......................................................................................... 4 

1.4 Estrutura da dissertação ................................................................................................. 6 

2. Revisão bibliográfica ........................................................................................................... 9 

2.1 Lean Production .............................................................................................................. 9 

2.1.1 A casa TPS ........................................................................................................... 10 

2.1.2 Desperdícios ....................................................................................................... 11 

2.1.3 Princípios Lean Thinking ..................................................................................... 14 

2.1.4 Benefícios e barreiras na implementação de Lean Production ......................... 16 

2.2 Ferramentas Lean ......................................................................................................... 17 

2.2.1 Kaizen ................................................................................................................. 17 

2.2.2 Técnica 5S e Gestão Visual ................................................................................. 19 

2.2.3 Standard Work ................................................................................................... 21 

2.2.4 Mecanismos Poka-Yoke ...................................................................................... 22 

2.3 Total Productive Maintenance (TPM) ........................................................................... 23 

2.3.1 Pilares de sustentação do TPM .......................................................................... 23 

2.3.2 O papel do TPM na filosofia Lean ....................................................................... 25 

2.3.3 Benefícios e barreiras na implementação do TPM ............................................ 25 



x 

2.4 Projeto e estudo de Layouts ......................................................................................... 26 

2.4.1 A importância do estudo de layouts .................................................................. 26 

2.4.2 Metodologias e métodos para projetar e estudar layouts ................................ 27 

2.4.2.1. Planeamento sistemático de layouts (SLP) ...................................................... 27 

2.4.2.2. Método CORELAP ............................................................................................. 29 

2.4.2.3. Método de CRAFT............................................................................................. 30 

3. Apresentação da empresa ................................................................................................ 31 

3.1. Organização .................................................................................................................. 31 

3.2. Principais produtos ....................................................................................................... 32 

3.3. Layout geral e Processo Produtivo ............................................................................... 32 

4. Descrição e análise crítica da situação inicial ................................................................... 35 

4.1 Caraterização da área de estudo .................................................................................. 35 

4.1.1. Escolha da área de estudo.................................................................................. 35 

4.1.2. Processo produtivo da área, layout e fluxo de materiais .................................. 37 

4.1.3. Gestão de ferramentas de produção ................................................................. 40 

4.2 Análise crítica e identificação de problemas ................................................................ 43 

4.2.1 Distância elevada entre a localização das ferramentas de produção e os postos 

de trabalho ........................................................................................................................ 44 

4.2.2 Falta de espaço ................................................................................................... 47 

4.2.3 Falta de normalização ........................................................................................ 51 

4.2.4 Inexistência de planos de manutenção das ferramentas de produção ............. 53 

4.2.5 Dificuldades na gestão de informação ............................................................... 54 

4.3 Síntese dos problemas identificados ............................................................................ 55 

5. Apresentação e implementação de propostas de melhoria ............................................ 56 

5.1 Redefinição do layout com recurso à abordagem SLP ................................................. 58 

5.1.1 Necessidades de espaço ..................................................................................... 58 

5.1.2 Diagrama de relacionamento entre recursos .................................................... 68 

5.1.3 Construção das alternativas para o layout ......................................................... 69 

5.1.4 Avaliação da proposta de redefinição de layout ................................................ 73 



xi 

5.2 Organização das ferramentas de produção e normalização da área ........................... 73 

5.2.1 Aplicação de 5S ................................................................................................... 74 

5.2.1.1. Separação ......................................................................................................... 74 

5.2.1.2. Organização ...................................................................................................... 74 

5.2.1.3. Limpeza ............................................................................................................ 77 

5.2.1.4. Normalização .................................................................................................... 78 

5.2.1.5. Disciplina .......................................................................................................... 81 

5.3 Programa para a gestão das ferramentas de produção, informação e planos de 

manutenção .......................................................................................................................... 82 

5.3.1 Menu Operador .................................................................................................. 82 

5.3.1.1. Localizar cortante ............................................................................................. 83 

5.3.1.2. Pedido ............................................................................................................... 85 

5.3.1.3. Tarefas diárias e criação de planos de manutenção ........................................ 87 

5.3.2 Menu Engenharia ............................................................................................... 89 

5.3.2.1. Adicionar cortante ............................................................................................ 90 

5.3.2.2. Editar ................................................................................................................ 92 

5.3.2.3. Remover cortante ............................................................................................ 93 

5.3.2.4. Localizar cortante ............................................................................................. 93 

5.3.2.5. Informação ....................................................................................................... 94 

5.3.3 Formação dos operadores.................................................................................. 97 

6. Análise e discussão de resultados ..................................................................................... 98 

6.1 Resultados da redefinição do layout ............................................................................ 98 

6.1.1 Redução do espaço ocupado ............................................................................. 98 

6.1.2 Redução de distâncias percorridas .................................................................... 99 

6.1.3 Eliminação do tempo de paragens de produção devido a passagem de material…  

………………… ..................................................................................................................... 101 

6.2 Melhoria da organização das ferramentas de produção e espaço fabril ................... 101 

6.3 Resultados do programa em VBA ............................................................................... 102 

6.4 Medidas de desempenho- Aumento do OEE ............................................................. 103 

6.5 Síntese de resultados ................................................................................................. 104 



xii 

7. Conclusão ........................................................................................................................ 105 

7.1 Conclusões .................................................................................................................. 105 

7.2 Trabalho futuro........................................................................................................... 106 

Referências Bibliográficas ...................................................................................................... 109 

Anexos .................................................................................................................................... 114 

Anexo I – Layout Geral da Fábrica .......................................................................................... 115 

Apêndices ............................................................................................................................... 116 

Apêndice I– Matriz de distâncias ........................................................................................... 117 

Apêndice II– Matriz de custos ................................................................................................ 120 

Apêndice III– Estudo de tempos relativo às paragens de produção ...................................... 122 

Apêndice IV – Estudo de tempos relativo à procura de ferramenta ..................................... 124 

Apêndice V – Listagem cortantes de juntas com utilização nos últimos três anos ............... 126 

Apêndice VI – Listagem cortantes de H&O com utilização nos últimos três anos ................ 127 

Apêndice VII – Cálculo da quantidade/encomenda para os produtos H&O que incorporam 

parafina .................................................................................................................................. 128 

Apêndice VIII – Cálculo da quantidade/encomenda para os tabuleiros que incorporam parafina

 ................................................................................................................................................ 129 

Apêndice IX – Estudo das distâncias percorridas considerando a deslocação da máquina de 

parafina .................................................................................................................................. 130 

Apêndice X – Documento utilizado para identificar cortantes que deram saída .................. 131 

Apêndice XI – Análise ABC às ferramentas de produção ....................................................... 132 

Apêndice XII – Estudo antropométrico para as ferramentas de produção ........................... 138 

Apêndice XIII – Estudo da elevação manual de carga ............................................................ 140 

Apêndice XIV – OPL para setup de cortantes H&O ................................................................ 143 

 



xiii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1- Fases da metodologia Action-Research (Adaptado de O'Brien (1998)) ..................... 5 

Figura 2 - A casa TPS (Adaptado de Liker (2004)) .................................................................... 11 

Figura 3 - Cinco princípios do Lean Thinking ............................................................................ 14 

Figura 4 - Etapas do ciclo PDCA (Adaptado de Deming, 1986) ................................................ 18 

Figura 5 - Pilares do TPM (Lopes, 2012) ................................................................................... 24 

Figura 6 - As quatro fases principais do SLP (Adotado de (Muther & Hales (2009)) ............... 28 

Figura 7 - Procedimento do modelo SLP (Adotadode (Muther & Hales (2009)) ..................... 28 

Figura 8- Organigrama da Organização (Fonte: Manual de Gestão da Organização) ............. 31 

Figura 9 - Exemplos de produtos e aplicações ......................................................................... 32 

Figura 10 - Fluxograma do processo industrial da organização ............................................... 33 

Figura 11 - Produção de juntas nos últimos 3 anos…………..………………………………………………….36         

Figura 12 - Produção de produtos H&O nos últimos 3 anos .................................................... 36 

Figura 13 - Secção H&O inicial e secção das Juntas ................................................................. 36 

Figura 14 - Layout inicial da secção das juntas ........................................................................ 37 

Figura 15 - Processo produtivo dos produtos H&O no balancé 7 ............................................ 38 

Figura 16 - Subsecção das juntas- Preco .................................................................................. 40 

Figura 17 - Exemplos de ferramentas de produção das respetivas máquinas de produção ... 41 

Figura 18 - Fluxograma de deteção de necessidade de manutenção externa de cortante..... 41 

Figura 19 - Fluxograma de chegada de cortante ao armazém................................................. 42 

Figura 20 - Fluxograma de interação de operadores com engenharia do produto ................. 42 

Figura 21 - Fluxograma de pedido de novo cortante à engenharia do produto...................... 43 

Figura 22 - Estado Inicial I e II das ferramentas de produção H&O ......................................... 45 

Figura 23 - Diagrama de spaghetti do estado inicial I à esquerda e do estado inicial II à direita

 .................................................................................................................................................. 45 

Figura 24 - Distância dos trilhos aos balancés 6 e 7………………………………………………………………49                     

Figura 25 - Inexistência de corredor aquando produção…………………...................................... 49 

Figura 26 - Exemplo de cesto de desperdícios e palete de produto final ................................ 49 

Figura 27 - Exemplos de falta de organização e de normalização da técnica dos 5Ss ............. 51 

Figura 28 - Identificação inadequada da localização das ferramentas .................................... 52 



xiv 

Figura 29 - Estante de manutenção inicial ............................................................................... 54 

Figura 30 - Exemplos de falta de gestão de informação relacionada com as ferramentas de 

corte ......................................................................................................................................... 54 

Figura 31 – Colocação de materiais de produção …………………………………………………………………59          

Figura 32 – Amostras, processo alternativo e engenharia....................................................... 59 

Figura 33 - Deslocações dos tabuleiros e dos outros produtos H&O ...................................... 60 

Figura 34 - Tábua para juntas e palete para produtos H&O .................................................... 63 

Figura 35 - Dimensões dos trilhos inteiros e cortados ............................................................. 66 

Figura 36 - Resumo da quantidade de tábuas, paletes e trilhos necessários .......................... 67 

Figura 37 - Área definida como disponível ............................................................................... 68 

Figura 38 - Diagrama de Muther para os recursos a colocar na área das juntas..................... 69 

Figura 39 - 1ª alternativa para a redefinição de layout ........................................................... 70 

Figura 40 - 2ª alternativa para a redefinição de layout ........................................................... 71 

Figura 41 - Proposta de layout final ......................................................................................... 71 

Figura 42 - Diagrama de spaghetti da proposta de layout ....................................................... 72 

Figura 43 - Resultados da etapa “Separar” da técnica 5Ss ...................................................... 74 

Figura 44 - Intervalo de distribuição dos cortantes da classe A ............................................... 75 

Figura 45 - Organização dos cortantes das juntas nos armários ............................................. 76 

Figura 46 - Transportador de cortantes existente ………………………………………………………………..76 

Figura 47 - Transportador de cortantes proposto …………… ..................................................... 76 

Figura 48 - Uma parte da organização do armário dos cortantes H&O................................... 77 

Figura 49 - Exemplo do antes e depois da etapa “Limpar” ...................................................... 77 

Figura 50 - Aplicação de telas nos armários para evitar acumulação de sujidade .................. 78 

Figura 51 - Exemplo do antes e depois da identificação dos cortantes das juntas ................. 78 

Figura 52 - Exemplo do antes e depois da identificação dos cortantes da “Preco” ................ 79 

Figura 53 - Exemplo do antes e depois da identificação dos cortantes H&O .......................... 79 

Figura 54 - Exemplo do antes e depois da triagem e alocação dos cortantes com caixa de ar

 .................................................................................................................................................. 80 

Figura 55 - Exemplo do antes e depois da separação e normalização .................................... 80 

Figura 56 - Exemplos da normalização do espaço fabril .......................................................... 80 

Figura 57 - Kamishibai para disciplina da técnica 5S ................................................................ 81 

Figura 58 - Menu inicial do programa ...................................................................................... 82 



xv 

Figura 59 - Menu operador ...................................................................................................... 83 

Figura 60 - Localizar cortante das “Juntas” .............................................................................. 83 

Figura 61 - Botões de informação ............................................................................................ 84 

Figura 62 - Botão de localização ............................................................................................... 84 

Figura 63 - Localizar cortante “H&O” ....................................................................................... 84 

Figura 64 - Menu pedido .......................................................................................................... 85 

Figura 65 - Pedido de substituição de cortante ....................................................................... 85 

Figura 66 - Pedido de remoção de cortante............................................................................. 86 

Figura 67 - Pedido de validação de cortante ............................................................................ 86 

Figura 68 - Pedido “Outro” ....................................................................................................... 87 

Figura 69 - Exemplo de mecanismos Poka-Yoke ...................................................................... 87 

Figura 70 - Tarefas Diárias ........................................................................................................ 88 

Figura 71 - Criar Ação ............................................................................................................... 88 

Figura 72 - Finalizar Ação ......................................................................................................... 89 

Figura 73 - Menu Engenharia ................................................................................................... 90 

Figura 74 - Menu Engenharia para gestão de informação relacionada com a produção ........ 90 

Figura 75 - Menu Adicionar Artigo- Localizações disponíveis .................................................. 91 

Figura 76 - Menu Adicionar Artigo Juntas ................................................................................ 92 

Figura 77 - Menu Adicionar Artigo H&O .................................................................................. 92 

Figura 78 - Menu Editar Artigo ................................................................................................. 93 

Figura 79 - Menu Remover Artigo ............................................................................................ 93 

Figura 80 - Menu Informação ................................................................................................... 94 

Figura 81 - Menu da Informação Geral – HOME&OFFICE ........................................................ 94 

Figura 82 - Criar Relatórios de Inventário ................................................................................ 95 

Figura 83 - Movimentos (Entradas/Saídas) .............................................................................. 95 

Figura 84 - Registos de Manutenção ........................................................................................ 95 

Figura 85 - Menu Critério Utilização- Atualizar Query ............................................................. 96 

Figura 86 - Menu Critério Utilização- Gerar Relatório ............................................................. 96 

Figura 87 - Menu Engenharia para gestão de informação relacionada com amostras ........... 97 

Figura 88 - Diagrama de spaghetti do estado inicial I, II e estado final ................................... 99 

Figura 89 - Layout geral da fábrica ......................................................................................... 115 



xvi 

Figura 90 - Quantidade/encomenda de produtos H&O com parafina em função da espessura

 ................................................................................................................................................ 128 

Figura 91 - Quantidade/encomenda de tabuleiros com parafina ......................................... 129 

Figura 92 - Exemplo do cálculo do cenário mais favorável à mudança de localização .......... 130 

Figura 93 - Percentagens de aumento/redução de distâncias percorridas admitindo 

deslocação da máquina de parafina ...................................................................................... 130 

Figura 94 - Análise ABC Juntas- 2016 ..................................................................................... 133 

Figura 95 - Análise ABC Juntas- 2017 ..................................................................................... 133 

Figura 96 - Análise ABC Juntas- 2018 ..................................................................................... 133 

Figura 97 - Classe final das juntas .......................................................................................... 134 

Figura 98 - Análise ABC Preco- 2016 …………………………………………………………………………………135 

Figura 99 - Análise ABC Preco- 2017……… .............................................................................. 135 

Figura 100 - Análise ABC Preco- 2018 .................................................................................... 135 

Figura 101 - Classe final das juntas produzidas na “Preco” ................................................... 135 

Figura 102 - Análise ABC H&O- 2016 ...................................................................................... 136 

Figura 103 - Análise ABC H&O- 2017 ...................................................................................... 136 

Figura 104 - Análise ABC H&O- 2018 ...................................................................................... 136 

Figura 105 - Classe final dos cortantes H&O .......................................................................... 137 

Figura 106 - Multiplicador de pega (MP) (retirado de Costa & Arezes,2005) ....................... 140 

Figura 107 - Multiplicador de frequência (MF) (retirado de Costa & Arezes,2005) .............. 140 

Figura 108 - Variáveis das tarefas .......................................................................................... 141 

Figura 109 - Resultados do cálculo do PLR com controlo significativo .................................. 141 

Figura 110 - OPL para setup de cortantes H&O ..................................................................... 143 



xvii 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1 - Benefícios da implementação de Lean Production nas pequenas e grandes empresas 

(Mirzaei, 2011) ......................................................................................................................... 16 

Tabela 2- Critérios para atribuição de pesos aos GR (Grau de relacionamentos) ................... 29 

Tabela 3- Apresentação dos recursos da área das juntas inicial .............................................. 37 

Tabela 4 - Resumo das distâncias percorridas, tempos e custos ............................................. 47 

Tabela 5 - Área inicial ocupada na secção das juntas .............................................................. 48 

Tabela 6 - Área inicial ocupada na secção H&O ....................................................................... 48 

Tabela 7 - Resultado do estudo de tempos para as operações que implicam paragem de 

produção .................................................................................................................................. 50 

Tabela 8 - Custo da paragem de produção/ano ....................................................................... 51 

Tabela 9 - Resultado do TN da operação “Procurar cortante” ................................................ 53 

Tabela 10 - Síntese dos problemas identificados, respetivas consequências e desperdícios . 55 

Tabela 11 - Plano de ações para as propostas de melhoria ..................................................... 57 

Tabela 12 - Estudo do nºpaletes/encomenda para os produtos H&O em função da espessura

 .................................................................................................................................................. 61 

Tabela 13 - Estudo do nºpaletes/encomenda para os tabuleiros em função da espessura ... 61 

Tabela 14 - Resumo da quantidade de produção média/dia para cada balancé .................... 63 

Tabela 15 - Nº médio e máximo de tábuas/dia para o balancé 2 e 5 ...................................... 64 

Tabela 16 - Nº médio e máximo de tábuas/dia para o balancé 6 ............................................ 64 

Tabela 17 - Nº médio e máximo de paletes/dia para o balancé 6 ........................................... 65 

Tabela 18 - Nº médio e máximo de paletes/dia para o balancé 7 ........................................... 65 

Tabela 19 - Nº médio e máximo de tábuas/semana para o balancé 7 .................................... 65 

Tabela 20 - Nº médio e máximo de tábuas e paletes/dia em função do balancé ................... 66 

Tabela 21 - Necessidades de espaço para o layout.................................................................. 67 

Tabela 22 - Códigos e motivos para o grau de relacionamento entre os recursos ................. 68 

Tabela 23 - Cálculo do TCR ....................................................................................................... 69 

Tabela 24- Resumo das alternativas para a redefinição do layout .......................................... 72 

Tabela 25 - Resumo das distâncias percorridas, tempos e custos do layout final................... 73 

Tabela 26 - Redução do espaço ocupado ................................................................................. 99 



xviii 

Tabela 27 - % de redução de distâncias percorridas, tempo e custos por dia ...................... 100 

Tabela 28 - Redução de distâncias percorridas, tempo e custos por ano ............................. 100 

Tabela 29 - Redução do tempo de paragens de produção .................................................... 101 

Tabela 30 - Redução de tempo da operação “procurar cortante” ........................................ 102 

Tabela 31 - Aumento do valor do OEE ................................................................................... 104 

Tabela 32- Síntese de resultados ........................................................................................... 104 

Tabela 33 - Matriz de distâncias do estado inicial I ............................................................... 117 

Tabela 34 - Matriz de distâncias do estado inicial II .............................................................. 118 

Tabela 35 - Matriz de distâncias percorridas para a proposta de layout final....................... 119 

Tabela 36 - Matriz de custos do estado inicial I ..................................................................... 120 

Tabela 37 - Matriz de custos do estado inicial II .................................................................... 121 

Tabela 38 - Matriz de custos para a proposta de layout final ................................................ 121 

Tabela 39 - 5 Observações às operações que resultam em tempo de paragens de produção

 ................................................................................................................................................ 123 

Tabela 40 - Cálculo do N’ e TN ............................................................................................... 123 

Tabela 41 - 1ª Série de 20 observações à operação procurar cortante ................................. 124 

Tabela 42 - Cálculo do N’ relativo à 1ª série de observações ................................................ 124 

Tabela 43 - 2ª Série de 20 observações à operação procurar cortante ................................. 124 

Tabela 44 - Cálculo do N’ relativo às 40 observações efetuadas ........................................... 124 

Tabela 45 - Tempo normalizado da operação “procurar cortante” ...................................... 125 

Tabela 46 - 1ª Série de 20 observações à operação procurar cortante após melhorias 

implementadas  ...................................................................................................................... 125 

Tabela 47 - Cálculo do N’ relativo à 1ª série de observações após melhorias implementadas

 ................................................................................................................................................ 125 

Tabela 48 - Tempo normalizado da operação “procurar cortante” após melhorias 

implementadas ....................................................................................................................... 125 

Tabela 49 - Cortantes de juntas com utilização de 2016-2018 .............................................. 126 

Tabela 50 - Cortantes H&O com utilização de 2016-2018 ..................................................... 127 

Tabela 51 - Documento a identificar a palete número 1 resultante da triagem de cortantes

 ................................................................................................................................................ 131 

Tabela 52 -Tabela para análise ABC das juntas no ano de 2016 ............................................ 132 



xix 

Tabela 53 - Dados antropométricos da população laboral Portuguesa adulta (retirado de Costa 

& Arezes, 2005) ...................................................................................................................... 139 

Tabela 54 - Pesos dos cortantes consoante as suas caraterísticas ........................................ 142 

Tabela 55 - Resultados do IE .................................................................................................. 142 

 

 





xxi 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

3M - Muda, Mura e Muri 

5S - Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke 

5W2H - Who, What, Where, When, Why, How, How much 

APA - Armazém de Produto Acabado 

AR - Atividade de Referência  

CCS - Cork Customized Solutions 

CMM - Custo de Movimentação de Materiais 

CNC - Computer Numerical Control 

CORELAP - Computerized Relationship Layout Planning 

CRAFT - Computerized Relative Allocation of Facilities Technique 

FA - Fator de Atividade  

H&O - Home & Office 

JIT - Just-In-Time 

MTO - Make-To-Order 

OEE - Overall Equipment Effectiveness  

OPL - One Point Lesson 

PDCA - Plan, Do, Check, Act 

SLP - Systematic Layout Planning 

TCR - Total Closeness Rating 

TN - Tempo Normalizado 

TO - Tempo Observado 

TPM - Total Productive Maintenance 

TPS - Toyota Production System 

VBA - Visual Basic for Applications  

VGR - Valores do Grau de Relacionamento 



1 

 

1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo é feito um enquadramento do projeto de dissertação, apresentam-se os 

principais objetivos e descreve-se a metodologia de investigação adotada. Por último, é 

apresentada a estrutura da dissertação.  

1.1 Enquadramento 

Para a sobrevivência num mundo onde a competição é predominante, as empresas 

pretendem melhorar constantemente o seu desempenho operacional (Knol et al., 2018). Cada 

vez mais, estas procuram métodos e ferramentas com vista a reduzir custos, sendo que uma 

das formas de alcançar esse objetivo é através da melhoria dos processos produtivos (Antosz 

& Stadnicka, 2017). A grande necessidade de adotar novas estratégias deve-se ao facto de 

que, no mercado atual, os consumidores definem os seus padrões, e os preços são 

determinados pelo próprio mercado (Henao, Sarache, & Gómez, 2019). Assim, a 

competitividade das indústrias é determinada pela habilidade de reagirem rapidamente à 

flutuação da procura de produtos de elevada qualidade, com prazos de entrega reduzidos e a 

baixo custo (Garre et al., 2017). 

No presente, a nível global, a sociedade depara-se com vários desafios, nomeadamente, as 

alterações climáticas, o crescimento da população, a poluição e a disponibilidade limitada e 

aumento do custo de recursos. Consequentemente, os consumidores pressionam cada vez 

mais as empresas, para que estas sejam capazes de gerir as operações de uma forma 

responsável, ou seja, causando um impacto ambiental menor (Cherrafi et al., 2016). Deste 

modo, a sustentabilidade tem sido também um critério de competição. Para isso, a mudança 

das técnicas de produção tradicionais para métodos alternativos e avançados torna-se 

necessária, usando quantidades de materiais mais reduzidas, gerando assim menos 

desperdício (Cheung, Leong, & Vichare, 2018). Recentemente, constatou-se que os esforços 

realizados para a sustentabilidade ambiental e social dos processos, resultam também em 

custos operacionais mais reduzidos e numa maior satisfação dos colaboradores (Cherrafi et 

al., 2016).  
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Existem filosofias que visam uma adaptação à realidade atual, permitindo que as empresas 

possam alcançar melhorias nos sistemas produtivos, de forma a atingir a satisfação integral 

das exigências do mercado (Barros, 2014). Uma dessas filosofias que tem sido implementada 

em empresas é a filosofia Lean Production, cuja designação se tornou popular com o 

lançamento do livro “The machine that changed the world” (Womack, Jones, & Roos, 1990), 

tendo tido origem no Toyota Production System (TPS), criado por Taiichi Ohno (Ohno, 1988). 

A designação Lean Production System foi atribuída por Krafcik (1988) quando estudava o 

desempenho do sistema de produção da indústria automóvel americana e japonesa.  

O principal objetivo do modelo Lean Production consiste no desenvolvimento de processos e 

métodos, que visam a redução contínua de desperdícios (Womack et al., 1990). Assim, aliado 

a este modelo surge o conceito Lean Thinking (Womack & Jones, 1996), que se traduz no 

pensamento de “fazer mais com menos”: menor tempo de produção, menor esforço humano, 

menor espaço de produção e menor investimento em ferramentas (Womack et al., 1990). Em 

síntese, Lean procura o aumento da produtividade e a redução de custos através da 

eliminação do muda (termo para desperdício em japonês) (Sugimori et al., 1977). Para além 

disso, a filosofia Lean tem como base a busca pela melhoria contínua e o respeito pelas 

pessoas (Ohno, 1988; Abdulmalek & Rajgopal, 2007).  

No livro “Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation”, os autores 

James Womack e Daniel Jones (1996) citaram os cinco princípios do Lean Thinking: 1) Valor- 

definido pelo cliente final, tendo em conta as suas necessidades a um custo e tempo 

específico; 2) Cadeia de valor- conjunto de ações requisitadas para a conclusão de um 

produto/serviço; 3) Fluxo – criação de um fluxo contínuo; 4) Produção pull- A produção é 

“puxada” pelo cliente; 5) Busca pela perfeição - procura contínua pela eliminação de 

desperdícios.  

Segundo Ohno (1988), os tipos de desperdícios que podem existir num sistema de produção 

são: sobreprodução, stock, transporte de materiais, movimentos de pessoas, defeitos, 

esperas e sobreprocessamento. Atendendo que muitos destes desperdícios têm origem no 

sistema de produção, torna-se fundamental a reconfiguração deste sempre que uma 

mudança do produto o exija (Alves, Sousa, & Dinis-Carvalho, 2016). Adicionalmente, conceber 

um sistema adequado, i.e., sem desperdícios requer ferramentas como 5S, gestão visual, 

mecanismos poka-yoke, entre outras (Alves et al., 2015).  
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Adicionalmente, com o intuito de aumentar a eficácia e eficiência nos postos de trabalho, é 

necessária uma maior disponibilidade de recursos, assim como a diminuição de reclamações 

e defeitos nos produtos, por eliminação de perdas de qualidade (Suzuki, 1994). Este objetivo 

pode ser alcançado através da utilização de uma metodologia de gestão da manutenção, 

orientada à melhoria contínua que emergiu das práticas do Lean Manufacturing, denominada 

por Total Productive Maintenance (TPM) (Nakajima, 1988). Para a sustentação do TPM, 

Nakajima (1988) propôs oito pilares para que os objetivos desta metodologia sejam 

alcançados: 1) Manutenção autónoma; 2) Manutenção planeada; 3) Melhorias no 

equipamento e no processo; 4) Educação e formação; 5) Gestão da qualidade do processo; 6) 

Gestão de novos equipamentos; 7) Segurança e meio-ambiente; 8) TPM em áreas 

administrativas.  

Os benefícios que resultam da implementação de Lean Production são reconhecidos pela 

empresa onde o projeto foi realizado, sendo esta líder mundial no setor da cortiça, que, com 

o apoio do Kaizen Institute, tem vindo a adotar este modelo. No entanto, várias secções ainda 

se encontram no processo de mudança, sendo que com a dissertação desenvolvida se 

pretendia melhorar a eficiência de linhas de produção na secção Cork Customized Solutions 

(CCS). Inicialmente, verificou-se um decréscimo na produção de juntas para automóveis, 

sendo que os seus recursos, dada a disponibilidade, e por permitirem maior cadência e um 

fluxo contínuo de embalagem, começaram a ser utilizados para a produção de produtos Home 

& Office. Estas alterações levaram à necessidade de eliminação de desperdícios no contexto 

dos princípios de Lean Thinking. Alguns dos problemas que levavam a reduções de eficiência 

nesta secção eram longas distâncias entre o local das ferramentas de produção e o posto de 

trabalho, o reduzido espaço fabril, a falta de normalização, a inexistência de planos de 

manutenção das ferramentas de produção e dificuldades na gestão de informação através de 

folhas de Excel devido ao seu elevado número e desatualização. A existência destes problemas 

levou a que uma intervenção fosse necessária para que, através da implementação da 

metodologia Lean Production e TPM, estas limitações fossem ultrapassadas. 

1.2 Objetivos 

O principal objetivo desta dissertação foi a aplicação de princípios Lean Thinking e 

Manutenção Produtiva Total na gestão das ferramentas de produção na secção de Cork 
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Customized Solutions (CCS). Para que este objetivo fosse alcançado, foi necessário executar as 

seguintes etapas: 

• Redefinir o layout; 

• Normalizar procedimentos de trabalho; 

• Avaliar a implementação dos 5S e gestão visual; 

• Preparar planos de manutenção; 

• Criar uma ferramenta informática para gestão das ferramentas; 

• Dar formação aos colaboradores. 

Com a concretização do objetivo principal, pretendeu-se melhorar as seguintes medidas de 

desempenho: 

• Aumentar a eficiência da linha de produção; 

• Reduzir distâncias percorridas; 

• Reduzir tempo de procura das ferramentas; 

• Reduzir espaço ocupado; 

• Simplificar a gestão de informação; 

• Reduzir custos; 

• Reduzir desperdício. 

1.3 Metodologia de investigação 

A dissertação desenvolvida aborda um contexto específico industrial com um propósito claro, 

podendo ser expresso num objetivo, exigindo uma intervenção e interação do investigador 

com os colaboradores da empresa. Deste modo, a estratégia que permite uma melhor 

abordagem ao estudo em causa foi a utilização da metodologia Action-Research (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009). 

A metodologia cuja tradução é Investigação-Ação foi primeiramente descrita por Kurt Lewin 

(1946) e posteriormente por O’Brien (1998) (Susman & Evered, 1978). A sua essência assenta 

em “learning by doing”, onde o dualismo entre a teoria e a prática é explorado. A adoção da 

metodologia mencionada implica então uma etapa onde a investigação predomina, com o 

intuito de obter conhecimento, e de seguida a ação, para que as mudanças necessárias e 

sugestões de melhoria sejam implementadas. Uma das principais caraterísticas desta 
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metodologia assenta no facto de adotar uma investigação ativa e participativa, onde o 

investigador e todas as outras pessoas abrangidas no projeto estão envolvidas de um modo 

cooperativo (O’Brien, 1998). 

Com a utilização de Action Research verifica-se um estudo sistemático do problema, dado o 

caráter cíclico existente entre pressupostos teóricos e de ação. A metodologia investigação-

ação encontra-se dividida em cinco fases iterativas (Figura 1): (i) Diagnóstico, (ii) Planeamento 

de ações, (iii) Implementação de ações, (iv) Avaliação de resultados e (v) Especificação da 

aprendizagem (O’Brien, 1998). 

 
Figura 1- Fases da metodologia Action-Research (Adaptado de O'Brien (1998)) 

Para o desenvolvimento da dissertação, deu-se início a uma pesquisa bibliográfica acerca das 

metodologias, princípios e ferramentas usados neste projeto, como por exemplo Lean 

Production, TPS, TPM, e outras que serão referidas posteriormente. Neste contexto, a 

pesquisa foi efetuada recorrendo-se a diversas fontes literárias nomeadamente teses, artigos 

científicos e livros.  

Em paralelo à revisão bibliográfica, procedeu-se à primeira fase da metodologia Action-

Research, isto é, à fase de Diagnóstico. Nesta fase foi feita uma análise crítica da situação 

inicial com o objetivo de levantar os problemas existentes e identificar desperdícios na secção 

em estudo. Para isso, uma das técnicas a empregar para a recolha de dados e informação 

consistiu na observação direta do espaço e do comportamento dos colaboradores, bem como 

brainstorming e entrevistas não estruturadas com os envolvidos. Foi também importante 

analisar os documentos existentes e executar uma análise ao fluxo de materiais e de 

informação com o intuito de identificar oportunidades de melhoria. Como meio de auxílio 
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Planeamento 
de ações

Implementação 
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para a realização do diagnóstico, utilizaram-se ferramentas como os 5Whys, identificação dos 

sete desperdícios, diagrama de spaghetti, estudo de tempos, análise ABC e fluxogramas.  

A próxima etapa diz respeito ao Planeamento de Ações, onde se definiram planos de melhoria 

de modo a ultrapassar as limitações encontradas na primeira fase. Acreditava-se que com 

base na aplicação de diversas ferramentas Lean e de gestão da manutenção, seria possível 

atingir o objetivo do trabalho. Para a realização do plano de ações foi aplicada a ferramenta 

5W2H, e foram definidas as técnicas e ferramentas a utilizar com vista a pô-las em prática 

posteriormente.   

Após a conclusão do planeamento de ações, passou-se à fase de Implementação das Ações 

onde, como o próprio nome indica, se prosseguiu à implementação das ações definidas no 

passo anterior. Posto isto, para que se conseguissem obter melhorias ao nível da organização 

das ferramentas de produção, fluxo de informação e de planos de manutenção, pressupôs-se 

que era necessário recorrer às seguintes ferramentas: 5S, Gestão Visual, Kaizen, Systematic 

Layout Planning, método de CORELAP, CRAFT, Visual Basic for Applications (VBA), One Point 

Lesson (OPL), Standard Work, Poka-Yoke e TPM. 

Sucede-se a Avaliação de Resultados que consistiu na análise do antes e depois da 

implementação do plano de ações, avaliando o impacto das melhorias com base na 

comparação de medidas de desempenho.  

Por último, na fase de Especificação da Aprendizagem, analisaram-se as propostas e 

identificaram-se as principais conclusões acerca dos resultados obtidos, tendo sido possível 

assim refletir sobre os ganhos alcançados. Nesta etapa, para além de terem sido colhidas 

aprendizagens, foram propostos trabalhos futuros, com vista à melhoria contínua da secção 

em estudo. Estas conclusões são redigidas na dissertação.  

1.4 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se estruturada em sete capítulos. Inicia-se com o capítulo 1, 

que visa um enquadramento do tema, a apresentação dos objetivos do projeto e da 

metodologia de investigação utilizada ao longo do mesmo. De seguida, no capítulo 2 é feita 

uma revisão bibliográfica que contempla os conceitos teóricos fundamentais para a realização 

do projeto. Segue-se o terceiro capítulo, de modo a dar a conhecer aspetos gerais 
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relacionados com a empresa onde o projeto tomou lugar, apresentando-se, no capítulo 4, a 

análise crítica da situação inicial da área de estudo, bem como os problemas identificados. No 

capítulo 5 são apresentadas as propostas de melhoria, pelo que no capítulo 6 se procede à 

análise dos resultados obtidos com a implementação das mesmas. Por último, no capítulo 7, 

apresentam-se as conclusões e algumas propostas de trabalho futuro.  

 

 





9 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo apresenta-se a revisão bibliográfica que serve de base para o desenvolvimento 

da presente dissertação. Inicialmente, introduz-se a filosofia Lean Production, fazendo-se 

alusão à casa do Toyota Production System (TPS), aos sete desperdícios, aos princípios Lean 

Thinking, e por último, aos benefícios e barreiras encontrados na implementação de Lean 

Production. De seguida, são descritas algumas ferramentas a utilizar associadas ao Lean. 

Posteriormente, refere-se a metodologia Total Productive Maintenance (TPM), onde são 

apresentados os seus pilares, o seu papel na filosofia Lean e os benefícios e barreiras aquando 

implementação da mesma. Por último, faz-se referência aos modelos utilizados para o projeto 

de layout, bem como à importância do seu estudo para as empresas.  

2.1 Lean Production 

Após a II Guerra Mundial, as empresas japonesas depararam-se com um menor número de 

recursos humanos, materiais e financeiros. Estas circunstâncias, levaram à necessidade de 

desenvolver uma nova filosofia de manufatura, de custo reduzido (Emiliani, 1998). Por isso, 

Eiji Toyoda, Taiichi Ohno e Shigeo Shingo foram responsáveis pelo desenvolvimento 

sistemático de um sistema de produção focado no processo, conhecido por “Toyota 

Production System” (TPS) (Ohno, 1988). Este sistema foi descrito por Womack, Jones e Roos 

(1990) através da publicação do livro “The machine that changed the world”, onde o conceito 

“Lean Production” se tornou popular.  

A empresa automóvel japonesa, Toyota Motor Company, considerada o maior fabricante do 

mundo por Liker em 2004 (2004) no livro “The Toyota Way”, é conhecida pela sua persistência 

na melhoria contínua através da filosofia Lean (Ainul et al., 2017). À semelhança de Liker, 

alguns autores reconhecem que a Toyota possui um desempenho superior comparativamente 

a outras empresas Lean. Assim sendo, constatou-se que as rotinas da organização, ou seja, os 

padrões de pensamento e comportamento, denominado por kata, promoviam relações entre 

os colaboradores, fornecedores e clientes, bem como o comprometimento da melhoria 

contínua dos processos, formando a base de sucesso da Toyota (Bortolotti, Boscari, & Danese, 

2015). 
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A filosofia Lean Production, tal como próprio nome indica, significa “produção magra”, pelo 

que tem como princípio fundamental maximizar o valor para o cliente, através da identificação 

e eliminação de desperdícios. Para isso, são utilizadas ferramentas e técnicas apropriadas, 

com vista a criar um sistema eficiente e de elevada qualidade (Dora et al., 2003; Mrugalska & 

Wyrwicka, 2017). 

A definição de Lean tem sido expandida para incorporar conceitos de caráter económico, 

social e de sustentabilidade ambiental (Cherrafi et al, 2016). A Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos da América (EPA, 2003) define Lean como:” Develop the highest quality 

products, at the lowest cost, with the shortest lead time by systematically and continuously 

eliminating waste, while respecting people and the environment”. 

Segundo Boyle et al (2011), a metodologia Lean Production tanto pode ser vista numa 

perspetiva filosófica, conhecida por ser o “DNA do TPS”, relacionada com a condução de 

princípios, como numa perspetiva prática, no que concerne à aplicação de um conjunto de 

práticas de gestão, ferramentas ou técnicas. É de salientar que o TPS se baseava na produção 

de um fluxo contínuo e no reconhecimento de que o que acrescenta valor para o cliente final 

representa apenas uma pequena fração do tempo total de processamento de um dado 

produto (Melton, 2005). Womack et al. (1990) fazem alusão ao facto de que, contrariamente 

aos produtores em massa, que se contentavam com “bom o suficiente”, os produtores Lean 

buscam pela excelência, procurando constantemente reduzir custos, atingir “zero defeitos” e 

combater os desperdícios inerentes ao processo.  

2.1.1 A casa TPS 

Os princípios do TPS têm sido representados por um ícone em formato de uma casa, como 

ilustrado na Figura 2, tendo sido desenvolvida por Fujio Cho, discípulo de Taiichi Ohno. Este 

símbolo deve-se ao facto de que uma casa é considerada um sistema e que a sua robustez 

está dependente até da parte mais fraca do mesmo. Ou seja, com uma base, um pilar ou um 

telhado fraco, a casa não é estável, mesmo que as restantes partes sejam fortes. Assim, todas 

as partes da casa trabalham em conjunto para criar o todo (Liker & Morgan, 2006). 

Do mesmo modo, pode-se olhar para a base da casa como sendo os processos estáveis, o 

heijunka, que consiste na nivelação da produção necessária à obtenção de um sistema estável 
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e que permite baixos níveis de inventários, a gestão visual e a filosofia Toyota Way (Liker, 

2004). 

De seguida, surgem os pilares responsáveis por fornecerem estrutura à casa, representando 

dois princípios do TPS: Just-In-Time (JIT) e Jidoka. O primeiro princípio, JIT, é o mais conhecido 

e diz respeito à produção apenas dos produtos necessários, na quantidade necessária e 

quando necessários. O segundo pilar, que se trata de um conceito mais complexo, consiste no 

Jidoka ou Autonomation, representando uma “máquina com inteligência humana” de forma 

a impedir a produção de artigos com defeito através da sua paragem aquando a deteção de 

erros (Liker, 2004). 

 

Figura 2 - A casa TPS (Adaptado de Liker (2004)) 

Associado ao centro da casa, encontram-se as pessoas e a cultura organizacional, para que 

através da melhoria contínua se consiga atingir estabilidade e a redução de desperdícios. Na 

parte final, encontra-se o telhado, onde se apresenta os objetivos do TPS: melhor qualidade, 

menor custo, menor tempo, maior segurança e maior moral. 

2.1.2 Desperdícios 

Uma das premissas da casa TPS, como se tem vindo a mencionar, diz respeito à identificação 

e eliminação dos desperdícios. Melton (2005) define desperdício como toda e qualquer 
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atividade que não acrescenta valor ao cliente final, isto é, engloba as operações que o cliente 

não está disposto a pagar (Cherrafi et al., 2016). No entanto, às vezes o desperdício acaba por 

ser uma parte necessária para o processo, adicionando valor à empresa, pelo que não pode 

ser totalmente eliminado. Dada a importância da distinção dos tipos de desperdícios, pode-se 

enquadrar as atividades realizadas para a produção de um produto numa das seguintes 

categorias (Womack & Jones, 2003): 

i. Atividades de valor acrescentado - Atividades que, na perspetiva do cliente, 

efetivamente acrescentam valor para o produto final.  

ii. Muda Tipo Um - Atividades que não criam valor, mas são necessárias no âmbito do 

processo, não podendo ser eliminadas. 

iii. Muda Tipo Dois - Atividades que não acrescentam valor e são desnecessárias, podendo 

e devendo ser eliminadas.  

Segundo estudos desenvolvidos pelo Lean Enterprise Research Centre em 2004 relativamente 

à área produtiva, constatou-se que antes da aplicação de ferramentas Lean apenas 5% das 

atividades adicionam valor ao produto. Das atividades que não acrescentam valor, 35% 

correspondem a atividades que são necessárias e os restantes 60% dizem respeito a atividades 

que não acrescentam qualquer tipo de valor.  

Devido a esta elevada percentagem, Ohno (1988) introduziu a necessidade de eliminar os 

desperdícios, devendo-se iniciar pela eliminação do Muda Tipo Dois, e de seguida proceder à 

eliminação, se possível, ou redução do Muda Tipo Um.  

Ohno (1988) e Shingo (1989) identificaram sete tipos de desperdícios industriais: 

• Sobreprodução - Consiste na produção de quantidades superiores às necessárias ou 

no início da produção de um produto sem a receção de um pedido do cliente. 

Consequentemente, a sobreprodução origina excesso de inventários, movimentações 

desnecessárias, consumo elevado de recursos como por exemplo mão-de-obra, 

espaço e equipamentos (Ortiz, 2006).  

• Esperas - Representam os períodos de inatividade tanto de pessoas, como informação 

ou bens, resultantes de atrasos na produção, da indisponibilidade de equipamentos, 

estrangulamentos de capacidade, entre outros (Hicks, 2007). 
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• Transportes - Movimentações de materiais, peças ou produto acabado de/para 

armazéns ou entre processos, não acrescentando valor ao produto/serviço (Sternberg 

et al., 2012). 

• Movimentações - Deslocações executadas pelos colaboradores nas fases de produção, 

normalmente associadas à procura de ferramentas, má organização do layout e falta 

de normalização dos processos (Sternberg et al., 2012). 

• Sobreprocessamento ou processamento incorreto - Este desperdício está relacionado 

com a execução incorreta de processos e a realização de operações como o refazer ou 

reparar. Para além disso, existem artigos que são produzidos com qualidade acima da 

pretendida, sendo também considerado um desperdício (Wilson, 2010). 

• Inventário - Inclui excesso de matéria-prima, Work-In-Progress (WIP) e produto 

acabado, que contribui para o aumento do lead time, do espaço ocupado e estrago 

dos materiais (Sternberg et al., 2012). 

• Defeitos - Aquando a produção de produtos não conformes, torna-se necessário 

corrigir ou reparar o defeito. Para isso, para além da necessidade de desperdiçar 

tempo e consumo de recursos, como materiais, mão-de-obra e equipamentos, as 

ferramentas e os equipamentos podem ficar deteriorados. Aliado a este tipo de 

desperdício está o retrabalho, as inspeções de qualidade, custos de atrasos na entrega 

do produto e ainda a perda de confiança por parte do cliente (Bicheno, 2008). 

Posteriormente, foi identificado por Womack e Jones (2003) e por Liker (2004) um oitavo 

desperdício: não aproveitamento da criatividade dos colaboradores. Este desperdício 

relaciona-se com o facto de não se usufruir das ideias de melhoria e capacidades daqueles 

que lidam diariamente com o processo.   

Existem outros tipos de desperdícios que não foram mencionados até então, os mura e os 

muri, que, em conjunto com os muda formam o conceito de 3M’s- Muda, Mura e Muri 

(Liker,2004). Os termos adicionais apresentam os seguintes significados: 

Mura – Tem o significado de irregularidade, estando associado a variabilidades no fluxo de 

produção, tanto em quantidades como em qualidade, representando assim inconsistências 

no processo (Imai, 1997). 
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Muri – Significa excesso ou sobrecarga, referindo-se a situações em que os operadores ou 

máquinas operam acima dos seus limites, refletindo-se consequentemente em perdas de 

tempo, de energia e risco de lesões (Coimbra, 2009). 

2.1.3 Princípios Lean Thinking 

A base da filosofia Lean Production deve-se ao facto de unir comportamentos pessoais 

disciplinados, com métodos de produção disciplinados (Emiliani, 1998). O poder desta 

filosofia, reconhecido por várias empresas de outros setores industriais, levou à sua adaptação 

a novos setores utilizando o pensamento Lean, designado por Lean Thinking (Womack & 

Jones, 2003). 

A base do Lean Thinking, que consiste em maximizar o valor para o cliente eliminando 

desperdícios, é alcançada primeiramente através da especificação do valor do ponto de vista 

do cliente, e identificando a cadeia de valor eliminando todas as atividades desnecessárias. 

Posteriormente, cria-se uma sequência de atividades para criar um fluxo contínuo em direção 

ao cliente final, desenvolvendo sistemas de baixo custo e empreendendo a melhoria contínua 

até se atingir o estado de perfeição (Ainul et al., 2017). Como se pode constatar, esta filosofia 

definida por Womack e Jones (1996) baseia-se em cinco princípios (Figura 3), explicados 

sucintamente de seguida. 

 

Figura 3 - Cinco princípios do Lean Thinking 

1. Valor: Os autores Womack e Jones (1996) afirmam que o valor só pode ser definido 

pelo cliente final, sendo esta a etapa mais crítica do Lean Thinking. O valor apenas 

possui significado quando é expresso em termos de um produto ou serviço em 

específico, que vá de encontro às necessidades do cliente, no momento certo e a um 
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preço específico. A título de exemplo, especificar o valor nos relacionamentos 

interpessoais significa simplesmente entender o que as pessoas com as quais 

interagimos desejam e as suas expetativas (Emiliani, 1998). 

2. Cadeia de Valor: Analisar a cadeia de valor, significa compreender todas as atividades 

necessárias à produção de um produto em específico, desde o fornecedor até ao 

consumidor final, otimizando de seguida todo o processo. Esta otimização, baseia-se 

na identificação das atividades de valor acrescentado, das atividades que apesar de 

não adicionarem valor são necessárias, e das atividades que não acrescentam valor 

nem são necessárias (Emiliani, 1998). 

3. Fluxo contínuo: Este passo consiste em executar as atividades que acrescentam valor 

através de um fluxo contínuo desde o início da produção do produto até ao final, isto 

é, adotando one piece flow desde a matéria-prima ao produto acabado sem 

interrupções. Deste modo, o objetivo passa por evitar tempos de espera, tempos de 

inatividade ou desperdícios entre etapas (Womack & Jones, 1996). 

4. Produção puxada ou pull: O quarto princípio diz respeito ao atendimento do desejo 

do cliente apenas no momento em que este solicita o produto, ou seja, consiste na 

produção de um produto aquando a receção de encomenda. Assim, esta abordagem 

evita a existência de produtos obsoletos, bem como a existência de níveis de stock, 

sendo necessário possuir tempos de ciclo curtos para que a entrega do produto ou 

serviço não seja demasiado elevada. Como Womack e Jones (2003) dizem “You can let 

the customer pull the product from you as needed rather than pushing products, often 

unwanted, onto the customer”. 

5. Busca pela perfeição: Se uma empresa consegue executar os quatro princípios acima 

mencionados de forma correta, então todas as atividades a este ponto tornam-se 

transparentes. O conceito de perfeição surge na medida em que existem infinitas 

oportunidades de melhoria, como a redução sistemática de desperdícios. Este ciclo 

contínuo de melhoria é conhecido por Kaizen, onde se pretende reduzir/eliminar o 

esforço, tempo, espaço, custos e todas as outras fontes de desperdício, já 

mencionadas na secção anterior, identificando as suas causas (Emiliani, 1998). 
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Lean implica o envolvimento das pessoas, a obtenção de um fluxo contínuo, o aumento da 

visibilidade, a criação de parcerias com os fornecedores e os clientes, e sobretudo a criação 

de valor da perspetiva do cliente (DeLuzio, 2016). 

Com os princípios do Lean Thinking estes conceitos são reforçados, sendo que a sua aplicação 

resulta na melhoria da eficiência global das organizações (Womack & Jones, 2003).  

2.1.4 Benefícios e barreiras na implementação de Lean Production  

Os autores Mirzaei (2011), Sohal e Egglestone (1994), após terem efetuado um estudo 

envolvendo um determinado conjunto de empresas, revelaram que qualquer organização, 

independentemente da sua escala, está apta a adotar as práticas da filosofia Lean. No entanto, 

é possível constatar que dependendo dessa escala, cada indústria tem os seus próprios 

benefícios com a implementação de Lean Production, estando representados na Tabela 1. 

Para além da dimensão da organização, a implementação de Lean Production depende de 

fatores organizacionais como o tipo de fornecedores e clientes, o grau de automação, tipo de 

produtos e tipo de requisitos de qualidade (Dora et al., 2013). 

Tabela 1 - Benefícios da implementação de Lean Production nas pequenas e grandes empresas (Mirzaei, 2011) 

Empresa de dimensão pequena Empresa de dimensão grande 

Fácil e rápida mudança da cultura organizacional Acesso a recursos 

Rápida tomada de decisão Colaboradores experientes 

Menor número de camadas de gestão Melhor compreensão dos benefícios do Lean 

Elevado nível de inovação Fácil de envolver os recursos humanos 

Comunicação simples, clara e direta 
Maior probabilidade em ter métricas e dados 

disponíveis   

Proximidade com os clientes, rápido feedback Aplicabilidade de ferramentas 

Flexibilidade 
Oportunidade para a eficiência devido à falta de 

padronização de processos 

Maior facilidade em implementar equipas multifuncionais, 

círculos de qualidade e TPM 

Poder de negociação com os fornecedores para uma 

cadeia de abastecimento mais fácil 

Forte lealdade dos colaboradores  

 

Ao nível geral, Ainul (2017) refere que algumas das vantagens adquiridas com a 

implementação de Lean Production incluem a melhoria da qualidade do produto/serviço, a 

redução de tempos de entrega, a redução de custos, o aumento da eficiência e produtividade, 

e o aumento da satisfação dos colaboradores e clientes. Deste modo, após estudos empíricos 

incluindo uma grande variedade de indústrias, é possível afirmar que a filosofia mencionada 
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tanto gera benefícios tangíveis, como intangíveis (Abdulmalek & Rajgopal, 2007; Fullerton & 

Wempe, 2009). 

Contudo, são vários os desafios aquando a aplicação do pensamento Lean, tais como: a 

aquisição de conhecimento dos princípios Lean e a escolha das ferramentas a usar que sejam 

apropriadas à organização; a adoção de uma implementação sistemática das ferramentas 

Lean escolhidas; mudança da cultura organizacional e, por último, a resistência à mudança 

por parte dos colaboradores (Ainul, 2017).  

Segundo Melton (2005), o último desafio mencionado, considerado uma inércia inicial que se 

tem de superar, é a maior força de resistência nas indústrias de processo. Para que o processo 

de mudança seja realizado com sucesso, estudos revelam que é necessária a presença de um 

facilitador, ou seja, uma pessoa capaz de atuar entusiasticamente para a concretização de 

uma ideia (Howell & Higgins, 2016).   

Ainul (2017) acrescenta ainda que existem outras barreiras como a inexistência de suporte 

por parte dos fornecedores, incompreensão das vantagens do Lean, recursos inadequados e 

a presença de expectações iniciais pouco realistas. Em termos de comparação dos benefícios 

e barreiras, Melton (2005) afirma que as forças que suportam a filosofia Lean são superiores 

às forças que lhe resistem.  

2.2 Ferramentas Lean 

Neste capítulo são apresentadas algumas ferramentas que podem ser utilizadas aquando a 

implementação da filosofia Lean, nomeadamente o Kaizen, a técnica 5S e Gestão Visual, 

Standard Work ou Trabalho Normalizado e o sistema Poka-Yoke. 

2.2.1 Kaizen 

Numa era de competição, as empresas dedicam-se à entrega de produtos com elevada 

qualidade, com a maior rapidez e prontidão possível e a um preço competitivo. Assim, os 

parâmetros que têm influência no desempenho das empresas devem ser constantemente 

melhorados, de forma a serem mais rápidos do que os concorrentes.  

Para sobreviver sob estas condições, a Melhoria Contínua torna-se uma estratégia para as 

empresas de todo o mundo (Hoem & Lodgaard, 2016). Este conceito em japonês designa-se 
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por Kaizen, tendo sido criado por Imai (1986) e descrito como “a chave para o sucesso 

competitivo do Japão”. Existem várias definições para o Kaizen, uma delas é “melhoria 

contínua com vista a melhorar os processos da organização, através do envolvimento de todos 

os colaboradores, independentemente da sua posição, de forma a criar uma empresa 

favorável aos funcionários contribuindo simultaneamente para o seu crescimento” (Lodgaard 

et al., 2016; Taiichi, 1988). Já Toyoda em 1921 referia uma frase podendo esta definir o 

conceito Kaizen “Try, if it fails, learn from the failure and try again, adding small improvements 

each time” (Abdulmouti, 2015). 

Esta ferramenta Lean realça as diferenças existentes entre a gestão da Europa Ocidental e do 

Japão. Enquanto que o pensamento Europeu se foca em resultados rápidos e inovações, o 

pensamento Japonês centra-se na melhoria do processo, sendo que esta melhoria deve 

acontecer de forma gradual, onde os grandes resultados surgem de pequenas mudanças 

acumuladas ao longo do tempo (Ortiz, 2006; Monika et al.,  2018). 

Para a implementação do Kaizen, deve ser utilizada uma abordagem orientada ao processo, 

denominada por ciclo “Plan-Do-Check-Act” (PDCA), também conhecido pelo ciclo de Deming, 

representado na Figura 4(Singh & Singh, 2015). 

 
Figura 4 - Etapas do ciclo PDCA (Adaptado de Deming, 1986) 

Segue-se uma breve descrição de cada uma das fases: 

▪ Plan (Planear): Os problemas são identificados, definem-se as metas a alcançar e 

determina-se quais os planos de ações a executar.  

▪ Do (Fazer): As ações são implementadas conforme o plano realizado numa base 

experimental. 
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▪ Check (Verificar): Verifica-se o desempenho das ações implementadas, ou seja, os 

resultados, e estabelece-se termos de comparação com as metas delineadas 

anteriormente.  

▪ Act (Atuar): Padroniza-se o processo melhorado e inicia-se um novo ciclo PDCA, isto é, 

define-se novas metas para um novo ciclo de melhoria, de modo a obter uma base 

permanente.  

Na prática, este formato em “roda”, simples e sistemático, representando melhorias 

intermináveis, tornou-se o símbolo mais usado para o Kaizen (Berger, 2011). Neste contexto, 

o Kaizen pode ser considerado como um compromisso de gestão orientado para a excelência 

sem uma reta final, uma vez que o estabelecimento do novo padrão, representado pelas 

“cunhas padrão” na Figura 4, pode ser novamente questionado para novas soluções de 

melhoria (Hoem & Lodgaard, 2016). 

2.2.2 Técnica 5S e Gestão Visual 

A técnica 5S é um pré-requisito essencial para a implementação de Lean em qualquer 

organização. O autor Hirano (1995), que desenvolveu a ferramenta mencionada, refere que 

5S é uma filosofia para alcançar sistematicamente a limpeza e padronização dos locais de 

trabalho. O método consiste em seguir cinco etapas, projetadas para melhorar a eficiência e 

providenciar a melhoria contínua em todos os setores. As designações das cinco etapas 

iniciam pela letra “S” quando escritas em japonês, pelo que os 5S significam (Oliveira, Sá, & 

Fernandes, 2017;  Randhawa & Ahuja, 2017): 

• Seiri (Separar)- Consiste na remoção dos elementos desnecessários, uma vez que o 

espaço de trabalho deve ter apenas o essencial para desempenhar as atividades.  

• Seiton (Organizar)- Definição de locais para arrumação dos materiais, de modo a serem 

fáceis de localizar e armazenar. 

• Seizo (Limpar)- Limpeza do local de trabalho e dos equipamentos, permitindo a 

redução de riscos de acidentes, melhoria da qualidade dos produtos e a promoção de 

um ambiente de trabalho favorável aos colaboradores.  

• Seiketsu (Normalizar)- Estabelecimento de padrões/procedimentos para suportar os 

3S anteriormente descritos, de modo a que façam parte da cultura organizacional.   
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• Shitsuke (Disciplina)- A partir do momento em que os 4S estão bem definidos, deve-se 

desenvolver um método para assegurar que a técnica 5S é cumprida, de forma a que 

as práticas anteriormente referidas se convertam numa rotina dos colaboradores. 

Normalmente, para assegurar a sustentabilidade da metodologia 5S são realizadas 

auditorias.   

Adicionalmente, empresas dos Estados Unidos acrescentaram um novo S a esta metodologia, 

dando origem à designação “6S”. Este sexto “S” significa “safety”, ou seja, segurança, que 

inclui a observação e comportamento seguro (Randhawa & Ahuja, 2017). 

As principais vantagens desta metodologia são: redução de desperdício de tempo e espaço; 

criação de um ambiente limpo e produtivo; maior sentido de responsabilidade e trabalho em 

equipa; melhorias de qualidade, segurança, manutenção e higiene (Oliveira, Sá, & Fernandes, 

2017). 

Aliada à técnica 5S está a Gestão Visual, que consiste na utilização de meios de comunicação 

intuitivos com o objetivo de tornar o processo organizacional transparente, aumentando a 

eficiência e eficácia das operações (Steenkamp, Hagedorn-hansen, & Oosthuizen, 2017). 

Oakland (1999) demonstrou a contribuição de cada um dos cinco sentidos no processo de 

aprendizagem e análise, tendo constatado que a visão contribui 75%. Portanto, é possível 

afirmar que o sistema visual, de todas as funções do cérebro humano, é o que tem maior 

capacidade de processamento de informação. Este facto explica o porquê de as empresas 

adotarem ferramentas visuais para comunicarem com os seus colaboradores. Este meio de 

comunicação oferece (Jaca, Viles, Jurburg, & Tanco, 2014): 

✓ Informações acessíveis e simples, facilitando as tarefas diárias; 

✓ Aumento de capacidade dos colaboradores para a tomada de decisão; 

✓ Informação disponível a todos os colaboradores, ou seja, acesso comum de 

informações; 

✓ Exposição de informação, funcionando como uma espécie de “lembrete”. 

Exemplos de sistemas de gestão visual são: quadros informativos, delimitações de espaço, 

etiquetas, andons e instruções de trabalho (Oliveira, Sá, & Fernandes, 2017). 
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2.2.3 Standard Work  

O standard work ou trabalho normalizado, incorpora um meio de pensar diferente que motiva 

toda a organização a trabalhar de forma mais eficiente, entregando produtos com melhor 

qualidade e a preços mais baixos (Johansson et al., 2013). 

Como o próprio nome indica, o trabalho normalizado é definido como a formalização dos 

procedimentos operacionais, estabelecendo os melhores métodos e sequências para cada 

processo da organização. Este método tem como principal objetivo eliminar a variação e 

inconsistência dos resultados, pelo fornecimento de instruções aos colaboradores, para que 

sigam claramente os procedimentos definidos aquando a execução das suas tarefas (The 

Productivity Press Development Team, 2002). 

Taiichi Ohno (1988) refere: “Where there is no standard, there cannot be improvement”, isto 

é, se pensarmos que o padrão está limitado, então não haverá progressos. Assim, o 

estabelecimento de padrões forma a base a partir da qual as atividades de melhoria fazem 

parte da melhoria contínua do processo (Pereira et al., 2016). 

A ferramenta standard work envolve três elementos chave (The Productivity Press 

Development Team, 2002): 

1. Takt Time: É a taxa de produção em harmonia com o ritmo das encomendas dos 

clientes; 

2. Standard work sequence / Normalização da sequência de operações: Consiste na 

ordem pela qual as tarefas devem ser executadas, de modo a que o Takt Time seja 

cumprido; 

3. Standard work-in-process inventory/ Inventário WIP normalizado: Indica o nível 

mínimo de inventário para manter o passo da produção num fluxo contínuo.   

Vários são os benefícios alcançados com esta ferramenta, por exemplo, em Oliveira, Sá, & 

Fernandes (2017) foram: redução da variabilidade (esforço do trabalho estável e mensurável); 

redução de custos (redução de desperdícios que resultavam de procedimentos de trabalho 

ineficientes); melhoria da qualidade (a probabilidade de produção de defeitos seria maior se 

a operação fosse realizada de forma diferente dependendo do operador). 
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2.2.4 Mecanismos Poka-Yoke 

A palavra japonesa “Poka” significa um erro indesejado, enquanto que a palavra “Yoke” tem 

o significado de prevenir. O conjunto das duas palavras dá origem a esta ferramenta Lean, que 

consiste então num método usado sobretudo para a prevenção de erros, com vista a 

assegurar a qualidade dos produtos. O seu foco centra-se nos processos que são controlados 

pelos humanos, uma vez que o seu potencial para falhas é elevado. Portanto, para 

implementar Poka Yoke, devem ser reconhecidos os erros possíveis para se proceder à 

introdução de medidas (Pötters, Schmitt, & Leyendecker, 2018). 

Um sistema Poka Yoke deve considerar três tipos de dispositivos (Saurin et al., 2012): 

a) Físico- Em caso de bloqueio do fluxo de materiais, energia ou informação, 

independentemente da interpretação dos utilizadores (exemplo: uma parede); 

b) Funcional- Se for necessário ligar ou desligar devido a alguma situação, sem depender 

da interpretação do utilizador (exemplo: uma chave ou password); 

c) Simbólico- Se for requerida a interpretação do operador, ainda que esteja fisicamente 

presente no momento necessário (exemplo: sinal de segurança). 

Para além disso, os sistemas Poka Yoke podem ser distinguidos em proativos, caso a função 

deles seja prevenir anomalias, ou em reativos, se a função for detetar anomalias. Outra 

classificação bem conhecida dos sistemas Poka Yoke, proposta por Shingo (1989), é a distinção 

entre uma função de controlo e uma função de aviso. Exemplos da primeira mencionada são: 

desligar a máquina ou bloquear fisicamente a continuidade de um processo assim que é 

detetada uma anomalia; não permite que o operador escolha o procedimento a adotar para 

realizar a tarefa, obrigando-o a desempenhá-la corretamente; exclusão automática de peças 

defeituosas do fluxo de produção. Quanto ao Poka Yoke cuja função é a de aviso, são utilizados 

sinais através de simbologia, como por exemplo recorrendo a luzes e/ou alarmes audíveis, 

aquando a ocorrência de uma anomalia (Saurin et al.,2012).  

Como se pode constatar, este é um sistema de fácil aplicação, sem a necessidade de 

investimentos elevados. É importante ainda salientar que as melhores medidas são sempre 

desenvolvidas juntamente com os colaboradores no shop floor (Pötters et al., 2018). 
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2.3 Total Productive Maintenance (TPM) 

Cada vez mais, a manutenção das máquinas de processo, de forma a garantir a sua eficiência, 

disponibilidade e fiabilidade, é importante para as organizações, uma vez que têm impacto 

direto na qualidade, no custo e tempo de entrega dos produtos ou serviços (Ahuja and 

Khamba, 2008; Ahmed et al., 2004; Blanchard,1997). Para introduzir considerações de 

manutenção nas atividades organizacionais, deve-se seguir a seguinte metodologia: Total 

Productive Maintenance (TPM) (Bakri et al., 2012). 

A Manutenção Produtiva Total ou Total Productive Maintenance (TPM), que teve origem no 

Japão na Nippondenso, uma empresa do grupo Toyota, é definida por Nakajima (1988) como 

a manutenção produtiva realizada por todos os colaboradores através de atividades que 

envolvem pequenos grupos. Assim, esta filosofia de gestão da manutenção distingue-se pelo 

facto de que todos os funcionários passam a ser responsáveis pela limpeza, inspeção e 

manutenção geral do equipamento a que estão associados, mantendo o sistema estável e 

evitando paragens inesperadas (Liker, 2004). 

A metodologia TPM é caracterizada por três palavras: 

• Total- Envolvimento de todas as pessoas da organização, desde a gestão de topo até 

ao shop floor. 

• Productive Maintenance- Manter o equipamento em boas condições de 

funcionamento, de forma a não existirem atividades de desperdício na produção. 

Os objetivos do TPM são “zero falhas, zero defeitos, zero acidentes e zero desperdícios” 

(Nakajima, 1988; Ahuja, 2008; Hartmann, 1992). Atingindo os objetivos, as taxas de operação 

do equipamento melhoram, os custos reduzem, o nível de inventário pode ser minimizado e 

a produtividade aumenta (Nakajima, 1988). 

2.3.1 Pilares de sustentação do TPM  

Para a implementação do TPM, Nakajima (1988) propôs oito atividades principais, estando 

organizadas em “pilares”, representados na Figura 5.  
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Figura 5 - Pilares do TPM (Lopes, 2012) 

1. Manutenção autónoma: Os operadores do respetivo equipamento executam 

pequenas reparações e inspeções diárias, de forma a manter o equipamento em boas 

condições (Suzuki,1994). 

2. Manutenção planeada: Aumento do número de intervenções proactivas de 

manutenção e redução de intervenções reativas (Lopes, 2012). 

3. Melhorias específicas/ Melhorias no equipamento e no processo: Incluem as 

atividades que contribuem para o aumento da eficiência do equipamento, do processo 

e da implantação fabril. Estas melhorias visam a eliminação de perdas alusivas ao 

equipamento (exemplos: avarias, tempos de setup e afinações, pequenas paragens), a 

perdas na implantação fabril (exemplos: ajustes na produção, falhas no processo) e a 

perdas de eficiência humana (exemplos: perdas de movimento, falta de sistemas 

automáticos) (Nakajima, 1988; Suzuki, 1994; Shirose, 1992). 

4. Educação e formação: Desenvolvimento de competências técnicas e sociais de todos 

os colaboradores (Lopes, 2012). 

5.  Gestão da qualidade do processo: Execução de ações preventivas antes da ocorrência 

de defeitos ou falhas, tanto no equipamento como no processo (Lopes, 2012). 

6. Gestão de novos equipamentos: Tem em consideração a facilidade de operação, 

limpeza, tempo de setup, fiabilidade, manutibilidade e custo de ciclo de vida de um 

novo equipamento (Lopes, 2012). 

7. Segurança e meio ambiente: Criação de um local de trabalho seguro com vista a 

alcançar “zero acidentes, zero danos na saúde e zero incêndios” (Lopes, 2012). 
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8. TPM em áreas administrativas: Consiste na análise de procedimentos realizados pelas 

funções administrativas, com o intuito de aumentar a produtividade e a eficiência. 

Como por exemplo, através do envolvimento das pessoas, melhorias de comunicação 

e redução no número de ficheiros (Lopes, 2012). 

É importante salientar que antes da implementação dos pilares do TPM, é necessário que a 

empresa construa uma base. Essa base é obtida através da aplicação de uma ferramenta Lean: 

5S (Mwanza & Mbohwa, 2015). 

2.3.2 O papel do TPM na filosofia Lean  

Lean Production incorpora vários benefícios que suportam os elementos qualidade (Q), custo 

(C) e tempo de entrega (D), resultantes do seu foco na eliminação de desperdícios como: 

retrabalho, sobreprodução, tempos de espera, lead-time, desperdícios no processo, elevado 

nível de inventário e deslocações (Enkawa and Schvaneveldt, 2001). 

Os desperdícios gerados pela produção têm uma forte ligação com a disponibilidade dos 

equipamentos de produção. A título exemplificativo, o mau funcionamento de um 

equipamento ou a sua avaria, pode resultar em produtos de baixa qualidade e, 

consequentemente, em atrasos nas entregas dos mesmos. Portanto, a gestão de manutenção 

estratégica e sistemática dos equipamentos de produção, como o TPM, é significativa para o 

sucesso da implementação da filosofia Lean (Bakri et al., 2012). 

2.3.3 Benefícios e barreiras na implementação do TPM 

À semelhança da filosofia Lean, também a metodologia TPM incorpora os seus benefícios e 

barreiras aquando a sua implementação.  

Em Chlebus et al (2015), são descritas algumas das vantagens adquiridas com a metodologia 

TPM, tais como: a redução de tempos de reparação dos equipamentos, diminuição da taxa de 

falhas dos equipamentos, aumento da produtividade das máquinas e redução de custos 

operacionais (maioritariamente associados a custos de armazenamento). Adicionalmente, a 

implementação de TPM pode trazer outros benefícios não económicos como o aumento da 

segurança dos operadores e procedimentos de reparação facilitados devido à normalização.  

Alguns dos desafios/barreiras da implementação de TPM são apresentados em Sahoo & 

Yadava (2018): resistência por parte dos colaboradores, mudança da cultura organizacional 
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da empresa, a falta de tempo, dificuldade em quantificar os benefícios do TPM, a necessidade 

de integrar outras organizações, falta de possibilidades financeiras, retrocesso às formas 

antigas de trabalhar e uma formação inadequada. 

2.4 Projeto e estudo de Layouts  

O layout de um produto ou processo, visa a forma como os seus recursos se encontram 

posicionados, uns relativamente aos outros. Com a evolução dos sistemas produtivos, cresce 

a necessidade de utilizar bem o espaço disponível, o que implica um planeamento estruturado 

do layout (Slack, Chambers & Johnston, 2010). Esta secção aborda de forma sucinta a 

importância do estudo de layouts e algumas metodologias e métodos para projetar e estudar 

layouts.  

2.4.1 A importância do estudo de layouts 

Um layout desadequado pode levar à existência de muitos dos desperdícios mencionados na 

secção 2.1.2., colocando em causa a sustentabilidade da própria empresa (Alves et al., 2015). 

Como por exemplo, o layout existente pode causar quebras de produção, fluxos confusos, 

elevados tempos de transporte, elevadas distâncias a percorrer e, consequentemente, custos 

elevados. A presença destes desperdícios leva a que as empresas sintam a necessidade de 

implementar alterações na disposição dos seus recursos, de forma a obterem um layout que 

funcione efetivamente melhor para a indústria e reduza custos (Slack, Chambers & Johnston, 

2010). 

Tipicamente, os objetivos para o projeto de layouts são os seguintes (Hari, Rajyalakshmi, & 

Sreenivasulu, 2014): 

• Minimizar o custo de movimentações de materiais; 

• Maximizar a eficácia da utilização do espaço; 

• Minimizar o tempo de produção; 

• Facilitar a estrutura organizacional, de forma a assegurar a segurança e o conforto dos 

colaboradores; 

• Facilitar o processo de produção e o seu fluxo; 

• Garantir a flexibilidade do sistema; 

• Melhorar os níveis de comunicação; 
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• Minimizar o risco de quebras de produção. 

Com vista a ilustrar os benefícios obtidos com o estudo do layout, ou seja, do antes e depois 

do projeto de layout, pode-se recorrer a ferramentas como diagramas de circulação, matrizes 

“de-para”, e ao diagrama de spaghetti. Estas ferramentas permitem avaliar o layout através 

da representação de fluxos de materiais, pessoas ou informação (Senderská, Mareš & Václav, 

2017). 

2.4.2 Metodologias e métodos para projetar e estudar layouts 

Com o decorrer dos anos têm vindo a ser desenvolvidas metodologias e vários métodos 

empíricos e computacionais para o estudo de layouts, sendo que a primeira metodologia foi 

proposta por Muther em 1972, conhecido por Systematic Layout Planning (SLP). 

Posteriormente, foram desenvolvidos métodos computacionais, sendo dois abordados nesta 

secção, nomeadamente, o método COmputerized RElationship LAyout Planning (CORELAP) e 

o método Computerized Relative Allocation of Facilities Technique (CRAFT).  

2.4.2.1. Planeamento sistemático de layouts (SLP) 

O planeamento sistemático de layouts (SLP) de Muther (Muther, 1973) trata-se de um método 

aplicado para otimizar o layout de equipamentos e outros recursos existentes num sistema 

produtivo. Deste modo, permite melhorar o fluxo de materiais e ajuda a melhorar a utilização 

do espaço disponível de uma planta, através do estabelecimento de relações lógicas entre os 

locais de trabalho por meio de construção de diagramas (Suhardini, Septiani & Fauziah, 2017). 

Segundo Muther e Hales (2009), o SLP consiste num procedimento que incorpora quatro fases 

principais, ilustradas na Figura 6: 

I. Localização – Visa determinar a área disponível para a implementação do layout, bem 

como verificar se o novo layout será na mesma área e se há possibilidade de expansão 

ou alteração.  

II. Arranjo físico geral – Nesta fase estabelece-se o arranjo geral da área a ser apresentada 

com base nos fluxos e na área disponível, recorrendo-se aos relacionamentos entre as 

diversas áreas. 

III. Arranjo físico detalhado – Consiste na localização exata de cada equipamento em 

específico.  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55234221100&amp;eid=2-s2.0-85014800037
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IV. Implantação – Envolve o planeamento da instalação do novo layout, a sua aprovação 

e de seguida, a mudança física dos equipamentos e outros recursos, de forma a 

estarem de acordo com as fases anteriormente descritas.  

 

Figura 6 - As quatro fases principais do SLP (Adotado de (Muther & Hales (2009)) 

De acordo com o modelo apresentado, qualquer layout baseia-se em três elementos 

fundamentais (Muther & Hales (2009): 

1. Relacionamento: Grau relativo de proximidade desejada ou requerida entre as 

atividades; 

2. Espaço: Quantidade, tipo, forma e configuração dos recursos a serem posicionados; 

3. Ajuste: Adequação realista dos recursos às áreas disponíveis. 

Para o desenvolvimento do modelo SLP, os procedimentos a adotar resumem-se aos 

apresentados na Figura 7(Muther & Hales (2009). 

 
Figura 7 - Procedimento do modelo SLP (Adotadode (Muther & Hales (2009)) 
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Por último, espera-se que com a implementação do SLP os custos de transporte de materiais 

sejam reduzidos significativamente, que os colaboradores percorram menos distâncias e que 

a produtividade de todo o sistema aumente (Buchari, Tarigan & Ambarita, 2018).  

2.4.2.2. Método CORELAP 

O método de projeto de layouts denominado por Computerized Relationship Layout Planning 

(CORELAP) foi introduzido por Robert C. Lee e Moore em 1967, com a fundação do Systematic 

Layout Planning de Muther. A sua utilização deve-se ao facto de alocar as atividades com 

maior relacionamento e depois adicionar outras atividades baseadas na distância e tamanho 

desejado, permitindo a construção do layout propriamente dito (Sembiring et al., 2018). 

Os dados de entrada para a aplicação deste método são: diagrama de relacionamento; a área 

de cada departamento; o número de departamentos; a classificação de proximidade. O 

primeiro passo do CORELAP consiste na atribuição dos valores do grau de relacionamento 

(VGR), para que de seguida, se proceda ao cálculo do Total Closeness Rating (TCR), ou seja, do 

rácio total de proximidade. Os valores do grau de relacionamento dizem respeito aos valores 

numéricos que estabelecem a relação dos diferentes pares de atividades, sendo obtidos pelo 

diagrama de relacionamento, como se pode ver na Tabela 2 (Sembiring et al., 2018; Silva, 

2014). 

Tabela 2- Critérios para atribuição de pesos aos GR (Grau de relacionamentos) 

GR Proximidade VGR 

A Absolutamente necessário 6 

E Muito importante 5 

I Importante 4 
O Desejável 3 
U Não importante 2 

X Não desejável 1 

 

Após a obtenção dos valores de TCR para cada área, que resulta do somatório dos VGR 

correspondentes, o passo seguinte passa por selecionar a área com maior TCR, colocando-a 

no centro do layout. Para a segunda alocação, seleciona-se a área que tem um grau de 

relacionamento A com a área anteriormente selecionada, colocando-a numa posição 

adjacente à mesma. Caso não exista um GR “A”, prossegue-se para o GR “E” e assim 

sucessivamente (Sembiring et al., 2018). 
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2.4.2.3. Método de CRAFT  

O método de melhoria Computerized Relative Allocation of Facilities Technique (CRAFT) é 

usado para melhorar os layouts com base no inicial/existente. Este algoritmo foi proposto em 

1964 por Armour e Buffa, tendo ficado conhecido por receber entradas da matriz dos fluxos 

de materiais e representar os custos de transação com a representação do layout em blocos. 

Assim, o objetivo básico do método de CRAFT é minimizar o custo total de transporte de um 

dado sistema, obtido pela equação 1 representativa do custo de movimentação de materiais 

(CMM) (Hari et al., 2014): 

                                          CMM = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗 × 𝑓𝑖𝑗
𝑛
𝑖=𝑗+1

𝑛−1
𝑗=1 × 𝑑𝑖𝑗                                                    (1) 

𝑐𝑖𝑗 – Custo de transporte entre as instalações i e j; 

𝑓𝑖𝑗 – Fluxo de materiais entre as instalações i e j; 

𝑑𝑖𝑗 – Distância entre as instalações i e j. 

A título explicativo, o custo de movimentação de materiais para a aplicação do método de 

CRAFT resulta da soma de todos os elementos de uma matriz de fluxo de materiais, 

multiplicada pelo custo por metro percorrido de uma área para a outra e pela respetiva 

distância.  
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3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

Este capítulo é dedicado à apresentação da empresa onde o projeto de dissertação de 

mestrado foi levado a cabo, apesar de não se identificar a empresa por questões de 

confidencialidade. Assim, o capítulo inicia-se com uma breve apresentação da estrutura 

organizacional, seguindo-se para a identificação dos principais produtos e aplicações. Para 

finalizar, apresenta-se o layout geral e a descrição do processo produtivo da empresa. 

3.1. Organização 

A empresa onde o projeto foi realizado atua no mercado da cortiça, sendo esta a sua matéria-

prima principal. A sua estratégia assenta na forte aposta de atividades de investigação e 

desenvolvimento, bem como de controlo de qualidade, de modo a fornecer um leque de 

produtos alargado. Para isso, a organização compromete-se a explorar a performance da 

cortiça atendendo a diversas caraterísticas técnicas como acústicas, térmicas e anti 

vibratórias, procurando sempre desenvolver soluções sustentáveis.  

Atualmente, e atendendo ao futuro, a empresa emprega um conceito de economia circular, 

que consiste na incorporação de materiais reciclados nos seus produtos, sem que haja perdas 

de qualidade e de reconhecimento de inovação. Deste modo, esta torna-se uma vantagem 

para que a organização continue competitiva no mercado, visto que o preço da matéria-prima 

tem vindo a aumentar significativamente, sendo possível criar ao mesmo tempo um equilíbrio 

com a natureza.  

Face aos planos estratégicos e competitivos da organização para alcançar resultados 

diferenciadores, a estrutura organizacional é a representada na Figura 8.  

 

Figura 8- Organigrama da Organização (Fonte: Manual de Gestão da Organização) 
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3.2. Principais produtos 

Como referido anteriormente, a matéria-prima principal da Unidade Industrial é a cortiça que, 

juntamente com outros materiais como borracha, espumas, plásticos reciclados, entre outros, 

permite a criação de uma elevada diversidade de produtos. No entanto, é possível referir que 

os produtos desenvolvidos podem ter essencialmente origem em aglomerados de cortiça ou 

aglomerados de borracha com cortiça. Estes produtos podem ser direcionados para a 

construção, indústria e retalho, tanto no mercado nacional como internacional. Na Figura 

9estão representados alguns exemplos de produtos desenvolvidos pela organização.  

 

Figura 9 - Exemplos de produtos e aplicações 

3.3. Layout geral e Processo Produtivo  

A Unidade Industrial em estudo adota uma estratégia de produção que assenta numa política 

make-to-order, isto é, produz apenas para satisfazer encomendas pedidas pelos clientes. 

Para iniciar o processo de desenvolvimento de um produto, é necessário em primeiro lugar 

garantir a disponibilidade das matérias-primas e materiais. A cortiça utilizada provém de 

extrações da casca do sobreiro, dos resíduos provenientes de outras unidades industriais do 

grupo e ainda de desperdícios gerados ao longo dos processos da própria organização. Os 
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outros materiais mencionados anteriormente como espumas, provêm de fornecedores 

externos. 

O processo produtivo engloba várias etapas, podendo este ser representado de uma forma 

genérica através do fluxograma ilustrado na Figura 10.  

 

Figura 10 - Fluxograma do processo industrial da organização 

1) Após a receção da matéria-prima, procede-se à trituração da mesma através de 

moinhos industriais, para que de seguida, os grãos resultantes deste processo sejam 

separados por peneiras industriais. Esta separação tem em conta tanto a densidade 

do grão, como o seu tamanho. Posteriormente, os granulados são transportados por 

sucção para os silos ou são expedidos no caso de serem produto acabado.  

2) De seguida, inicia-se o processo de aglomeração, que consiste na colocação de uma 

mistura de cortiça com cola e/ou borracha num molde ou cilindros, passando por 
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estufas de alta frequência ou estufas convencionais. Posto isto, estes são desmoldados 

e colocam-se num armazém de produto intermédio onde vão arrefecer e estabilizar. 

Os resultados desde processo resumem-se a blocos ou cilindros, podendo ser produto 

acabado ou intermédio.  

3)  A próxima etapa diz respeito à laminação, onde os blocos/cilindros são uniformizados 

ao nível das faces, e transformados em placas e rolos, sendo que este processo tem 

em conta as especificações do cliente. Os produtos resultantes desta etapa também 

podem ser considerados produto acabado, quando se trata de uma encomenda de 

cliente, pelo que são enviados para o armazém de produto acabado (APA) ou produto 

intermédio passando para a fase seguinte. 

4) Passamos agora à fase dos acabamentos, onde se procede à customização de produtos 

que, depois de produzidos e embalados, são transportados para o APA.  Como 

resultados desta etapa, temos os exemplos de produtos apresentados na secção 3.2.  

5)  Por último, os produtos armazenados no APA são expedidos para o respetivo cliente.  

É importante referir que, ao longo do processo são gerados desperdícios, como, por exemplo, 

as aparas resultantes do processo de laminação. No entanto, estes desperdícios são 

reutilizados e incorporados novamente no fluxo de produção de outros produtos, seguindo 

assim uma política sustentável. 

O layout geral da organização é apresentado na Figura 90 do anexo I, onde estão identificadas 

as áreas de produção e de armazenamento. De momento, o layout da fábrica está a sofrer 

alterações devido ao crescimento e à criação de novas áreas de armazenamento e produção. 
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DA SITUAÇÃO INICIAL 

Neste capítulo carateriza-se a situação inicial da área de estudo, nomeadamente, a secção das 

juntas para automóveis. Depois da descrição é elaborada uma análise crítica da situação 

inicial, referindo-se os principais problemas associados recorrendo a algumas ferramentas de 

diagnóstico. Por último, apresenta-se uma síntese dos principais problemas identificados, 

para os quais se propõe uma solução no capítulo seguinte.  

4.1 Caraterização da área de estudo 

De modo a caraterizar a área utilizada para o estudo, esta secção inicia com uma apresentação 

das razões da escolha da área de estudo. De seguida, prossegue-se com uma explicação geral 

do processo produtivo da área, bem como uma representação do seu layout e fluxo de 

materiais. 

4.1.1. Escolha da área de estudo  

A empresa tem verificado que a produção de juntas para automóveis tem vindo a decrescer 

nos últimos anos, como se pode ver pela Figura 11, pelo que os seus recursos começaram a 

ser utilizados para a produção de produtos Home&Office (H&O), cuja produção se encontra 

relativamente estável, tal como se verifica pela Figura 12. Assim, inicialmente a secção de H&O 

encontrava-se numa fase de translação de ferramentas de produção para a secção de juntas, 

sendo necessário obter espaço para a incorporação destas ferramentas no layout das juntas. 

Estas duas secções estão identificadas no layout geral na Figura 13. 

A transição dos produtos não se deve só ao ganho de disponibilidade dos recursos, mas 

também por estes permitirem um fluxo contínuo de embalagem e uma maior cadência de 

produção, isto é, enquanto que na secção H&O se obtinha uma peça em cada 12,1 segundos 

(s), com os recursos das juntas há a saída de uma peça em cada 6,6s. É importante referir que 

a unidade de medida das juntas é o milheiro (ML) e dos produtos H&O é a peça (PC). 
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            Figura 11 - Produção de juntas nos últimos 3 anos          Figura 12 - Produção de produtos H&O nos últimos 3 anos 

  

 
Figura 13 - Secção H&O inicial e secção das Juntas 

Posto isto, esta dissertação incidirá na reforma da área das juntas de modo a incorporar os 

produtos H&O na mesma, com foco na transição das ferramentas de produção. Esta área 

opera 16h por dia, em dois turnos, e a sua produção é controlada por um responsável em cada 

turno denominado por team leader. Estes responsáveis têm como função: 

• Liderar a reunião do Kaizen diário; 

• Garantir a produção de acordo com as prioridades no mapa de produção semanal; 

• Comunicar com as outras áreas de transformação quando necessário; 

• Comunicar com o supervisor; 

• Garantir a correta utilização das máquinas e materiais; 

• Garantir a identificação do espaço de trabalho, bem como a sua limpeza; 

JUNTAS 
H&O 
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• Efetuar pedidos de manutenção das máquinas; 

• Inspecionar o material na abertura da especificação de fabrico e de 1 em 1h ao 

material em produção; 

• Garantir todos os materiais/ferramentas de produção necessários. 

4.1.2. Processo produtivo da área, layout e fluxo de materiais 

Na secção das juntas, que diz respeito a uma área de acabamentos, são realizados os seguintes 

subprocessos: 1) Cunhar, 2) Formar e 3) Embalar. Estes subprocessos apresentam ligeiras 

diferenças dependendo do tipo de produtos a produzir podendo ser neste caso juntas ou 

produtos de H&O.  

Na Figura 14 apresenta-se o layout inicial da secção, estando apresentados na Tabela 3 os 

recursos pela qual a área de estudo era composta.  

Tabela 3- Apresentação dos recursos da área das juntas inicial 

Quantidade Designação  Quantidade Designação 

7 Trilhos 1 
Armário com cortantes para 

reparar/validar 

2 Balancés pequenos 4 Conjunto de mesas de apoio 

2 Balancés grandes 1 Linha embalamento para o balancé 7 

6 Armários com cortantes de juntas 1 Área produto acabado 

1 Espaço limitado com cortantes H&O e juntas 1 Área produto semiacabado 

1 Caminho rolante para embalagem 4 Carros de apoio 

1 Posto de controlo 1 Transportador de cortantes 

1 Armário com materiais de produção 1 Esfera para rodagem do material 

 

  
Figura 14 - Layout inicial da secção das juntas 



38 

 

Para a produção de juntas, estão maioritariamente alocados os balancés número 2 e 5 (B2 e 

B5), sendo que quando se trata de juntas com maior dimensão, estas são produzidas no 

balancé número 6 (B6). O processo produtivo das juntas nos balancés mencionados, inicia 

aquando a receção de produtos semiacabados da área de transformação de cortiça com 

borracha, de acordo com uma especificação de fabrico, sendo colocados nos trilhos mais 

próximos disponíveis. Com vista a transformar o produto semiacabado em produto final, o 

operador abastece um carro de apoio com o respetivo material, e coloca-o no lado direito do 

balancé para iniciar a produção.  

A primeira fase consiste em transferir uma placa de material para o balancé e proceder à 

cunhagem da mesma que, através de um tapete rolante, chega à mesa de apoio do operador 

que se encontra a receber o material. Este operador à medida que obtém pequenos lotes de 

material cunhado, desloca o lote para o próximo operador, que tem como função formar o 

material, isto é, retirar efetivamente o produto que resulta da cunhagem, colocando o 

desperdício no tapete do destroçador, que se encontra por baixo do caminho de rolos para 

embalagem. De seguida, este operador coloca o material em caixa e a mesma no caminho de 

rolos para finalizar o processo de embalagem que consiste no fecho da caixa. Por último, 

procede-se à colocação das caixas na área de produto acabado. A equipa para o processo 

produtivo de cada balancé varia de 3 a 4 pessoas. 

Ainda relativamente à produção de juntas, a especificação de fabrico pode referir-se à 

formação de kits: conjunto de 2 juntas ou mais, com outros materiais de aplicação, como 

estruturas de união. Nestes casos, a sua produção realiza-se no balancé número 7 (B7), uma 

vez que incorpora uma linha de embalagem preparada para este processo, sendo explicado 

de seguida aquando a produção de produtos H&O, dada a semelhança do processo.  

Com a transição dos produtos H&O para a secção das juntas, o processo produtivo destes 

produtos passou a ser o representado na Figura 15.  

 

Figura 15 - Processo produtivo dos produtos H&O no balancé 7 
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A primeira etapa consiste em colocar uma placa de material na entrada do balancé. Após se 

proceder à cunhagem da mesma, o segundo operador recolhe cada placa cunhada no final do 

tapete. Quando a quantidade máxima por lote for atingida, este movimenta o lote para a mesa 

de apoio onde se encontra o terceiro operador, para formar blocos em altura e desfasados 

entre si de acordo com a especificação de fabrico. De seguida, procede-se ao processo de 

embalagem dos produtos, para serem colocados na área de produto acabado. A equipa para 

este processo é composta normalmente por 3 operadores.  

É importante referir que o processo de formação de kits segue a mesma lógica do processo 

apresentado para os produtos H&O. Para além disso, dentro da gama de produtos H&O 

existem referências que não se referem à produção de produtos acabados, mas sim de 

produtos intermédios, nomeadamente os produtos que incorporam adesivo. Estes consistem 

em placas de cortiça, que após a aplicação de um adesivo numa das suas camadas, desloca-se 

ao balancé número 6 (B6) para a sua cunhagem, passando de seguida para outra área de 

acabamento onde será finalizado. Estes produtos incorporam então um processo igual às 

juntas no balancé 6 (B6), com a diferença de que ao invés de serem colocados em caixa e se 

proceder à sua embalagem, são colocados numa palete e posteriormente transportados para 

a área de produto acabado. 

Por último, incorporado na secção das juntas existe uma zona denominada por “Preco” 

composta por um balancé, um armário com materiais de produção, duas mesas de apoio e 

um armário com cortantes à semelhança das juntas mencionadas anteriormente, sendo estes 

de menor dimensão. Nesta máquina de produção os produtos dizem respeito a juntas para 

transformadores. Esta subsecção encontra-se apresentada no layout da Figura 16 realçada 

pelo quadrado vermelho, sendo que o seu processo produtivo passa pela entrada de material 

em bobine, cunhagem, formação e embalagem.  
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Figura 16 - Subsecção das juntas- Preco 

4.1.3. Gestão de ferramentas de produção 

As ferramentas de produção da área em estudo denominam-se por cortantes que, de acordo 

com a tipologia de produto e as caraterísticas das próprias máquinas, como a sua dimensão, 

apresentam diferenças entre si. A título exemplificativo, na Figura 17 encontra-se 

representado um cortante de juntas a utilizar no balancé 2 e 5, e um exemplo de cortante de 

juntas a utilizar no balancé 6 e 7, sendo que nestes casos os cortantes incorporam uma caixa 

de ar na própria ferramenta. Estão também representados exemplos de cortantes da tipologia 

de produtos H&O a serem utilizados no balancé 6 e 7.  

Na Figura 17 é indicativo do que acontece em regra, ou seja, maioritariamente as juntas estão 

alocadas aos balancés 2 e 5, e os produtos de H&O aos balancés 6 e 7. No entanto, também 

se procede à produção de juntas nos balancés 6 e 7 como explicado na secção anterior, apesar 

de ser com menor frequência. É importante mencionar que inicialmente existiam 452 

cortantes de juntas e 137 cortantes de H&O.  

Em cada turno da área de estudo existe um operador responsável pela troca das ferramentas 

de produção, bem como pela sua manutenção. Assim, depois de realizados os setups e 

havendo tempo disponível, o operador recorre à sua memória para se dedicar à manutenção 

de cortantes, cujas operações principais são: colocar borrachas, reparar lâminas, substituir 

vazadores e limpar. Contudo, quando a manutenção exige um processo complexo, surge a 

necessidade de se enviar a ferramenta à equipa de manutenção, passando pelo procedimento 
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apresentado no fluxograma da Figura 18. É de referir que a estante “reparar” indicada nesse 

fluxograma está ilustrada na secção seguinte, na Figura 29. 

 

Figura 17 - Exemplos de ferramentas de produção das respetivas máquinas de produção 

 

Figura 18 - Fluxograma de deteção de necessidade de manutenção externa de cortante 

Ainda relativamente às ferramentas de produção, os operadores também têm a função de 

proceder à receção de cortantes aquando a sua chegada ao armazém. Estes podem provir de 

uma substituição de um cortante existente, ou de um cortante novo adquirido para a 

produção de um novo produto face a uma encomenda da engenharia do produto. Neste caso, 

o procedimento encontra-se no fluxograma da Figura 19. 
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Figura 19 - Fluxograma de chegada de cortante ao armazém 

Como se pode ver, o departamento de engenharia, mais especificamente a engenharia do 

produto, é responsável por interagir com as ferramentas de produção. Assim, esta pode ser 

solicitada pelo supervisor ou operadores, estando o seu papel representado no fluxograma da 

Figura 20. 

                                                                 

Figura 20 - Fluxograma de interação de operadores com engenharia do produto 
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Para além disso, a engenharia do produto é quem recebe novas encomendas por parte de 

comerciais, podendo ser necessária a aquisição de um novo cortante a fim de satisfazer as 

necessidades dos clientes, pelo que o procedimento a seguir é o ilustrado na Figura 21.  

 

Figura 21 - Fluxograma de pedido de novo cortante à engenharia do produto 

Aquando a aquisição de uma nova ferramenta, o custo é pago pelo cliente, sendo que, de 

certa forma, a ferramenta é associada ao próprio cliente. No entanto, não invalida que a 

mesma possa ser usada para satisfazer necessidades de outros.  

4.2 Análise crítica e identificação de problemas 

Nesta secção realiza-se uma análise crítica à área das juntas, considerando a passagem da 

produção de produtos H&O para a mesma, e identificam-se os principais problemas e 

desperdícios associados. Para tal, foi necessário documentar as atividades observadas, tendo-

se recorrido a ferramentas como o diagrama de spaghetti, estudo de tempos e identificação 

dos sete desperdícios de modo a analisar causas de perdas de eficiência da linha de produção. 

Aliada a estas ferramentas, a presença diária no Gemba e o brainstorming com os operadores 

levou a que a identificação dos problemas fosse mais clara e completa. Para além disso, 

também foi efetuada uma análise aos ficheiros existentes no departamento de engenharia, 

que estivessem relacionados com as ferramentas de produção. 
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4.2.1 Distância elevada entre a localização das ferramentas de produção e os postos de 

trabalho 

A deslocação das ferramentas de produção estava a ser feita de acordo com a necessidade da 

produção de uma encomenda no novo local. Isto é, os cortantes dos produtos H&O 

encontravam-se num armário da secção H&O, pelo que sempre que surgisse uma encomenda 

era necessário deslocar o respetivo cortante para a nova secção, área das juntas, para a sua 

produção.  

No entanto, depois do cortante ser deslocado para a nova área e devido à falta de espaço na 

área das juntas, este era colocado junto a uma parede, sem qualquer tipo de armário, ficando 

distante das máquinas de produção. Para além disso, também existiam cortantes das juntas, 

nomeadamente os que têm caixa de ar incorporada e cuja dimensão é superior às estantes, 

encostados à parede, ficando esta com uma mistura de cortantes H&O e de juntas. Assim, 

pode-se assumir que existiam dois estados iniciais, estando representados na Figura 22: 

✓ Estado Inicial I – O cortante de H&O necessário para a produção de uma 

encomenda encontra-se no armário da secção H&O (7), sendo necessário 

percorrer 180 metros para o ir buscar, e outros 180 metros para o trazer ao 

balancé onde será utilizado. Depois da produção, este é colocado junto à 

parede (2). 

✓ Estado Inicial II – Surge uma encomenda de um cortante H&O que já se 

encontrava encostado à parede (2) a uma distância de cerca de 35 metros do 

balancé.  

Com o intuito de melhor compreender as deslocações possíveis relacionadas com o transporte 

das ferramentas de produção, mais precisamente resultantes da troca dos cortantes, 

recorreu-se ao diagrama de spaghetti. Neste diagrama, é representado o fluxo do operador 

responsável pela troca das ferramentas, podendo movimentar-se com cortante ou sem 

cortante. No lado esquerdo da Figura 23 encontra-se o diagrama de spaghetti para o estado 

inicial I, tendo apenas em conta os cortantes H&O, visto que é o fator diferencial. Já o 

diagrama do lado direito apresenta as movimentações relacionadas com os cortantes das 

juntas e o estado inicial II, correspondente aos cortantes H&O. 
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Figura 22 - Estado Inicial I e II das ferramentas de produção H&O 

 

Figura 23 - Diagrama de spaghetti do estado inicial I à esquerda e do estado inicial II à direita 
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Resumidamente, os motivos principais para as deslocações representadas são: 

▪ Armazenamento de cortantes nos armários após utilização; 

▪ Deslocações aos trilhos para visualização da especificação de fabrico (OF), onde se 

encontra o cortante a ser utilizado na próxima produção e a respetiva localização; 

▪ Deslocações dos trilhos aos armários para a busca do cortante a utilizar; 

▪ Deslocações dos armários aos balancés para a colocação do cortante, e vice-versa após 

o término da produção; 

▪ Deslocações ao posto de controlo caso a localização do cortante não exista na OF, 

sendo necessário verificar no desenho da ferramenta onde se encontra também a 

localização, e do posto de controlo aos armários para a busca da ferramenta. Também 

há deslocações entre os balancés e o posto de controlo para a colocação dos materiais 

a inspecionar, sendo que estes movimentos ocorrem durante a produção e no final do 

setup.  

Na Tabela 33 do Apêndice I encontram-se as distâncias percorridas entre os diversos 

recursos, considerando todas as movimentações possíveis num dia de trabalho. Esta matriz 

de distâncias atende às deslocações mencionadas anteriormente considerando o estado 

inicial I dos cortantes H&O, ou seja, admitindo que a deslocação ao armário 7 (representado 

na Figura 22) da secção H&O é necessária. 

Através da matriz elaborada é possível verificar que são percorridos diariamente cerca de 

1433 m (quase 1,5 km) tendo em conta o estado inicial I, o que resulta ao fim de um ano em 

373 km, considerando 52 semanas e 5 dias.  

Apresenta-se na Tabela 34 do Apêndice I a matriz de distâncias considerando o estado inicial 

II, ou seja, admitindo que todas as deslocações ocorrem na área das juntas, estando os 

cortantes H&O no designado “A2” (Armário 2), apesar de não existir um armário físico, mas 

sim o encosto à parede.  

Neste caso, os cálculos indicam que são percorridos 1164 m por dia de trabalho apenas na 

área das juntas, devido à troca de ferramentas de produção, resultando em 303 km por ano. 

Com base nas duas tabelas mencionadas anteriormente, foi possível calcular uma base do 

custo de movimentação de materiais, sendo estes, neste caso, as ferramentas de produção. 

O transporte pode ser feito manualmente, ou recorrendo a um transportador de cortantes, 
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estando este amortizado e sem qualquer custo associado. Deste modo, calculou-se o valor 

que a empresa despende com o operador responsável pelos cortantes, considerando: 

• Custo hora/homem 

• Distância percorrida/segundo = 1 m 

• Custo homem/metro = 
Custo hora/homem

3600
  

Na Tabela 36 e Tabela 37 do Apêndice II apresenta-se o custo de movimentação associado às 

ferramentas de produção considerando o estado inicial I e II respetivamente, sendo o custo 

dado pela equação 1 do capítulo 2, secção 2.4.2.3. 

Verifica-se que para um dia de trabalho o custo total de movimentações de materiais é de 

cerca de 7,19€ aquando a presença de um estado inicial I, e de 4,85€ quando se trata do 

estado inicial II. Estes valores são de 1 870€ e 1 260€ respetivamente para um ano de trabalho. 

Também é importante realizar um estudo do tempo gasto com as deslocações acima 

demonstradas. Para isso, foi considerado que se percorre um metro por segundo, pelo que, 

através da matriz de distâncias, foi possível concluir que para o estado inicial I são despendidos 

24 minutos por dia (1433m/60s), o que equivale a 104 horas ao fim de um ano. Quando 

estamos perante o estado inicial II, demora-se 19 minutos por dia (1164m/60s), ou seja, 84 

horas por ano, a realizar as movimentações mencionadas. 

Na Tabela 4 encontra-se um resumo dos resultados do estudo de distâncias percorridas, 

tempos e custos.  

Tabela 4 - Resumo das distâncias percorridas, tempos e custos 

 DISTÂNCIA PERCORRIDA  TEMPO CUSTOS 

 1 DIA 1 ANO 1 DIA 1 ANO 1 DIA 1 ANO 

Estado Inicial I 1,433 km 373 km 24 min 104 h 7,19 € 1 870 € 

Estado Inicial II 1,164 km 303 km 19 min 84 h 4,85 € 1 260 € 

 

4.2.2 Falta de espaço  

Um dos principais problemas identificados passava pelo reduzido espaço fabril, que levava à 

ineficiência da linha de produção e insatisfação dos colaboradores. Para esta análise, foi 

essencial proceder à medição da área ocupada pelos recursos que se irá considerar na 
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redefinição do layout, uma vez que estes são os que poderão sofrer alterações. As áreas 

ocupadas por estes recursos são apresentadas na Tabela 5 e Tabela 6, podendo recorrer-se à 

Figura 22, onde estão representados os recursos, sendo visível a existência deste problema.  

Tabela 5 - Área inicial ocupada na secção das juntas 

 

Tabela 6 - Área inicial ocupada na secção H&O 

 

 

 

 

 

 

Pelas tabelas, foi possível concluir que a soma das áreas ocupadas pelos recursos 

apresentados era de 67,55 m2. Como a área disponível em frente aos balancés é de cerca de 

80 m2, verifica-se que não existia espaço suficiente para a alocação dos recursos, uma vez que 

faltava incorporar os espaços associados a corredores. Estes valores explicam o facto de 

alguns dos armários com cortantes de juntas estarem na parede a uma elevada distância dos 

balancés, entre 30 a 35 metros, e também explica a não passagem do armário dos cortantes 

H&O para esta secção.  

No entanto, mesmo com a ocupação da área da parede, tendo esta uma área de 10 m2, existia 

um problema maior associado ao tempo de produção. Como se pode ver pela Figura 24, o 

espaço do corredor para o balancé 6 e 7 sem a presença do operador era de 1100 e 1150mm 

respetivamente. Contudo, aquando a produção nos dois balancés mencionados, era 

necessário ocupar o espaço do corredor com um carro de apoio composto pelo material a ser 

cunhado, obstruindo o espaço do corredor como representado na Figura 25.  

Juntas 

Designação Área (m2) 

Armário 1 3,35 

Armário 2 (parede) 1,86 

Armário 3 2,82 

Armário 4 3,35 

Armário 5 3,35 

Armário 6  1,68 

Posto de Controlo 1,66 

Trilho 1 6,74 

Trilho 2 6,74 

Trilho 3 6,74 

Trilho 4 6,74 

Trilho 5 6,74 

Trilho 6 6,74 

Trilho 7 6,74 

TOTAL 65,25 m2 

H&O 

Designação Área (m2) 

Armário cortantes H&O 1,57 

Armário cortantes 
Engenharia + Amostras 

0,73 

TOTAL 2,3 m2 
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            Figura 24 - Distância dos trilhos aos balancés 6 e 7                      Figura 25 - Inexistência de corredor aquando produção 

Assim, a reduzida dimensão do corredor, levava a que sempre que fosse necessária a 

passagem de um carro ou cesto de desperdícios, ou a palete de um produto final, a produção 

fosse interrompida para arrumar o material que se encontrava no carro de apoio, bem como 

o banco do operador, de modo a permitir a passagem dos mesmos. Na Figura 26 encontram-

se os componentes que necessitam de passagem pelo corredor, cuja dimensão máxima é 

representada por uma palete de 1280x950 mm. 

 

Figura 26 - Exemplo de cesto de desperdícios e palete de produto final 

Esta paragem associada à falta de espaço, gerava ineficiência na linha de produção. Para 

analisar esta situação, procedeu-se ao estudo do número de saídas do carro/cesto de 

desperdícios e da palete de produto final por turno. Portanto, verificou-se que é necessário 

descarregar o cesto de desperdícios pelo menos uma vez por turno, sendo este o valor normal, 

tal como referido pela team leader e operadores. 

Quanto ao número de paletes de produto final, a melhor forma consistiu em averiguar o 

número de produção média/dia para os produtos H&O denominados “Adesivo”, uma vez que 

são os produtos que dão saída na forma de palete em frente aos balancés. Sabendo que a 

produção média/dia de adesivo no balancé 6 é de 200 placas (valor que será explicado em 

detalhe no capítulo seguinte), considerando a espessura de 4 e 5 mm do material, e sabendo 
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que o produto final é colocado na palete até atingir uma altura de cerca de 1000 mm, chegou-

se à conclusão que o número médio de paletes/dia de adesivo é de 1 unidade.  

De seguida, efetuou-se um estudo de tempos, de forma a medir o tempo de paragem médio 

por dia, relacionado com o reduzido espaço do corredor, pelo que se procedeu ao cálculo do 

tempo normalizado da saída de uma palete de produto final e da saída de um cesto de 

desperdícios. O resultado do estudo de tempos encontra-se presente no Apêndice III e 

resumido na Tabela 7.  

Tabela 7 - Resultado do estudo de tempos para as operações que implicam paragem de produção 

Operação 
Tempo 

Normalizado 
(min:s) 

Nº. Saídas / 
dia 

Tempo Paragem 
Produção/dia 

Tempo 
Paragem 

Produção/se
mana 

 
Tempo Paragem 
Produção/ano 

 

Saída da Palete de 
Produto Final  

00:51 1 
≃ 6 min 

 
≃ 30 min 

 
≃ 26 h 

Saída do Cesto de 
Desperdícios 

02:30 2 

 

Como se pode ver, o tempo de paragem de produção médio por dia devido ao reduzido espaço 

fabril era de cerca de 6 min, o que num ano resultava em 26 horas.  

Por último, o estudo foi convertido em custos, através do número de operadores afetos à 

paragem, sendo que o custo diz respeito ao custo do centro de custo, isto é, incorpora tanto 

o custo do operador como do balancé ligado. Relativamente aos operadores afetos a esta 

paragem, para o turno da manhã consideraram-se dois operadores do balancé 6, cujo centro 

de custo denomina-se H725 e outros dois do balancé 7, com o centro de custo H733, que 

dizem respeito aos que se encontram na frente do balancé a cunhar e que tinham de arrumar 

o material, e aos que estavam a receber o material do tapete rolante.  

As duas equipas eram obrigadas a parar a produção, de modo a permitir a passagem dos 

componentes apresentados. Para o turno da tarde, como se trata apenas de uma equipa, 

consideraram-se dois operadores pelas mesmas razões, estando estes a produzir no balancé 

6, pelo que neste horário se considera apenas a saída do cesto de desperdícios. É importante 

mencionar que o custo do centro de trabalho H733 e H725 para dois operadores é de 

35,99€/hora e 42,43€/hora, respetivamente. Quanto ao cálculo dos custos resultantes da 

paragem de produção, teve-se em consideração todos os dados obtidos anteriormente, 

estando apresentado na Tabela 8.  
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Tabela 8 - Custo da paragem de produção/ano 

Turno Custo de paragem de produção / ano 

1º Turno (6h-14h)  1 140 € 

2ª Turno (14h-22h) 390 € 

Total 1 530 € 

 

De modo a poder comparar o ganho de eficiência após as melhorias relativas a este problema, 

para diagnóstico verificaram-se os valores do OEE antes de qualquer implementação, ou seja, 

da semana 1 à semana 9 do ano de 2019. Assim, do ficheiro de cálculo do OEE existente na 

empresa, constatou-se que neste período de tempo, o valor máximo do OEE atingido foi de 

97%, o valor mínimo de 53%, sendo que em média o valor do OEE era de 69%. 

4.2.3 Falta de normalização 

Apesar da filosofia 5S já ter sido implementada na empresa com a ajuda do Kaizen Institute 

na secção em estudo, esta necessitava de ser reforçada, principalmente no que diz respeito 

às ferramentas de produção. Na Figura 27 encontram-se alguns exemplos que demonstram a 

falta de organização e de normalização da técnica dos 5Ss, visto que esta já tinha sido 

implementada.  

 

Figura 27 - Exemplos de falta de organização e de normalização da técnica dos 5Ss 

Como se pode ver, inicialmente existiam cortantes na estante com a identificação ao contrário 

(1), outros cuja identificação se encontrava escondida devido à sujidade (2), presença de 
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outros materiais misturados com os cortantes e ainda papéis em mau estado e com 

informação desatualizada (3), cortantes sem identificação (4), existência de uma placa a 

indicar cortantes de barras quando na realidade naquele local a maioria eram cortantes H&O 

resultantes da transição de área (5). Para além disso, toda a área encontrava-se limitada com 

fita amarela, à semelhança do que se vê pelo número 5 da Figura 27. Contudo, nem todas as 

limitações possuíam identificação associada e, face às caraterísticas da fita e do piso, esta 

limitação tinha de ser várias vezes substituída por sair facilmente.  

Outro problema ligado à forma como a organização das ferramentas de produção era feita, 

consistia na identificação da localização do respetivo cortante. Inicialmente a localização 

estava associada ao número do desenho do cortante, designado por “mylar”. Assim, sempre 

que surgisse um cortante novo, a este era atribuído um número de desenho de origem 

sequencial, que representava a sua localização. Deste modo, aquando a verificação da 

localização do cortante na especificação de fabrico, tornava-se difícil memorizar um número 

grande. No entanto, a maior dificuldade surgia na manutenção deste método, uma vez que 

com a entrada e saída de cortantes, algumas estantes encontravam-se vazias e outras estavam 

ocupadas com um número que já não era sequencial com a estante de cima/baixo.  

Na Figura 28, encontram-se exemplos de identificações nos armários para a localização dos 

cortantes, bem como os intervalos existentes nos armários, e ainda uma etiqueta que revela 

a falta de normalização dos 5S às ferramentas de produção. Esta etiqueta vermelha dos 5S foi 

fruto de uma auditoria que acontecera no ano de 2017, e que ficara no mesmo sítio até à data 

do projeto, tendo sido retirada na fase da implementação de melhorias. 

 

Figura 28 - Identificação inadequada da localização das ferramentas 
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Face à falta de normalização, bem como à distância das ferramentas de produção explicada 

no subcapítulo 4.2.1, realizou-se um estudo de tempos para a procura de um cortante, 

estando este estudo no Apêndice IV, resumindo-se na Tabela 9.  

Tabela 9 - Resultado do TN da operação “Procurar cortante” 

Operação Tempo Normalizado 

Procurar cortante 39 s 

 

Através do estudo de tempos concluiu-se que para procurar um cortante, isto é, desde a 

especificação de fabrico ao armário e visualização do cortante em questão, demorava-se 39 

segundos. 

4.2.4 Inexistência de planos de manutenção das ferramentas de produção 

Inicialmente, constatou-se que não existia nenhum plano para a manutenção das ferramentas 

de produção, de modo a apoiar o operador encarregue por essa função. O que acontecia, 

resumidamente, era que sempre que o operador tivesse disponibilidade, isto é, não se 

encontrava a fazer a mudança de setup, dedicava-se à manutenção das ferramentas.  

Assim, o operador recorria à sua memória, para se lembrar qual a ação necessária e em que 

cortante. A título exemplificativo, o operador tinha em mente que era necessário colocar 

borrachas novas no cortante Y. Um dos resultados do conhecimento estar na própria pessoa 

era que mesmo que o operador do turno anterior/seguinte tivesse disponibilidade, não tinha 

conhecimento da necessidade de manutenção. Outro resultado possível era cair no 

esquecimento de qual o cortante ou ação ou até mesmo da necessidade de manutenção, 

sendo relembrado apenas aquando início da produção. Em alguns casos o esquecimento 

podia gerar a paragem de produção resultante de reparações que já se tinham detetado, 

como por exemplo saída de borrachas devido ao desgaste durante a produção.  

Para a manutenção dos cortantes, existia um local identificado com os cortantes a “validar”, 

isto é, os que aguardam a validação da ferramenta pelo departamento de engenharia, e com 

os cortantes a “reparar”, estando representado na Figura 29. No entanto, a estante era 

demasiado pequena pelo que os operadores acabavam por colocar os cortantes a reparar na 

sua localização definida, sendo ainda mais difícil recordar-se da necessidade de manutenção. 

Quanto ao local para executar as reparações necessárias, dada a curta dimensão da estante, 
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este não era definido. Inicialmente estava a ser realizado onde havia disponibilidade, sendo 

maioritariamente em cima do próprio balancé.  

 

Figura 29 - Estante de manutenção inicial 

4.2.5 Dificuldades na gestão de informação 

Este problema não se encontra relacionado com a linha de produção, mas sim com o próprio 

departamento de engenharia, responsável pelas ferramentas de produção, onde foram 

detetadas dificuldades ao nível da gestão de informação das mesmas.  

Na Figura 30 encontram-se alguns exemplos do elevado número de pastas e livros de excel, 

estando muitas delas obsoletas.  

 

Figura 30 - Exemplos de falta de gestão de informação relacionada com as ferramentas de corte 

É possível verificar que a informação não se encontrava apenas num lugar único, mas sim 

espalhada por várias pastas, podendo ter a mesma informação em mais que um local ou 

informação repartida pelos diferentes documentos, resultando num total de 25 ficheiros. Esta 

situação levava a grandes perdas de tempo e ineficiência aquando a necessidade de procura 
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de informação sobre determinada ferramenta, e até mesmo aquando a entrada/saída de 

ferramentas, não existindo para tal um procedimento normalizado.   

Um dos principais motivos para a diversidade de ficheiros é a rotatividade, uma vez que um 

colaborador novo no departamento, não sabendo da existência de vários caminhos, colocaria 

no que encontrasse em primeiro lugar, ou até procedia à criação de uma nova pasta. Para 

além disso, os ficheiros antigos acabavam por ficar guardados e desatualizados, tal como se 

pode ver na primeira fila, último quadrado da Figura 30, onde se encontram ficheiros de 

inventário de cortantes de 2008. 

4.3 Síntese dos problemas identificados 

Tendo em conta os problemas referidos na análise crítica, apresenta-se a Tabela 10 onde estes 

estão identificados, enumerando-se as suas principais consequências e respetivos 

desperdícios inerentes.  

Tabela 10 - Síntese dos problemas identificados, respetivas consequências e desperdícios 

Problema Consequência Desperdícios 

Longas distâncias das 
ferramentas de produção 

aos postos de trabalho 

- Tempo improdutivo despendido em deslocações; 

- Elevadas movimentações desnecessárias; 

- Sistema produtivo ineficiente; 

- Potencia acidentes de trabalho; 

Transporte e 

Movimentações 

Falta de espaço livre 

- Paragens de produção; 

- Elevadas distâncias das ferramentas de produção; 

- Insatisfação dos operadores; 

- Potencia acidentes de trabalho; 

- Falta de visibilidade. 

Esperas, Transporte 

e Movimentações 

Falta de normalização - Tempo improdutivo despendido à procura de materiais; Esperas 

Inexistência de planos de 

manutenção das 

ferramentas de produção 

- Ações de manutenção esquecidas; 

- Não há partilha das necessidades de manutenção com o outro 

turno; 

- Paragens de produção; 

- Produção de produto não conforme; 

Esperas, Não 

aproveitamento do 

talento humano e 

Defeitos 

Dificuldades na gestão de 

informação 

- Considerar informações que se encontram obsoletas; 

- Não ter conhecimento das informações que existem; 

- Criação de novos ficheiros; 

Processamento 

incorreto e 

Inventário 
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5. APRESENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE MELHORIA 

Neste capítulo apresentam-se as propostas de melhoria relativas aos problemas mencionados 

no capítulo anterior, elaboradas em concordância com princípios Lean e TPM para garantir o 

sucesso da implementação das mesmas. Estas propostas estão sintetizadas na Tabela 11, bem 

como o plano de ações das mesmas, tendo como base a ferramenta 5W2H. De seguida, as 

propostas são explicadas em detalhe, visando a eliminação dos desperdícios identificados 

anteriormente na Tabela 10. 
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Tabela 11 - Plano de ações para as propostas de melhoria 

 

 

 

What? Why? How? Who? Where? When? 
How 

much? 

Redefinição do layout 
Elevadas distâncias das ferramentas de produção 

aos postos de trabalho onde são utilizadas; 

Necessidade de espaço livre. 

Através da aplicação 

de SLP, CORELAP e 

CRAFT. 

Tânia Melo; 

Operadores; 

Manutenção 

Secção das juntas 

Janeiro/ 

Fevereiro 

2019 

1 200€ 

Organização das 
ferramentas de 

produção  

Existência de ferramentas obsoletas; Passagem de 

ferramentas da área H&O para as juntas; 

Identificação das ferramentas inadequada. 

Implementação de 5S 

e gestão visual. 

Tânia Melo; 

Operadores 

Secção das juntas 

e H&O 

Março/ 

Abril 

2019 

700€  

Normalização da área 
Falta de identificação nas limitações da área 

existentes; Novas ferramentas de produção a serem 

utilizadas. 

Revisão dos 5S da 

área e OPL. 

Tânia Melo; 

Operadores 
Secção das juntas 

Março/ 

Abril 

2019 

- 

Criação de um 
programa para gestão 

das ferramentas de 
produção 

Elevado número de folhas de excel; Diversidade de 

informação repartida por diferentes pastas; Falta de 

registos das ferramentas. 

Criação de base de 

dados e aplicação de 

linguagem VBA. 

Tânia Melo 

Secção das 

juntas; 

Departamento 

Engenharia 

Março/ 

Abril 

2019 

- 

Criação de planos de 
manutenção 

Inexistência de um plano para ações de manutenção 

das ferramentas; Recurso a memória do operador. 

Incorporação no 

programa em VBA. 
Tânia Melo 

 

Secção das juntas 

 

Março/ 

Abril 

2019 

- 

Formação de 
operadores 

Introdução de programa para gestão das 

ferramentas e planos de manutenção das mesmas. 

Acompanhamento e 

explicações de forma 

informal. 

Tânia Melo 

 

Secção das juntas 

 

Abril/Maio 

2019 
- 
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5.1 Redefinição do layout com recurso à abordagem SLP 

Neste capítulo são estudadas propostas para a redefinição do layout da área das juntas, de 

modo a eliminar os problemas anteriormente descritos como longas distâncias das 

ferramentas de produção aos postos de trabalho e reduzido espaço fabril. Para isso, através 

da abordagem SLP, começou-se por estudar as necessidades de espaço e por definir o espaço 

disponível. Posteriormente, foi construído um diagrama de relacionamento atendendo ao 

fluxo de materiais e relacionamento entre os recursos necessários. Para a elaboração de 

alternativas de layout recorreu-se ao método CORELAP como auxílio, sendo que para a 

obtenção da proposta final se teve em conta limitações práticas existentes. De seguida, 

elaborou-se um diagrama de spaghetti e aplicou-se o método de CRAFT, de modo a avaliar a 

sugestão do layout, tanto em termos de movimentações como de custos. 

5.1.1 Necessidades de espaço  

Para a redefinição do layout da secção em estudo, em primeiro lugar foi necessário verificar 

quais os recursos a serem considerados na área a definir como disponível, assim como 

quantidades.  

Iniciou-se por analisar as necessidades de espaço para as ferramentas de produção, com o 

objetivo de reduzir o número de armários necessários, através da implementação do 1º S da 

técnica dos 5S, isto é, separar o útil do inútil, na medida em que o espaço de trabalho deve 

ter apenas o necessário. Para tal, analisou-se um ficheiro excel que incluía todas as 

movimentações de produção cuja descrição da encomenda indica o nome da ferramenta, com 

o intuito de se obter uma lista de cortantes utilizados. Na análise considerou-se o critério de 

que os cortantes sem utilização nos últimos três anos, de 2016 a 2018 inclusive, eram 

obsoletos. Do levantamento realizado pelo ficheiro, foi possível obter uma lista de cortantes 

de juntas e H&O utilizados nos últimos três anos, estando estas apresentadas no Apêndice V 

e VI, respetivamente.  

Do estudo resultou que, seguindo o critério de utilização mencionado, são necessários 307 

cortantes de juntas, sendo que 39 dizem respeito à “Preco”, 7 pertencem a um armário de 

uma outra secção, que não será apresentado em detalhe, e 3 deles são de grandes dimensões 

compostos por barras, ou seja, não irão ficar a ocupar uma estante. Assim, no total, ficaram 
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258 cortantes a ocupar estantes nos armários, o que resultou na necessidade de um armário 

de 5 colunas e 17 estantes (85 estantes), e de dois armários de 6 colunas e 17 estantes (204 

estantes). Como ficavam 31 estantes vazias, e a tendência de produção de juntas se encontra 

a diminuir, procedeu-se à alteração de um dos armários de modo a criar um espaço para a 

colocação de materiais de produção na mesma, ficando mais perto dos postos de trabalho, 

como ilustrado na Figura 31. Posto isto, e sabendo que uma coluna é composta por 17 

estantes, ficaram no total 14 estantes livres para eventuais cortantes novos.  

Quanto aos cortantes H&O, chegou-se à conclusão que são necessários cerca de 96 cortantes, 

sendo que 20 deles correspondem a cortantes de amostras ou de processo alternativo, o que 

resulta em 76 cortantes no armário já existente, cuja capacidade é de 105 cortantes. Os 

cortantes de amostras e de processo alternativo ficarão no armário existente para esse 

propósito, representado na Figura 32, ficando este na secção H&O, visto que esta secção ficará 

responsável pelos processos mencionados. Para além disso, o armário também fica a 

contemplar os cortantes de engenharia, resultantes de projetos em desenvolvimento. 

                    

            Figura 31 – Colocação de materiais de produção           Figura 32 – Amostras, processo alternativo e engenharia 

O próximo passo consistiu no estudo da deslocação da máquina de parafina da secção H&O 

para a secção das juntas, uma vez que muitos dos produtos que estavam a ser deslocados 

passam por esse processo. Este recurso está representado na Figura 22 do capítulo anterior.  

Para esta análise, a primeira tarefa foi averiguar quais os produtos que incorporam parafina, 

tendo-se verificado que tanto os produtos da gama H&O em transferência, como alguns dos 
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tabuleiros, que apesar de serem H&O têm um processo diferente, passam por esse processo. 

Assim, traçou-se a distância percorrida para cada um deles, estando representada na Figura 

33. 

 

Figura 33 - Deslocações dos tabuleiros e dos outros produtos H&O 

Para a produção de tabuleiros que incorporam parafina, o material dá saída na lixadora, 

desloca-se à parafina e de seguida dá entrada na CNC, o que resulta numa distância percorrida 

de 132 metros. Quanto aos outros produtos H&O, nomeadamente os que foram transferidos 

para a secção das juntas, o material sai em placas da laminadora, estas fazem um ligeiro desvio 

para a parafina, e prosseguem até ao balancé H&O na secção das juntas, percorrendo uma 

distância de 263 metros.  

Depois de analisada a distância percorrida inicialmente, calculou-se a mesma considerando a 

alteração da máquina de parafina para a secção das juntas em frente ao balancé H&O. 

Sabendo que o percurso a nível de recursos e processos mantém-se, foi possível obter as 

distâncias que os tabuleiros e os outros produtos H&O passariam a percorrer com a mudança. 

Os resultados indicam que os outros produtos H&O percorreriam cerca de 218 metros, 

enquanto que os tabuleiros passariam a percorrer 466 metros. Deste modo, estar-se-ia a 

reduzir as distâncias em 17% para os produtos que foram deslocados para a nova secção, mas 

a aumentar em 254% as distâncias percorridas pelos tabuleiros.  

Para sustentar a análise, também se teve em conta o número de paletes por encomenda para 

quantidades máximas, médias e mínimas, em função da espessura do material. Este 

procedimento foi necessário, na medida em que a deslocação depende deste número, dado 

que o empilhador transporta apenas uma palete de cada vez.  
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Para isso, para os produtos H&O formaram-se grupos em função da espessura e, sabendo o 

número de encomendas do artigo e a quantidade, obteve-se um valor de quantidade por 

encomenda, estando a tabela representativa no Apêndice VII. De seguida, tendo este 

raciocínio executado para todos os produtos, bem como grupos formados, foi possível obter 

quantidades máximas, médias e mínimas para cada espessura. Considerando que o material 

é colocado em palete até atingir uma altura de 1,60 metros, obteve-se o número de unidades 

por palete em função da espessura. Assim, ao dividir o valor da quantidade pela capacidade 

da palete, conseguiu-se o número de paletes por encomenda. Os resultados obtidos 

encontram-se na Tabela 12. Posteriormente, procedeu-se ao mesmo raciocínio para os 

tabuleiros, com a exceção de que estes têm sempre a mesma espessura. Os cálculos e 

resultados da quantidade por encomenda encontram-se no Apêndice VIII. Do mesmo modo, 

foram obtidas as quantidades máximas, médias e mínimas, a capacidade da palete e o número 

de paletes por encomenda, como demonstrado na Tabela 13.  

Tabela 12 - Estudo do nºpaletes/encomenda para os produtos H&O em função da espessura 

  Qtd/encomenda 
Nº unid/Palete 

Nºpaletes/encomenda 

Espessura máx média min máx média min 

2 2883 969 40 1600 2 1 1 

3 22017 4608 117 1067 21 5 1 

4 5400 902 28 800 7 2 1 

5 6480 2048 505 640 11 4 1 

6 9136 3957 96 533 18 8 1 

 

Tabela 13 - Estudo do nºpaletes/encomenda para os tabuleiros em função da espessura 

  Qtd/encomenda 
Nº unid/Palete 

Nºpaletes/encomenda 

Espessura máx média min máx média min 

10 1022 334 101 160 7 3 1 

 

Com estes dados, efetuaram-se cálculos de distâncias percorridas pelas duas gamas de 

produtos para todas as hipóteses, considerando o estado inicial e a proposta futura, estando 

estes cálculos apresentados no Apêndice IX. Pelo estudo realizado, verificou-se que em média, 

contabilizando as distâncias percorridas pelas duas gamas, estaríamos a aumentar as 

deslocações em 99%. Aquando consideração do cenário mais favorável, sendo este o que 

incorpora um maior número de paletes transportadas para a nova secção e o valor mínimo de 
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número de paletes de tabuleiros, 21 e 7 respetivamente, estar-se-ia a reduzir as deslocações 

em apenas 11%, ou seja, esse seria o ganho máximo. 

Mesmo considerando a frequência de movimentações, dada pelo número de encomendas 

cujo valor é de 158 encomendas de produtos H&O com parafina nos últimos dois anos, e de 

127 encomendas de tabuleiros, os valores resultaram na mesma ordem de grandeza. Assim, 

constatou-se que apesar do número de encomendas dos outros produtos H&O ser superior à 

dos tabuleiros, como a distância dos tabuleiros aumenta significativamente, o estudo 

demonstra que não se deverá proceder à deslocação da máquina da parafina.   

Por último, realizou-se uma análise à quantidade de trilhos necessários na secção das juntas, 

de modo a averiguar a possibilidade de reduzir o seu número, resultando num aumento de 

espaço livre. Para isso, o primeiro passo consistiu em calcular a quantidade de produção média 

por dia, associada a cada um dos balancés. Os cortantes de dimensão pequena e sem 

incorporação de caixa de ar, são utilizados tanto no balancé 2 como no 5, ilustrados na Figura 

17 do capítulo anterior.  

Assim, fez-se um levantamento destes junto do operador responsável, e como na encomenda 

é indicado o nome do próprio cortante, conseguiu-se obter as quantidades de produção 

desses cortantes, consequentes do somatório das quantidades de encomenda, tendo-se 

obtido um valor total de 2 381 823 milhões de juntas produzidas no ano 2018. Como este 

negócio se encontra a decrescer, considerou-se este valor como referência pelo que, 

admitindo 52 semanas e 5 dias por semana, e pressupondo uma estabilidade, chegou-se a um 

valor de 10 000 juntas produzidas em média por dia. 

O mesmo raciocínio de cálculo foi utilizado para obter a quantidade de produção média por 

dia no balancé 6, considerando os cortantes de maior dimensão que incorporam caixa de ar, 

sendo o valor total de 318 133 mil juntas em 2018, que resultou numa quantia de 1 250 juntas 

diárias. Este balancé também é responsável pela produção de um tipo de produto H&O, 

nomeadamente o “Adesivo”, cuja produção média por dia é de 200 placas, dado que no último 

ano foram produzidas 53 350 mil placas de adesivo.  

Para o balancé 7 consideraram-se os produtos H&O resultantes da mudança de secção, tendo-

se obtido um valor de 101 770 mil placas no ano de 2018, o que resulta em 400 placas 

produzidas por dia. Adicionalmente, no balancé 7 também se produz as encomendas de kits, 
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dado que este incorpora uma linha de embalagem própria, tendo sido o valor de produção no 

último ano de 144 821 juntas, resultando em 550 juntas diária. Para os kits considerou-se 

apenas a existência de uma encomenda por semana, informação alertada pelos envolvidos na 

área, o que resulta num valor de 3 550 juntas semanais. No entanto, como não se consegue 

obter o dia da semana, deve-se assumir a disponibilidade de trilho para estas quantidades 

como se de unidades diárias se tratassem.  

É importante salientar que todos os valores mencionados foram validados pelos team leaders 

da área, estando um resumo destes na Tabela 14. 

Tabela 14 - Resumo da quantidade de produção média/dia para cada balancé 

 Produtos 
Quantidade de produção 2018 

(unid) 
Quantidade de produção média/dia 

(unid) 

Balancé 2 e 5 Juntas 2 381 823 10 000 

Balancé 6  
Juntas 318 133 1 250 

Adesivo (H&O) 53 350 200 

Balancé 7 
H&O 101 770 400 

Kits (Juntas) 144 821 3 550 

 

Tendo as quantidades obtidas, foi necessário ter em conta a capacidade das tábuas/paletes 

consoante a tipologia de produto, visto que as juntas são alimentadas em tábuas e os produtos 

H&O em paletes, como representado na Figura 34. 

 

Figura 34 - Tábua para juntas e palete para produtos H&O 

Quando se trata de juntas, estas saem do processo anterior em tábuas, onde são depositadas 

até uma altura de 1 metro. Portanto, de forma a calcular o número de tábuas necessárias para 

a quantidade de produção diária, teve-se em consideração a espessura média e máxima das 

juntas em questão, e ainda que no mínimo cada quadro de juntas é composto por duas juntas. 

Em regra, as juntas são alimentadas em dois lotes de quadros por tábua, mas como podem 

Tábua Palete 
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surgir só com um lote, também se executou essa análise, para se poder considerar situações 

de valores máximos. A capacidade da tábua é então calculada com base na expressão 2, e o 

número de tábuas necessárias é dado pela expressão 3.  

Capacidade da tábua =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑡á𝑏𝑢𝑎

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎
 𝑥 𝑁º 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑥 𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 (2) 

          Nº de tábuas/dia = 
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑡á𝑏𝑢𝑎
                                                    (3) 

Para o balancé 2 e 5, os resultados desta análise encontram-se na Tabela 15.  

Tabela 15 - Nº médio e máximo de tábuas/dia para o balancé 2 e 5 

 Média Máxima Média + Máxima 1 Lote 

Espessura (mm): 3 7 7+3 3 

Capacidade média/tábua (unid): 1333 571  667 

Nº médio tábuas/dia: 8 4 10 15 

 

É de realçar que para a espessura máxima a quantidade de produção por dia considerada não 

foi a média, mas sim a quantidade máxima verificada para a espessura de 7mm, tendo esta 

um valor de 2 268 juntas. Efetuou-se o estudo referente ao somatório da espessura média e 

máxima, uma vez que a quantidade de produção média por dia é de 10 000, ou seja, superior 

ao valor utilizado para a espessura de 7mm, tendo sido essencial perfazer esse valor 

considerando a espessura média.  

De seguida, na Tabela 16 são apresentados os valores do estudo para a produção de juntas no 

balancé 6. 

Tabela 16 - Nº médio e máximo de tábuas/dia para o balancé 6 

 Média Máxima 1 Lote 

Espessura (mm): 4 6,3 4 

Capacidade média/tábua (unid): 1000 635 500 

Nº médio tábuas/dia: 1 3 3 

 

Neste caso, a quantidade máxima verificada para a espessura 6,3mm foi de 2 100 juntas, isto 

é, superior ao valor da quantidade de produção média por dia (1 250), pelo que não foi 

necessário perfazer esse valor. 

Como referido anteriormente, o balancé 6 é responsável pela produção de “Adesivo”, ou seja, 

um produto H&O. Quando se trata de produtos H&O, estes deslocam-se até à área em paletes, 
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sob a forma de placas de cortiça até atingirem uma altura de 1,6 metros. Considerando este 

dado, procedeu-se ao cálculo do número de paletes necessárias para o material mencionado, 

com base no uso da mesma lógica apresentada para as juntas. O que difere nestes produtos 

é o facto de que as paletes são sempre transportadas considerando dois lotes de material nas 

mesmas, pelo que a capacidade da tábua é dada pela expressão 4.  

 Capacidade da tábua para H&O = 
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑡á𝑏𝑢𝑎

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎
 𝑥 2                                                    (4) 

Os resultados da análise ao número de paletes necessárias para o balancé 6 encontram-se na 

Tabela 17.  

Tabela 17 - Nº médio e máximo de paletes/dia para o balancé 6 

 Média Máxima 

Espessura (mm): 4 5 

Capacidade média/palete (unid): 743 640 

Nº médio paletes/dia: 1 1 

 

De seguida, efetuou-se o mesmo estudo para os produtos H&O a serem produzidos no balancé 

7, estando os resultados apresentados na Tabela 18. 

Tabela 18 - Nº médio e máximo de paletes/dia para o balancé 7 

 Média Máxima 

Espessura (mm): 4 6 

Capacidade média/palete (unid): 800 533 

Nº médio paletes/dia: 1 1 

 

Como no balancé 7 também são produzidos kits, produtos de juntas, seguiu-se o raciocínio 

utilizado para as juntas, com a diferença de que nestes produtos retiram-se pelo menos 11 

unidades de juntas por quadro. Os valores obtidos estão representados na Tabela 19.   

Tabela 19 - Nº médio e máximo de tábuas/semana para o balancé 7 

 Média Máxima 1 Lote 

Espessura (mm): 3,5 4 3,5 

Capacidade média/tábua (unid): 6286 5500 3143 

Nº médio tábuas/semana: 1 1 2 
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Na Tabela 20 encontra-se um resumo do número de tábuas e paletes necessárias para cada 

um dos balancés, tendo em conta as diferentes considerações mencionadas anteriormente, 

ao nível de espessuras, alturas, lotes e quantidades.  

Tabela 20 - Nº médio e máximo de tábuas e paletes/dia em função do balancé 

Balancé  
Tábuas Paletes 

Média Máximo Média Máximo 

B2, B5 8 15   

B6 2 3 1 1 

B7 1 2 1 1 

 

Com base nos dados obtidos, foi então possível calcular o número de trilhos necessários para 

a área em estudo. Para além do número de tábuas e paletes necessárias para cada balancé, 

também se teve em consideração a dimensão das mesmas, como representado na Figura 34, 

com o ressalvo de que para o “Adesivo” a palete, excecionalmente, é de 1000 mm de 

comprimento. Neste estudo, teve-se em conta o comprimento dos trilhos, admitindo que para 

o balancé 2 e 5 estes ficariam com o comprimento total, visto que não há necessidade de 

aumentar o corredor, e que os restantes trilhos deveriam sofrer um corte para o aumento do 

espaço do corredor. As dimensões dos trilhos a considerar encontram-se ilustradas na Figura 

35.  

 

Figura 35 - Dimensões dos trilhos inteiros e cortados 

Através da multiplicação da dimensão das tábuas e paletes pela quantidade das mesmas a 

utilizar, e com base na capacidade dos trilhos, chegou-se ao número máximo de trilhos 

necessários na área, representado na Figura 36. Em modo de explicação, em regra para o 

balancé 2 e 5 são necessários dois trilhos. No entanto, considerando valores máximos, é 

necessária uma parte de um terceiro trilho para a colocação de três tábuas, pelo que este 

servirá como apoio. Deste modo, e de forma a gerar aproveitamento de espaço, o trilho que 

4730 mm 
5480 mm Trilho Inteiro Trilho Cortado 
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servirá de apoio ao balancé 2 e 5, será por norma ocupado por uma palete de adesivo, sendo 

que as tábuas para o balancé 6 ficam a ocupar outro trilho. Para o balancé 7, a regra 

considerada foi a da separação da tipologia de produto de forma a não obstruir a entrada de 

material, o que faz com que sejam necessários dois trilhos.  

 

 

Figura 36 - Resumo da quantidade de tábuas, paletes e trilhos necessários 

Desta forma, dado que na área se encontravam inicialmente sete trilhos, para além de se ter 

averiguado a possibilidade do corte dos mesmos, verificou-se que se podia proceder à 

eliminação de um. Assim, no total são necessários seis trilhos na área de estudo.  

A necessidade de espaço para a construção do layout na área das juntas encontra-se 

detalhada na Tabela 21.  

Tabela 21 - Necessidades de espaço para o layout 

Equipamento Quantidade 
Necessidade de espaço 

(m2) /recurso 
Total (m2) 

Armário cortantes juntas 6 estantes 2 3,35 6,71 

Armário cortantes juntas 5 estantes 1 2,82 2,82 

Armário cortantes H&O 1 1,57 1,57 

Trilho  2 6,74 13,48 

Trilho cortado 4 5,83 23,32 

Posto de controlo 1 1,66 1,66 

Total 50 

 

Consoante os dados apresentados, a necessidade de espaço perfaz um total de 50 m2 para a 

secção das juntas. Para a secção H&O, visto que lá irá permanecer apenas um armário 

composto pelos cortantes de amostras, processo alternativo e de engenharia, terá uma 

necessidade de espaço de cerca de 1 m2. Como área disponível definiu-se a que se encontra 

representada na Figura 37, ou seja, a área em frente aos balancés com cerca de 80 m2, uma 



68 

 

vez que é onde se pretende que todos os recursos fiquem alocados, evitando que fiquem 

distantes dos postos de trabalho. 

 

Figura 37 - Área definida como disponível 

5.1.2 Diagrama de relacionamento entre recursos 

Nesta fase, recorreu-se ao estabelecimento de graus de proximidade entre os diversos 

recursos definidos anteriormente, para a criação de um diagrama de relacionamento. O 

principal objetivo deste diagrama consiste em averiguar qual a importância de um 

determinado recurso ser adjacente a outro, bem como indicar o respetivo motivo.  

Em primeiro lugar, foram atribuídos pesos aos graus de relacionamento, como está presente 

na Tabela 2 da secção 2.4.2.2. Seguidamente, associou-se um código ao respetivo motivo 

responsável pelo grau de relacionamento, estando estes presentes na Tabela 22.  

Tabela 22 - Códigos e motivos para o grau de relacionamento entre os recursos 

Código Motivo 

1 Movimentação de pessoas 

2 Movimentação de materiais 

 

Seguidamente, elaborou-se o diagrama de relacionamento ou de Muther entre os recursos 

descritos na secção 5.1, atendendo ao motivo que leva a aproximar ou afastar tais recursos, 

estando este representado na Figura 38. A título exemplificativo, é muito importante que o 

armário 1 fique próximo do balancé 2, uma vez que este é composto por cortantes que são 

utilizados nessa máquina de produção. Assim sendo, é atribuído um valor E de grau de 

proximidade, pelo motivo de tanto existir movimentação de pessoas como de materiais.  
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Figura 38 - Diagrama de Muther para os recursos a colocar na área das juntas 

5.1.3 Construção das alternativas para o layout  

Com o intuito de construir propostas para a redefinição do layout, recorreu-se à aplicação do 

método CORELAP, explicado na secção 2.4.2.2. Basicamente, consiste em atribuir valores de 

grau de relacionamento em conformidade com o diagrama de Muther desenvolvido, onde 

A=6, E=5, I=4, O=3, U=2 e X=1. Na Tabela 23 encontra-se representado o cálculo do TCR.  

Tabela 23 - Cálculo do TCR 

VGR A1 A2 A3 A4 B2 B5 B6 B7 T1 T2 T3 T4 T5 T6 PC TCR Ordem 

A1   4 4 2 5 5 2 2 4 4 4 3 2 2 3 46 3 

A2 4   4 2 5 5 2 2 4 4 4 3 2 2 3 46 3 

A3 4 4   3 5 5 5 3 4 4 4 4 3 2 3 53 1 

A4 2 2 3   2 2 5 5 2 2 2 4 4 4 3 42 6 

B2 5 5 5 2         6 5 4 2 2 2 4 42   

B5 5 5 5 2        3 6 5 3 2 2 4 42   

B6 2 2 5 5         2 2 5 6 3 2 4 38   

B7 2 2 3 5         2 2 2 2 5 6 3 34   

T1 4 4 4 2 6 3 2 2   3 4 2 2 2 3 43 5 

T2 4 4 4 2 5 6 2 2 3   4 2 2 2 3 45 4 

T3 4 4 4 2 4 5 5 2 4 4   4 2 2 3 49 2 

T4 3 3 4 4 2 3 6 2 2 2 4   3 2 3 43 5 

T5 2 2 3 4 2 2 3 5 2 2 2 3   4 3 39 7 

T6 2 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 2 4   3 37 8 

PC 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3   45 4 
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Numa primeira instância verifica-se que o recurso que apresenta maior TCR é o armário três 

(A3), pelo que este deve ser implantado no centro da área disponível. O segundo recurso com 

maior TCR trata-se do trilho três (T3), devendo ser colocado numa posição adjacente ao 

primeiro mencionado. A decisão de colocar este no lado esquerdo ou direito, está relacionada 

com os valores que apresentam o maior valor de grau de proximidade na linha do trilho três 

(T3), ou seja, verifica-se que os maiores valores deste dizem respeito ao balancé cinco (B5) e 

seis (B6). Assim sendo, o trilho três (T3) deve ser colocado numa posição adjacente ao armário 

três (A3) e do lado que fique mais próximo destas duas máquinas de produção.  

Segue-se a mesma lógica para os restantes recursos de forma a maximizar o relacionamento 

com os recursos já alocados na área disponível, até que todos estejam distribuídos na mesma. 

As células a amarelo não apresentam valores, uma vez que os balancés permanecerão no 

mesmo local. Com base neste método, desenvolveu-se a proposta para a redefinição de 

layout, tendo-se primeiramente chegado ao layout apresentado na Figura 39.   

 

Figura 39 - 1ª alternativa para a redefinição de layout 

No entanto, pode-se ver que na área onde se encontra o posto de controlo, também 

denominado por mesa de inspeção, e o armário 4, existem espaços vazios, não se verificando 

assim um aproveitamento do espaço, procedendo-se por isso à junção dos mesmos. Como o 

A4 tem valores de TCR de 5 com o balancé 6 e 7 e o posto de controlo apenas é composto por 

valores inferiores, optou-se por colocar o posto de controlo junto do armário 4, obtendo-se o 

layout da Figura 40.  
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Figura 40 - 2ª alternativa para a redefinição de layout 

Posto isto, detetou-se que a proposta deveria ser alterada devido à existência de limitações 

práticas. Pelo que se pode verificar da análise à proposta apresentada, o trilho 2 não está 

direcionado com o balancé 5. No entanto, uma das considerações a ter é a de colocar os trilhos 

direcionados com os respetivos balancés, a fim de facilitar a produção e não causar 

transtornos na produção dos restantes balancés. Deste modo, procedeu-se a uma terceira e 

última proposta de layout, já tendo em conta a limitação referida, como se pode averiguar na 

Figura 41.   

 

Figura 41 - Proposta de layout final 
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A proposta final inclui a limitação prática em termos da posição dos trilhos em relação aos 

balancés, sendo que em regra o trilho 1 fica direcionado para a produção no balancé 2, o trilho 

2 para o balancé 5, o trilho 4 para o balancé 6 e o trilho 5 e 6 para o balancé 7. O trilho 3 serve 

de apoio ao trilho 1, 2 e 4, para a produção no balancé 2, 5 e 6. Esta proposta também 

contempla, à direita, a esfera para a rodagem do material das juntas, e a passagem do local 

do transportador de cortantes para o trilho 3 (representado pelo retângulo amarelo). Por 

último, é visível o aumento do espaço do corredor, resultante de um corte dos trilhos. Na 

Tabela 24 encontra-se um resumo dos critérios usados para as alternativas mencionadas. 

Tabela 24- Resumo das alternativas para a redefinição do layout 

Alternativa Critério Usado Melhoria 

1 SLP; Método CORELAP Redução da área ocupada (de 68 m2 para 50 m2);  

2 

Junção de recursos para reduzir 

espaços vazios alternados; Método 

CORELAP 

Maior aproveitamento do espaço para futuros recursos 

3 

Limitação prática: Colocação dos 

trilhos na direção dos respetivos 

balancés para a produção 

Flexibilidade na entrada de material nas máquinas de produção; 

Redução de distâncias percorridas (de 1433m para 534m, 

admitindo o layout final com a aplicação dos 3 critérios) 

 

De seguida, com o intuito de melhor visualizar as movimentações existentes no novo layout, 

recorreu-se ao diagrama de spaghetti, apresentado na Figura 42. É de realçar que as 

deslocações aos recursos mencionados passaram a ser executadas apenas na área que se 

considerou disponível, isto é, na área em frente aos balancés.  

 

Figura 42 - Diagrama de spaghetti da proposta de layout 
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5.1.4 Avaliação da proposta de redefinição de layout 

A avaliação da proposta apresentada na secção anterior foi executada através da aplicação do 

método CRAFT, explicado na secção 2.4.2.3, por forma a se obter o custo de movimentação 

de materiais da mesma.  

Na Tabela 35 do Apêndice I encontra-se a matriz de distâncias percorridas para a proposta de 

layout final, onde é possível verificar que passam a ser percorridos diariamente cerca de 534 

metros, o que resulta ao fim de um ano em 139 km. Já na Tabela 38 do Apêndice II apresenta-

se a matriz de custo de movimentação de materiais (CMM), pelo que se verifica que para um 

dia de trabalho o custo total de movimentações de materiais é de cerca de 2,07€, o que 

equivale a 538€/ano. Relativamente a tempo gasto com deslocações, foi possível concluir que 

passam a ser despendidos 9 minutos por dia, o que equivale a cerca de 38 horas ao fim de um 

ano. Para o cálculo destes valores, teve-se em conta os dados referidos na secção 4.2.1. 

Na Tabela 25 encontra-se o resumo dos resultados do estudo de distâncias percorridas, 

tempos e custos para a proposta de layout final.  

Tabela 25 - Resumo das distâncias percorridas, tempos e custos do layout final 

 
ÁREA  

DISTÂNCIA PERCORRIDA  TEMPO CUSTOS 

 1 DIA 1 ANO 1 DIA 1 ANO 1 DIA 1 ANO 

Estado final 50 m2 0,534 km 139 km 9 min 38 h 2,07 € 538 € 

 

Como se constatou que a proposta de layout traz benefícios ao nível de distâncias percorridas, 

custo de movimentações e aquisição de espaço livre, esta foi validada pela diretora industrial 

da área, que subscreveu a implementação da mesma. Importa referir que a obra realizada 

para as alterações pretendidas ocorreu na semana 9 do ano de 2019, após 3 meses de projeto.  

5.2 Organização das ferramentas de produção e normalização da área 

No sentido de combater a desorganização das ferramentas de produção e de normalizar o 

espaço físico da secção das juntas, recorreu-se à técnica dos 5S e gestão visual. Ao longo desta 

secção são explicadas as alterações implementadas em cada uma das fases.  
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5.2.1 Aplicação de 5S 

Nesta secção descreve-se os passos dados para implementar e monitorizar a aplicação dos 5S. 

5.2.1.1. Separação 

A primeira etapa da técnica 5S consiste na separação entre o que é útil que esteja presente 

na área, daquilo que é inútil, tendo sido esta fase já explicada e implementada na secção 5.1 

aquando o cálculo das necessidades de espaço. Na Figura 43 (1) encontram-se apresentados 

os cortantes que deram saída da empresa resultantes da sua não utilização nos últimos três 

anos, tendo sido transportados para um armazém do grupo onde ficarão durante um ano para 

eventuais necessidades.  

De modo a facilitar o processo de recuperação de cortantes, todas as paletes foram 

identificadas fisicamente, tendo sido realizado como suporte um ficheiro excel com a mesma 

informação. No Apêndice X encontra-se um exemplo do documento usado. Na Figura 43 (2) 

também estão ilustrados os cortantes que foram levados para destruir, face às suas más 

condições, e ainda os três armários que foram libertados (3).  

 

Figura 43 - Resultados da etapa “Separar” da técnica 5Ss 

5.2.1.2. Organização 

Na segunda fase, para organizar as ferramentas de produção, teve-se em conta tanto o critério 

de utilização como a ergonomia, isto é, considerou-se que os cortantes mais utilizados 

deveriam ficar num nível ergonomicamente melhor.  
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Portanto, numa primeira instância, por meio da elaboração de análises ABC, obteve-se a classe 

das ferramentas de produção de juntas e H&O, para o ano de 2016, 2017 e 2018. Isto porque, 

por exemplo, o que pode ter sido um A no ano de 2016, de momento pode ser um C, e fazendo 

apenas uma tabela final com o somatório das utilizações nos últimos três anos podia induzir 

em erro. É de referir que devido a uma ausência de dados por parte da empresa no ano de 

2016, os valores não são reais. No entanto, os resultados finais ao nível da classe dos produtos 

consideraram-se válidos, uma vez que foram analisados e confirmados pela diretora industrial, 

supervisores e team leaders da área. As análises ABC efetuadas encontram-se no Apêndice XI.  

Para se definir o intervalo ergonomicamente melhor, realizou-se um estudo antropométrico 

para a manipulação dos cortantes nas suas estantes, estando este estudo apresentado no 

Apêndice XII. Deste estudo, resultou que os cortantes da classe A devem ficar distribuídos 

pelas estantes que se situam entre os 831 e 1302 mm, respeitantes ao intervalo da altura do 

ombro e do punho, como ilustrado na Figura 44. 

                             

Figura 44 - Intervalo de distribuição dos cortantes da classe A 

De seguida, de forma a distribuir os cortantes da classe B, procedeu-se a um estudo de 

ergonomia e biomecânica, exposto no Apêndice XIII. Pelo que se verifica na Tabela 55 do 

Apêndice XIII, para os cortantes das juntas, independentemente da sua tipologia, o valor do 

Índice de Elevação (IE) é sempre superior a três, o que significa que existe risco para a maioria 

dos trabalhadores ao ser executada a tarefa de guardar e retirar os cortantes das estantes. 

Assim sendo, justifica-se a utilização de um equipamento como auxílio desta tarefa. Na área 

já existe um transportador de cortantes, representado na Figura 46, com a contrapartida de 

que a sua elevação máxima não permite alcançar as estantes mais altas. Assim, tendo em 

conta as restrições do transportador de cortantes existente e sabendo que ainda que a 
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diferença seja ligeira, quando a elevação do cortante inicia pelas camadas inferiores, o risco 

de lesões apresentado é ligeiramente menor, como constatado na Tabela 55 do Apêndice XIII, 

os cortantes da classe B devem ser alocados abaixo dos 831 mm.  

De seguida, distribuíram-se os cortantes da classe C pelas camadas inferiores livres, a fim de 

aproximar o valor de início de elevação de carga para os 75 cm, e por fim as camadas 

superiores foram ocupadas, ficando 14 estantes livres nas estantes mais altas.  

Para a alocação dos cortantes nos armários, para além do que foi mencionado respeitante à 

sua classe, teve-se em conta a proximidade dos cortantes aos respetivos balancés onde são 

utilizados. A distribuição dos cortantes das juntas encontra-se, para efeitos de melhor 

compreensão do estudo, na Figura 45.  

 

Figura 45 - Organização dos cortantes das juntas nos armários 

De modo a que seja possível alcançar todas as estantes dos armários, propôs-se um novo 

transportador, apresentado na Figura 47, para combater esse problema e com caraterísticas 

melhores para a manipulação dos cortantes, cujo valor de investimento é de 2 949 €, não 

tendo sido adquirido durante o projeto, ficando assim indicado como proposta futura. 

                              
 

Figura 46 - Transportador de cortantes existente    Figura 47 - Transportador de cortantes proposto 
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Quanto aos cortantes de juntas utilizados na “Preco”, dado que com a triagem o seu número 

reduziu, foi possível utilizar o armário que estava a ser usado para colocar os cortantes a 

“reparar” e “validar”, uma vez que este se demonstrava inadequado para tal efeito, e ao 

mesmo tempo adequado para a colocação destes cortantes. Assim, dada a pequena dimensão 

do mesmo, a organização dos cortantes foi realizada por ordem de número do cortante. Para 

a organização dos cortantes H&O, teve-se em conta tanto o critério de utilização como a 

ordem sequencial. Isto porque se trata apenas de um armário, não havendo assim distâncias 

significativas a considerar, pelo facto destes cortantes terem designações que permite a 

ordenação, e devido ao facto de o índice de elevação não ser tão preocupante. Parte da 

organização do armário H&O encontra-se ilustrada na Figura 48.  

 

Figura 48 - Uma parte da organização do armário dos cortantes H&O 

5.2.1.3. Limpeza 

Quanto à terceira etapa da técnica 5S, esta consiste em proceder à limpeza, neste caso, dos 

cortantes. Na Figura 49, encontra-se um exemplo de um cortante guardado na estante com 

sujidade acumulada, impossibilitando a visibilidade da identificação do mesmo, e de um 

cortante cuja limpeza foi aplicada. Para a concretização desta fase, foi utilizado um aspirador 

industrial.  

 

Figura 49 - Exemplo do antes e depois da etapa “Limpar” 

De modo a evitar o retrocesso ao estado inicial, estudou-se a ideia de colocar “telas” servindo 

como persianas, possibilitando a entrada e saída da ferramenta de produção sem 

interrupções, isto é, sem necessitar de abrir/fechar a persiana. Para efeitos ilustrativos, estas 

encontram-se na Figura 50. Após um teste e validação por parte dos operadores, supervisores 

e diretora industrial, esta ideia foi implementada com um custo de cerca de 400 euros.  

Classe A Classe B Classe C 
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Figura 50 - Aplicação de telas nos armários para evitar acumulação de sujidade 

5.2.1.4. Normalização 

Nesta fase, visa-se o estabelecimento de padrões para suportar os 3S anteriormente descritos, 

para que façam parte da cultura organizacional, sendo, portanto, fundamental a aplicação de 

gestão visual. Primeiro, todos os cortantes passaram por uma nova identificação, que consistiu 

em pintar o material de madeira à sua volta, visto que era onde estavam inadequadamente 

identificados. De seguida, com a utilização de corretores apropriados, foram identificados com 

a sua designação e localização.  

Quanto à localização, esta também sofreu alterações, devido aos problemas mencionados no 

capítulo anterior. Assim, após brainstorming com todos os envolvidos, decidiu-se que a 

identificação correta deveria ser por número de armário, identificação da coluna do respetivo 

armário, e número da estante consoante a coluna. Por exemplo, o cortante com a designação 

357-TRF encontra-se no armário 4, coluna B, estante 4, tal como demonstrado na Figura 51.   

 

Figura 51 - Exemplo do antes e depois da identificação dos cortantes das juntas 

Esta lógica de identificação foi aplicada em todos os armários com cortantes da área, sendo 

que na especificação de fabrico onde se visualizava o número da estante, o campo passa a 
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conter a informação da nova localização no formato “4-B4”. Na Figura 51 também é possível 

visualizar as “persianas” já aplicadas na fábrica. O custo total do conjunto das identificações e 

telas tomou um valor de cerca de 700 euros.  

Ainda relativamente à nova identificação dos cortantes, na Figura 52 podemos ver que os 

cortantes da “Preco”, depois da triagem, foram colocados no armário que existia para 

“reparar” e “validar” cortantes. Assim, foi possível colocar os cortantes a uma distância de 1,6 

metros do balancé da “Preco”. 

 

Figura 52 - Exemplo do antes e depois da identificação dos cortantes da “Preco” 

O mesmo raciocínio de identificação de cortantes foi implementado para o armário dos 

cortantes H&O que se deslocou para a secção das juntas, apresentado na Figura 53. 

 

Figura 53 - Exemplo do antes e depois da identificação dos cortantes H&O 

Após a triagem realizada às ferramentas de produção e organização das mesmas, os cortantes 

H&O que se encontravam na parede foram alocados às suas respetivas estantes no armário.  
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Deste modo, resultaram apenas seis cortantes que incorporavam caixa de ar, tendo dimensão 

superior às estantes. Dada a libertação de espaço na área, foi possível criar um local para a 

alocação destes cortantes, tal como apresentado na Figura 54, de forma a que ficassem 

próximos do balancé onde são utilizados, reduzindo o esforço exercido pelo operador.  

De seguida, procedeu-se à normalização em geral da área de estudo. Na Figura 55 está 

presente um exemplo entre a situação inicial, em que a parede se encontrava 

maioritariamente ocupada pelos armários de cortantes, e a situação final, em que a parede se 

encontra mais ampla, permitindo ganho de espaço para a colocação do quadro Kaizen. 

 

Figura 54 - Exemplo do antes e depois da triagem e alocação dos cortantes com caixa de ar 

 

Figura 55 - Exemplo do antes e depois da separação e normalização 

Na Figura 56, apresentam-se exemplos de limitações que abrangeu toda a área de estudo. 

 

Figura 56 - Exemplos da normalização do espaço fabril 
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Por último, nesta fase, foi elaborada uma One Point Lesson (OPL) para o procedimento de 

troca de ferramenta de produção para os cortantes H&O, na medida em que são ferramentas 

novas na secção. Ainda que sejam semelhantes aos cortantes das juntas, o setup implica 

algumas diferenças no procedimento, pelo que se considerou relevante. A OPL encontra-se 

apresentada no Apêndice XIV.   

5.2.1.5. Disciplina 

O método utilizado para assegurar o cumprimento da técnica 5S é o Kamishibai. Este modelo 

foi desenvolvido pela empresa Kaizen Institute, e consiste no preenchimento de um cartão, 

composto por questões que avaliam o estado em que é encontrada a área, tendo sido as 

ferramentas acrescentadas à lista, como ilustrado na Figura 57.  

 

Figura 57 - Kamishibai para disciplina da técnica 5S 

A avaliação à área ocorre todos os meses, sendo executada por uma equipa de três 

colaboradores de outras secções da empresa, normalmente envolvendo a presença de 

supervisores e engenheiros de processo. Apesar de algumas palavras do cartão inicial 

poderem refletir-se nas ferramentas, estas não eram objetivas nesse sentido, pelo que a 

técnica 5S acabava por não ser avaliada.  

O dia da avaliação não deve ser partilhado com os operadores da área em questão, de forma 

a que os mesmos tenham sempre a preocupação de manter o espaço de trabalho organizado. 

Se na avaliação obtiverem um visto verde em todas as questões, obtêm um “smile” verde no 

quadro Kaizen da área, caso contrário este será vermelho. O smile verde é contado como um 

ponto positivo na avaliação e, no final do ano, a área da fábrica que alcançar o maior número 

de pontos recebe um prémio na festa de Natal. 
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5.3 Programa para a gestão das ferramentas de produção, informação e planos de 

manutenção 

Nesta secção será apresentada a ferramenta informática em Excel, criada com recurso à 

linguagem VBA, de modo a combater os problemas relacionados com a gestão das 

ferramentas de produção, e ainda uma secção dedicada à formação dos operadores.  

O programa contempla um menu inicial, apresentado na Figura 58, que se divide em dois 

menus: um menu cujos utilizadores são os team leaders e os responsáveis pelos cortantes, e 

um menu a ser utilizado pelo departamento de engenharia. Deste modo, a ferramenta visa a 

gestão das ferramentas de produção no Gemba, a incorporação de planos de manutenção e 

a gestão de toda a informação relacionada com as mesmas. 

 

Figura 58 - Menu inicial do programa 

5.3.1 Menu Operador 

Com o intuito de facilitar a apresentação do menu do operador, ao longo do texto serão 

apresentadas as suas funcionalidades e ilustrações dos respetivos menus. Para os operadores 

utilizarem o programa, após abrirem o ficheiro Excel que se encontra no ambiente de trabalho 

do seu computador, devem colocar o usuário “PRODUCAO”, a palavra-passe associada, e clicar 

no botão “Login” (Figura 59).  

Após o login ser executado, aparece um menu que engloba um campo de pesquisa, cujo 

propósito é localizar a ferramenta de produção, um menu de comunicação, que permite aos 

team leaders comunicarem diretamente com o departamento de engenharia e, por último, 

um campo de manutenção, onde estará incorporado o plano de manutenção (Figura 59). 
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Figura 59 - Menu operador 

5.3.1.1. Localizar cortante 

Se o operador pretender localizar a ferramenta de produção, basta clicar em “Localizar 

cortante” e de seguida selecionar o botão “Juntas” ou “H&O”. Ao selecionar que se pretende 

localizar um cortante da secção das juntas, surge um campo composto pelo código da 

ferramenta onde se encontra a lista de cortantes existentes na área. Após a escolha do 

desejado, é dada a informação da localização da respetiva ferramenta e em que balancés a 

mesma pode ser utilizada (Figura 60).  

 

Figura 60 - Localizar cortante das “Juntas” 

Ainda neste menu, encontra-se um botão de informação (i) que, tal como próprio nome indica, 

tem como objetivo apresentar uma mensagem com a explicação dos campos de localização e 

balancés, para caso os operadores se esqueçam no que consiste, e para garantir que o 

programa é compreendido por novos operadores (Figura 61).  
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Figura 61 - Botões de informação 

De modo a facilitar a localização dos armários e visto que, por exemplo, existe um armário na 

área de H&O, podendo não ser percetível de imediato a localização do armário por não estar 

na área, colocou-se um botão de localização que consiste na abertura de um mapa indicativo 

(Figura 62).  

 

Figura 62 - Botão de localização 

Caso o operador queira localizar um cortante H&O, o processo é semelhante ao das juntas, 

com a diferença de que neste menu o operador tem a possibilidade de procurar o cortante 

tanto pela sua designação como pela sua dimensão (Figura 63). 

 

Figura 63 - Localizar cortante “H&O” 
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5.3.1.2. Pedido 

Outra vertente do programa é a possibilidade de na produção comunicarem diretamente com 

o departamento de engenharia. Esta interface acontece sempre que seja necessário pedir a 

substituição de um cortante, informar a engenharia de destruição de cortantes devido ao seu 

mau estado, pedir ao departamento de engenharia para se deslocar à secção para validar um 

cortante que tenha dado entrada na fábrica, ou outros assuntos que possam surgir (Figura 

64).  

 

Figura 64 - Menu pedido 

O procedimento de pedir para substituir um cortante consiste em clicar no botão “Substituir”, 

e o programa questiona qual o cortante que pretende substituir, bem como o motivo pelo 

qual requerem a substituição. Neste momento, é enviado um email para a engenharia, com o 

assunto de email “Substituição de Ferramenta”, incorporando a informação dada pela 

produção (Figura 65).  

 

Figura 65 - Pedido de substituição de cortante 
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Quanto ao pedido para “Destruir” o cortante, o programa devolve um menu onde os team 

leaders devem preencher qual o cortante que pretendem remover e, no caso de existir mais 

do que um, seleciona-se a localização do cortante a remover, como mostra na Figura 66. 

 

Figura 66 - Pedido de remoção de cortante 

De seguida, clica-se no botão “Pedir Remoção” e, do mesmo modo, é enviado um email ao 

departamento de engenharia, com a informação pedida. Aquando a chegada de um novo 

cortante ao armazém, a produção é alertada para levantar o mesmo, colocando-o na zona de 

manutenção, que consiste numa mesa de maior dimensão que foi adquirida para esse 

propósito, que contém uma prateleira para “Cortantes a validar”. O cortante permanece na 

estante até que um responsável do departamento de engenharia coloque uma etiqueta verde 

assinada no mesmo, de forma a validar a entrada da ferramenta de produção. Deste modo, o 

procedimento a adotar passou a ser fazer um pedido para “Validar” cortante via programa, 

onde é questionado qual o cortante a validar, enviando esta informação para a engenharia, 

de forma a que o responsável se desloque ao local (Figura 67).  

 

Figura 67 - Pedido de validação de cortante 



87 

 

Por último, se a necessidade de comunicar com a engenharia não estiver relacionada com os 

assuntos mencionados anteriormente, utilizam o botão “Outro”, que permite a descrição do 

assunto que pretendem, sendo este enviado para o email da engenharia (Figura 68).  

 

Figura 68 - Pedido “Outro” 

Com o intuito de prevenir situações de envios de emails sem conteúdo para o departamento, 

foram incorporados mecanismos Poka-Yoke. Assim, se os campos de preenchimento nos 

diversos pedidos estiverem vazios, e o utilizador clicar no “OK” para enviar o email, este lança 

uma mensagem de aviso para preencher o formulário, não deixando prosseguir até que os 

campos estejam preenchidos (Figura 69). Caso o utilizador clique no botão “cancelar”, este 

também faz com que a informação não seja enviada. 

 

Figura 69 - Exemplo de mecanismos Poka-Yoke 

Ainda neste contexto, todas as folhas de excel que aparecem no programa do menu do 

operador, encontram-se bloqueadas, para que a informação presente nas mesmas não seja 

suscetível de erros.  

5.3.1.3. Tarefas diárias e criação de planos de manutenção 

O terceiro campo no menu do operador, encontra-se direcionado para os operadores 

responsáveis pela manutenção das ferramentas de produção, ou seja, este campo visa a 

criação de planos de manutenção. O botão “Tarefas Diárias” ao ser clicado, remete para um 

ficheiro de excel que contempla a lista de tarefas diárias que estão por fazer (Figura 70). Assim, 
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no tempo de disponibilidade dos operadores, estes verificam no programa que tarefas são 

necessárias executar e a que cortante, sem estarem dependentes da sua memória, podendo 

até realizar tarefas que foram abertas pelo operador do turno anterior.  

 

Figura 70 - Tarefas Diárias 

Para além disso, também podem abrir o ficheiro das tarefas diárias, não só para visualizarem 

as tarefas pendentes, como para adicionarem ações e finalizarem. De um modo explicativo, 

caso o operador pretenda adicionar uma ação à sua lista, clica no botão “Criar ação”. Nesse 

menu, seleciona de entre os cortantes existentes na lista qual o cortante que sofrerá a ação, 

seleciona o nível de urgência dependendo se é um cortante que sabem que será utilizado 

brevemente, ou dependendo do tipo de ação necessária, indica por quem é criada a ação e 

faz uma breve descrição da ação necessária a executar. Posto isto, a ação é adicionada à lista 

das tarefas diárias, sendo a data de criação acrescentada automaticamente (Figura 71).  

 

Figura 71 - Criar Ação 
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Após a finalização de uma ação, o operador clica em “Finalizar Ação”, indica qual o número de 

ação correspondente, que se encontra na folha, e é apresentado o código do cortante e ação 

por forma a confirmar a escolha do número de ação. Esta ação é então eliminada da lista das 

tarefas diárias de manutenção, sendo toda a informação referente a essa mesma ação enviada 

para uma folha de registos de manutenção, onde é adicionada automaticamente a data de 

conclusão da mesma (Figura 72).  

 

Figura 72 - Finalizar Ação 

5.3.2 Menu Engenharia 

À semelhança da apresentação para o menu do operador, para proceder à explicação do menu 

da engenharia, ao longo do texto serão referidas as suas funcionalidades e figuras ilustrativas. 

Para iniciar, o departamento de engenharia após abrir o ficheiro Excel que se encontra na 

pasta das ferramentas, coloca o usuário “ENGENHARIA” e a palavra-passe correspondente. De 

seguida, clica-se em “Login” e um menu aparece para o utilizador indicar se pretende deslocar-

se para o menu da produção ou para o menu das amostras (Figura 73).  

O menu da gestão de informação relacionada com a produção contém um campo de pesquisa, 

cujo propósito pode ser localizar a ferramenta de produção ou obter informação sobre as 
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mesmas, e um campo relacionado com os artigos permitindo a adição de um cortante, edição 

e remoção (Figura 74).   

 

Figura 73 - Menu Engenharia 

 

Figura 74 - Menu Engenharia para gestão de informação relacionada com a produção 

5.3.2.1. Adicionar cortante 

No caso de surgir um cortante novo e após a sua validação, este deve ser adicionado ao 

programa, de modo a que a sua entrada seja registada na base de dados, que até então seria 

necessário percorrer diversas pastas para saber que tipo de informação era necessária 

aquando um cortante novo. Com o programa proposto e implementado basta que no menu 

dos artigos, se clique em “Adicionar” e se informe da área do cortante, isto é, “Juntas” ou 

“H&O”.  

Posteriormente, o programa devolve um menu cujo utilizador deve indicar qual o código do 

cortante e clicar no botão “Verifique se já existe!”. O passo seguinte consiste em alocar o 

cortante a uma estante. Para isso, o algoritmo percorre uma lista de localizações existentes e 

localizações ocupadas, fornecendo assim uma lista de “Localizações Disponíveis”. Como meio 

de auxílio, estabeleceu-se um botão para localizar os diferentes armários e posições, de forma 
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a que a engenharia não necessite de se deslocar ao Gemba apenas com o fim de estabelecer 

a posição adequada de entre as disponíveis. Assim sendo, ao clicar no “mapa” e no número 

do armário, é possível ver uma ilustração do mesmo com as suas posições, verificando-se 

simultaneamente as localizações disponíveis e as suas posições (Figura 75).  

 

Figura 75 - Menu Adicionar Artigo- Localizações disponíveis 

Por fim, seleciona-se a localização disponível que se pretende utilizar, preenche-se os 

restantes campos associados e clica-se em “Adicionar”. Por exemplo, para as juntas preenche-

se: balancés onde o cortante pode ser utilizado, número de mylar, fornecedor da ferramenta, 

o número de identificação do fornecedor, o preço da mesma, o código base associado à 

ferramenta, e um campo de observações. A informação do fornecedor e do preço não era 

levantada até então, no entanto, decidiu-se que seria importante adicionar a mesma.  

Caso se pretenda adicionar um cortante que já exista, a alteração será em termos de 

quantidade, pelo que o utilizador pode apenas preencher o campo da localização a atribuir. 

Aquando o clique no botão “Adicionar”, a informação preenchida é adicionada à base de 

dados, onde é acrescentada a data de criação de forma automática, e o utilizador recebe uma 

mensagem para completar a informação que se encontra nas colunas em formato de ligação 

(Figura 76).  

Os links de ligação dizem respeito a documentos que devem ser preenchidos para cada uma 

das ferramentas de produção, evitando assim a procura pelos mesmos, ou seja, basta clicar 
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no link e abrir o respetivo documento. Na Figura 77 encontra-se o menu de “Adicionar” um 

artigo H&O, cujas diferenças em relação ao das juntas consiste no tipo de informação pedida 

ao utilizador.   

  

Figura 76 - Menu Adicionar Artigo Juntas 

 

Figura 77 - Menu Adicionar Artigo H&O 

5.3.2.2. Editar  

O menu dos artigos também permite editar informação de um cortante existente que, tal 

como próprio nome indica, consiste na edição dos campos de informação, sendo 

normalmente esta edição fruto de uma alteração da posição do cortante (Figura 78).  
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Figura 78 - Menu Editar Artigo 

5.3.2.3. Remover cortante  

Por último, quando se pretende remover um cortante da fábrica, depois da receção do email 

dos team leaders com esta informação, a engenharia seleciona do menu dos artigos a opção 

“Remover”. Nesta fase, o programa retribui um menu que consiste na colocação do código do 

cortante e na seleção da localização do mesmo, dado que poderá existir mais do que um 

cortante com o mesmo código. Por conseguinte, clica-se em “Remover” e a informação do 

cortante em questão fica registada numa base de dados, que irá ser abordada posteriormente 

(Figura 79).  

 

Figura 79 - Menu Remover Artigo 

5.3.2.4. Localizar cortante  

Passando para o campo de pesquisa, o departamento de engenharia pode localizar a 

ferramenta de produção, sendo o procedimento igual ao do menu do operador.  
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5.3.2.5. Informação  

Adicionalmente, nesse campo existe a possibilidade de visualizar informação sobre os 

cortantes. Esta informação pode ser de caráter geral ou específica, como demonstrado na 

Figura 80. A informação geral, remete para a base de dados consoante a escolha da área do 

cortante (Figura 81).  

 

Figura 80 - Menu Informação 

 

Figura 81 - Menu da Informação Geral – HOME&OFFICE 

Para a informação específica, considerou-se que seria útil um campo que permitisse criar 

relatórios de inventário. Assim, ao clicar no botão “Relatórios de Inventário”, seleciona-se a 

área dos cortantes que se pretende, com a possibilidade de obter o inventário de cortantes 

das juntas, H&O, ou das duas áreas. Ao clicar no botão “Criar Relatório”, é devolvida uma folha 

de excel com os códigos dos cortantes atuais e as suas quantidades (Figura 82).  
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Figura 82 - Criar Relatórios de Inventário 

Outra informação de caráter específica que se colocou no programa para a engenharia aceder 

diz respeito aos movimentos de entradas e saídas dos cortantes que, após o botão 

“Movimentos (Entradas/Saídas)” ser clicado, e a área do cortante ser selecionado, o programa 

remete para uma folha de excel. Esta folha contém os registos de informação respeitantes aos 

dados de entrada de um cortante novo e remoção de um existente, ou seja, aquando a adição 

e remoção de cortantes, a linha de excel com a informação é copiada para esta folha, 

possibilitando assim um registo de movimentos das ferramentas de produção (Figura 83).  

 

Figura 83 - Movimentos (Entradas/Saídas) 

O terceiro campo do menu de informação específica serve para visualizar os registos de 

manutenção executados pelos operadores, através do clique no botão “Registos de 

Manutenção” (Figura 84).  

 

Figura 84 - Registos de Manutenção 



96 

 

Por último, e de forma a que o trabalho realizado em termos de triagem dos cortantes tenha 

continuidade, incluiu-se no programa uma vertente que tem como objetivo indicar quais os 

cortantes que não são utilizados nos últimos três anos. Assim, uma vez por ano, o responsável 

pelos cortantes no departamento de engenharia deve clicar no botão “Critério de Utilização”, 

e de seguida no botão “Atualizar Query” (Figura 85).  

 

Figura 85 - Menu Critério Utilização- Atualizar Query 

Este último campo lança um procedimento que o utilizador necessita de executar: 1) Abrir a 

query movimentos de stock; 2) Filtrar os últimos três anos; 3) Guardar a query. O 

procedimento não é executado automaticamente uma vez que exige a colocação de palavra-

passe para a abertura da query em questão. Tendo o utilizador executado o procedimento, 

retoma-se ao programa e clica-se em “Gerar Relatório”. O algoritmo contém o caminho para 

a pasta onde se encontra a query aberta, e através da correspondência entre os códigos base 

e a descrição dos cortantes, verifica os códigos que não aparecem na query, fornecendo assim 

o respetivo cortante que não apresenta movimentos nos últimos três anos (Figura 86). Os 

cortantes que se encontram no exemplo da Figura 86, resultam de testes para a validação do 

programa, e o cortante “100-KHD” surge na lista uma vez que se trata de um cortante novo 

que ainda não tem movimentos. 

 

Figura 86 - Menu Critério Utilização- Gerar Relatório 
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Caso o utilizador de engenharia queira verificar informação relativa às ferramentas de 

produção de amostras, aquando o clique no “Login”, seleciona o botão “Amostras”, levando 

o utilizador para uma folha de excel com a informação dos cortantes de amostras (Figura 87). 

Como o próprio nome indica, estes cortantes são ferramentas criadas para a execução de 

amostras de produtos em desenvolvimento/novos. Para terminar sessão no programa, basta 

clicar no botão “Logout”, apresentado na Figura 58.  

 

Figura 87 - Menu Engenharia para gestão de informação relacionada com amostras 

5.3.3 Formação dos operadores 

Aquando a finalização do programa, procedeu-se a uma breve explicação e apresentação do 

mesmo aos operadores no chão de fábrica. Como se trata de uma ferramenta intuitiva e 

simples, resultaram comentários como “É muito fácil. É mesmo como um “queres que te faça 

um desenho?”,” Está muito bom”.  

É de mencionar que a ferramenta foi construída em conjunto com os operadores, pois à 

medida que se acrescentavam funcionalidades, era pedido um feedback das mesmas, de 

forma a serem validadas e poder levantar sugestões, pelo que se verificou que este 

envolvimento levou a que a introdução da ferramenta fosse bem conseguida e aceite.  

Esta foi a formação executada, não tendo sido necessário acompanhamento, visto que após 

idas ao chão de fábrica para acompanhar e ajudar, os operadores demonstraram-se contentes 

e queriam mostrar que já sabiam utilizar a ferramenta por ser tão dinâmica. Por exemplo, 

mostravam ações adicionadas à lista de tarefas, outras já executadas e a engenharia de 

produto recebia emails com os pedidos necessários.  
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Ao longo deste capítulo é realizada uma análise e discussão dos resultados obtidos com a 

implementação das propostas de melhoria descritas no capítulo 5. Os resultados estão 

organizados de acordo com as propostas apresentadas, isto é, inicia-se com os resultados da 

redefinição do layout, de seguida com as melhorias obtidas através da organização das 

ferramentas de produção e do espaço fabril e, posteriormente, apresentam-se os resultados 

derivados da criação do programa em VBA. Por último, é apresentado o impacto das medidas 

implementadas através de um indicador de desempenho.  

6.1 Resultados da redefinição do layout 

Esta secção traduz os resultados obtidos com a implementação da proposta de layout final, 

nomeadamente, a redução do espaço ocupado, de distâncias percorridas, tempo e custos, e 

a eliminação dos tempos de paragem devido à inexistência de corredor aquando a produção.  

6.1.1 Redução do espaço ocupado 

Através do estudo das necessidades de espaço, recorrendo à aplicação do método SLP e 

implementação da primeira fase da técnica 5Ss, concluiu-se que era possível reduzir o número 

de cortantes, e consequentemente de armários, e de trilhos na secção.  

Em relação às juntas, inicialmente existiam 452 cortantes, sendo que 145 deles se 

encontravam obsoletos. Assim, após a saída dos cortantes obsoletos, o número de cortantes 

em fábrica alterou para os 307, o que permitiu uma redução de cerca de 32%. Quanto aos 

cortantes H&O, de um estado inicial de 137 cortantes, 41 deles não eram utilizados há mais 

de três anos, resultando em 96 cortantes no final do estudo, o que originou uma redução de 

30%. É de relembrar que os cortantes obsoletos foram colocados num armazém de uma das 

empresas do grupo. Para o cálculo da redução, foi utilizada a expressão 5. 

 % Redução de cortantes = 
Nº cortantes inicial – Nº cortantes final

Nº cortantes inicial 
 x 100                               (5) 

Como constatado na secção 5.1, a redução do número de cortantes permitiu a eliminação de 

3 armários, cuja ocupação de área era de cerca de 5m2, bem como a libertação do espaço na 

parede de 1,86m2.  
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Adicionalmente, com base no estudo das necessidades de trilhos, chegou-se à conclusão que 

se poderia proceder à eliminação de um trilho e ao corte de quatro trilhos, para a criação de 

um corredor de passagem. Sabendo que um trilho inteiro ocupava uma área de 6,74 m2 e um 

trilho cortado ocupa 5,83m2, reduziu-se 10,38 m2 [6,74 + (6,74-5,83) *4].  

Como se pode ver pela Tabela 26, com o novo layout alcançou-se uma redução de 27% em 

termos de espaço ocupado face ao estado inicial apresentado na secção 4.2.2. As 

necessidades de espaço finais encontram-se resumidas na Tabela 21 da secção 5.1.1. 

Tabela 26 - Redução do espaço ocupado 

Área (m2) Redução (%) 

Estado Inicial Estado Final 
27 % 

67,55 49,56 

 

6.1.2 Redução de distâncias percorridas 

De forma a melhor visualizar as diferenças nas movimentações do operador responsável pelas 

ferramentas de produção, recorreu-se ao diagrama de spaghetti como demonstrado na Figura 

88. 

 

Figura 88 - Diagrama de spaghetti do estado inicial I, II e estado final 

Temos então o estado inicial I em que surgia a necessidade de se deslocar à secção H&O para 

a busca de ferramentas de produção e o estado inicial II, em que tanto para os cortantes H&O 

como para as juntas, era necessário a deslocação à parede na área das juntas. Do lado direito 

da Figura 88 encontra-se o estado final onde se pode constatar que todas as movimentações 

ficaram concentradas apenas na área considerada como disponível, em frente aos balancés.   
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De seguida, tendo em conta o estudo de distâncias, tempos e custos apresentado na secção 

4.2.1 para o estado inicial e na secção 5.1.4 para o estado final, efetuou-se um resumo de 

resultados. Na Tabela 27 encontram-se as comparações de resultados com o novo layout em 

termos de redução de distâncias percorridas, tempo despendido nas mesmas e custos, face 

ao estado inicial I (cortantes H&O na área H&O) e ao estado inicial II (cortantes H&O na parede 

da área das juntas).  

Tabela 27 - % de redução de distâncias percorridas, tempo e custos por dia 

 DISTÂNCIA PERCORRIDA/DIA TEMPO/DIA CUSTOS/DIA 

Estado Inicial I 1 433 m - 63 % 24 min - 63 % 7,19 € - 71 % 

Estado Inicial II 1 164 m -54 % 19 min -54 % 4,85 € -57 % 

Estado Final 534 m 9 min 2,07 € 

 

Os resultados indicam que se reduziram as distâncias percorridas de 1 433 metros 

relativamente ao estado inicial I e de 1 164 metros em relação ao estado inicial II, para 534 

metros percorridos, o que resultou, através da aplicação da expressão 5 da secção 6.1.1, numa 

redução de 63% e 54%, respetivamente. O tempo que se demoraria a percorrer distâncias 

com o estado inicial I era de 24 minutos, com o estado inicial II de 19 minutos. Com o novo 

layout, este valor diminuiu para 9 minutos a percorrer distâncias. Em termos de custos, para 

o estado inicial I eram gastos 7,19€ diários apenas a percorrer distâncias, e para o estado inicial 

II o valor monetário era de 4,85€. Através do layout implementado, o custo em distâncias 

percorridas admite o valor de 2,07€, pelo que se reduziu o mesmo em 71% face ao estado 

inicial I e em 57% face ao estado inicial II. Ao fim de um ano, como apresentado na Tabela 28, 

relativamente ao estado inicial I e II, a redução de distâncias percorridas é de 234 Km e 164Km, 

a redução de custos é de 1 332€ e 722€, e a poupança de tempo é de 65h e 46h, 

respetivamente. Este é o tempo que se poderia estar a acrescentar valor ao ser utilizado para 

tarefas de manutenção preventiva ou tarefas de produção. 

Tabela 28 - Redução de distâncias percorridas, tempo e custos por ano 

 
DISTÂNCIA 

PERCORRIDA/
ANO 

REDUÇÃO 
(km) 

TEMPO/ 
ANO 

REDUÇÃO 
 (h) 

CUSTOS/ 
ANO 

REDUÇÃO (€) 

Estado Inicial 1 373 km  234 km 104 h  65 h 1 870 € 1 332 € 

Estado Inicial 2 303 km  164 km 84 h  46 h 1 260 € 722 € 

Estado Final 139 km 38 h 538 € 

 



101 

 

6.1.3 Eliminação do tempo de paragens de produção devido a passagem de material 

Com o corte dos trilhos para o aumento do corredor da área das juntas, foi possível eliminar 

o problema das paragens de produção ocorrentes, de forma a permitir a passagem tanto de 

cestos de desperdícios, como paletes de produto final. Como apresentado na secção 4.2.2, o 

tempo despendido nestas paragens era de 26 horas anuais, o que resultava num custo de 

1 530€/ano. Dado que com o novo layout, a produção não carece de paragens associadas ao 

problema referido, os resultados consistem na poupança de tempo e custos indicados, 

resumidos na Tabela 29. Para além disso, esta melhoria teve impacto significativamente 

positivo na satisfação dos colaboradores, bem como nos valores do OEE da linha de produção, 

apresentados posteriormente na secção 6.4. 

Tabela 29 - Redução do tempo de paragens de produção 

Custo anual despendido em paragens de produção devido a passagem de material 

(€/ano) 
Redução (€/ano) 

Estado Inicial Estado Final 
1 530 (100%) 

1 530 0 

 

6.2 Melhoria da organização das ferramentas de produção e espaço fabril 

A implementação da técnica 5S e Gestão Visual permitiu obter uma melhor organização, 

limpeza e segurança, não só relativamente às ferramentas de produção, mas também de todo 

o espaço fabril.  

Quanto às ferramentas de produção, após os 5S aplicados, obtiveram-se melhorias como: (1) 

libertação de espaço, representada na secção 6.1.1; (2) melhorias ergonómicas ao nível da 

posição dos cortantes, dado que os cortantes mais utilizados foram colocados nas estantes 

cujas dimensões são alcançadas pelo transportador de cortantes existente; (3) limpeza dos 

cortantes, tendo-se colocado “persianas” para evitar acumulação de sujidade; (4) maior 

clareza na identificação dos cortantes face à nova metodologia, bem como à gestão visual 

implementada; (5) minimização de desperdícios de tempo em busca de ferramentas de 

produção. 

O estudo de tempos realizado na secção 4.2.3 indica que o tempo despendido para a procura 

de um cortante no estado inicial, isto é, com o layout, organização e identificação inicial, era 

de 39 segundos. 
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Após a normalização da área, e em complementaridade com a redefinição do layout, realizou-

se um novo estudo de tempos para a procura de um cortante, presente no Apêndice IV. O 

tempo de procurar um cortante após as propostas de melhoria implementadas tomou o valor 

de 10 segundos. Assim sendo, como se pode ver pela Tabela 30, obteve-se uma redução de 

75% para a procura das ferramentas de produção, que engloba verificação da especificação 

de fabrico, deslocação à localização indicada na mesma e identificação da ferramenta.  

Tabela 30 - Redução de tempo da operação “procurar cortante” 

Tempo de procurar ferramenta de produção (s) Redução (%) 

Estado Inicial Estado Final 
75 % 

39 10 

 

Considerando a implementação em toda a área de estudo, a definição de delimitações e 

marcações do espaço, e ainda identificações dos postos de trabalho, foi possível alcançar uma 

melhor organização, reduzir desperdícios e aumentar a segurança. O facto de a área 

apresentar um aspeto mais cuidado e arrumado, aumentou a satisfação dos colaboradores, 

tendo dado origem a uma maior motivação para a disciplina dos 5S.  

6.3 Resultados do programa em VBA  

O desenvolvimento da ferramenta de Excel com recurso a linguagem VBA, apresentada na 

secção 5.3, possibilitou a resolução dos problemas que a empresa enfrentava relativamente 

às ferramentas de produção, tanto ao nível do chão de fábrica como do departamento de 

engenharia.  

Em modo conclusivo, o programa cujo menu se encontra direcionado para a produção, 

descrito na secção 5.3.1, permite: 

• Localizar as ferramentas de produção de forma rápida e intuitiva; 

• Comunicar diretamente com o departamento de engenharia, com o propósito de 

efetuar pedidos; 

• Preparar planos de manutenção para as ferramentas de produção, criando ações e 

finalizando, sem que os operadores necessitem de recorrer à sua memória; 

• Partilha de necessidades de manutenção, visto que qualquer operador responsável 

pela manutenção pode verificar as tarefas diárias por realizar e executar; 



103 

 

• Obter registos de ações de manutenção realizadas às ferramentas de produção; 

• Motivar os operadores a manter as ferramentas de produção em boas condições. 

Como a ferramenta resultou num programa de caráter intuitivo, simples e dinâmico, e 

também devido ao facto de se ter envolvido os operadores na construção do mesmo, estes 

aceitaram a introdução da ferramenta de forma significativamente positiva, como indicado na 

secção 5.3.3. Alguns comentários feitos pelos operadores e utilizadores da engenharia, que 

demonstram a sua motivação para com o programa foram: “Tânia, já comuniquei com a 

engenharia.”, “Já lá pus ações, e até já fiz algumas. Queres ver?”, “Eles estão a usar e a gostar 

muito do programa, já recebi emails, por exemplo o último foi a pedir para substituir um 

cortante.”.  

Com a aplicação das funcionalidades do programa para o menu utilizado pelo departamento 

de engenharia, apresentado na secção 5.3.2, é possível obter os seguintes resultados: 

• Aumento do registo de informações, tais como: manutenção, entradas e saídas de 

cortantes, novos campos como fornecedor e preço das ferramentas; 

• Dar continuidade ao trabalho de triagem realizado através do critério de utilização 

(cortantes que não são utilizados nos últimos 3 anos saem da fábrica); 

• Receção de informações/pedidos diretamente dos operadores em relação aos 

cortantes; 

• Alocação dos cortantes nos armários sem necessidade de deslocação à fábrica; 

• Criação de relatórios de inventário atualizados; 

• Simplificação da gestão de informação de 25 ficheiros para apenas um (redução de 

96%). 

Não foi possível avaliar quantitativamente a melhoria conseguida com esta ação, no entanto, 

é sabido que uma ferramenta informática de gestão de stocks, que acaba por ter 

funcionalidades semelhantes, acarreta custos monetários significativos. 

6.4 Medidas de desempenho- Aumento do OEE 

Após implementação do novo layout e da organização das ferramentas de produção, 

verificaram-se os valores do OEE da semana 10 à semana 16 do ano de 2019, que consiste na 
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semana seguinte à da conclusão da alteração do layout e à semana de término do projeto na 

empresa, respetivamente. Constatou-se que neste período de tempo, o valor máximo de OEE 

atingido foi de 119%, o que significa que se conseguiu produzir a uma cadência/velocidade 

nominal superior ao valor padrão.  O valor mínimo foi de 60%, e por sua vez o valor médio do 

OEE resultou em 88%.  

Em suma, para efeitos de avaliação de resultados, e tendo por base o estudo do OEE 

apresentado na secção 4.2.2 obteve-se o resumo presente na Tabela 31.  

Tabela 31 - Aumento do valor do OEE 

Valores limite de OEE atingidos (%) 
Estado Inicial 
(Semana 1-9) 

Estado Final 
(Semana 10-16) 

Ganho (%) 

Mínimo 53% 60% + 14% 

Médio 69% 88% + 27% 

Máximo 97% 119% + 23% 

 

Como se pode constatar, o valor médio do OEE antes da implementação das propostas de 

melhoria era de 69%. Depois da implementação das mesmas, o valor médio do OEE subiu para 

88%, o que permite concluir que se registou um aumento da eficiência da linha de produção 

em 27%. No estudo, também se teve em conta os picos de valores mínimos e máximos, tendo-

se verificado ganhos de 14% e 23%, respetivamente. 

6.5 Síntese de resultados 

Nesta secção apresenta-se uma síntese de resultados obtidos, demonstrada pela Tabela 32.  

Tabela 32- Síntese de resultados 

Proposta de Melhoria Resultados 

Redefinição do layout 

- Redução do espaço ocupado em 27%; 
- Redução de distâncias percorridas e tempos em 63%; 

- Redução dos custos de movimentações de materiais em 71%; 
- Eliminação de paragens de produção devido à falta de espaço no 

corredor em 100%; 

Organização das ferramentas de produção 
e do espaço fabril - Redução do tempo a procurar cortante em 75%; 

Programa VBA 

- Criação de planos de manutenção; 
- Comunicação direta entre o departamento de engenharia e produção; 

- Aumento de registo de informações; 
- Redução do número de ficheiros em 96%; 

Resultados gerais 
- Aumento do OEE em 27%; 

- Aumento da satisfação dos colaboradores; 
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7. CONCLUSÃO 

Este capítulo visa a apresentação das principais conclusões resultantes do projeto da presente 

dissertação, bem como a referência a propostas futuras, que poderão vir a ser desenvolvidas 

no seguimento do conteúdo apresentado. 

7.1 Conclusões 

Na empresa onde a presente dissertação foi desenvolvida, verificou-se a necessidade de obter 

melhorias numa das áreas produtivas e no departamento de Engenharia, no que concerne às 

ferramentas de produção, em particular, os cortantes. Para garantir resultados satisfatórios 

no decorrer do projeto, recorreu-se à aplicação de princípios Lean Thinking e de Manutenção 

Produtiva Total.  

De modo a compreender o estado inicial, primeiramente recorreu-se à observação direta, 

brainstorming, análise de documentos e ficheiros de excel associados às ferramentas de 

produção. Para uma análise com maior detalhe, prosseguiu-se com o recurso a ferramentas 

como o diagrama de spaghetti, estudo de tempos por cronometragem e identificação dos sete 

desperdícios que permitiram identificar diversos problemas. Os principais problemas 

relacionavam-se com as elevadas distâncias percorridas entre o local das ferramentas de 

produção e o posto de trabalho, o reduzido espaço fabril, a falta de normalização, a 

inexistência de planos de manutenção e dificuldades na gestão de informação. 

Assim, no sentido de eliminar os problemas nomeados, começou-se por propor a redefinição 

do layout da área produtiva de estudo, tendo-se recorrido a metodologias e métodos de 

projeto e estudo de layouts como o SLP, CORELAP e CRAFT. Da proposta de melhoria 

mencionada, conseguiu-se: obter uma redução de 27% do espaço ocupado; reduzir em 63% 

as distâncias percorridas e tempo despendido nas mesmas pelos operadores responsáveis 

pelas ferramentas de produção, ou seja, em 234 Km e 65 horas anuais, respetivamente; 

adquirir uma redução de 71% nos custos de movimentações, que representam 1 332€ anuais. 

A libertação de espaço na área permitiu combater um dos problemas associados ao reduzido 

espaço fabril, nomeadamente paragens de produção devido à passagem de material 

resultante da inexistência de um corredor de passagem, tendo sido possível obter uma 

redução de 100% no tempo e custos associados, de 26h e 1 530€ por ano, respetivamente.  
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A melhoria seguinte passou pela organização das ferramentas de produção e do espaço fabril 

através da implementação da técnica 5S e Gestão Visual, com recurso a análises ABC, análises 

antropométricas, nova identificação das ferramentas, marcação e delimitação do espaço. 

Desta forma, foi notória a melhoria da organização do espaço produtivo, bem como redução 

de desperdícios e aumento da segurança.  

Da proposta da redefinição de layout em complementaridade com a organização das 

ferramentas de produção, resultou uma redução de 75% no tempo de procura por uma 

ferramenta de produção. Aliado a esta complementaridade, também é possível referir que a 

eficácia da linha de produção, medida pelo OEE, aumentou, em média, cerca de 27%.   

Por fim, elaborou-se um programa em excel com linguagem VBA, cujas principais melhorias 

atendendo à produção consistiram na possibilidade de criação de planos de manutenção para 

as ferramentas de produção, e de comunicação direta com o departamento de engenharia. A 

implementação do programa no departamento de engenharia levou a resultados positivos 

como a simplificação da gestão de informação, uma vez que passou a existir apenas um 

ficheiro de excel para os cortantes com uma redução de 96%, e registos de movimentos 

(entradas/saídas) e de ações de manutenção. O envolvimento dos operadores no 

desenvolvimento da ferramenta informática fez com que não se tivesse presenciado 

resistência face à implementação da mesma, mas sim motivação.  

Em suma, é de salientar que o projeto de dissertação permitiu o desenvolvimento de 

competências como: a capacidade de realizar uma pesquisa bibliográfica, identificar 

problemas através de ferramentas de diagnóstico num ambiente industrial real, capacidade 

de planear e implementar sugestões de melhoria, bem como de sintetizar e avaliar os 

resultados alcançados.   

7.2 Trabalho futuro  

Como proposta para o futuro sugere-se a aquisição de um novo piso na área de estudo, de 

forma a possibilitar movimentações mais ágeis e diminuir riscos de acidente, dado que o piso 

atual se encontra degradado. Outra proposta futura, visto que não foi possível durante o 

projeto, consiste na aquisição de um transportador de cortantes com maior alcance, de modo 

a que este tenha altura suficiente para alcançar as estantes mais altas, tal como apresentado 
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na Figura 47 da secção 5.2.1.2. Sugere-se também a aplicação de SMED, no que diz respeito 

às trocas das ferramentas de produção. Adicionalmente, como as ações de manutenção às 

ferramentas de produção vão passar a ficar registadas, propõe-se que, futuramente, se faça 

um estudo detalhado desse registo de manutenção, com o fim de transformar ações de 

manutenção corretivas em ações de manutenção preventiva. Seria vantajoso, por exemplo, 

realizar uma estimativa que possibilite saber ao fim de quantas utilizações se deve substituir 

borrachas num cortante. Por último, sugere-se a expansão do programa às restantes 

ferramentas de produção da empresa.  
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ANEXO I – LAYOUT GERAL DA FÁBRICA  

 
Figura 89 - Layout geral da fábrica 
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APÊNDICE I– MATRIZ DE DISTÂNCIAS  

Estado inicial I 

 
Tabela 33 - Matriz de distâncias do estado inicial I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
is

tâ
n

ci
as

(m
) 

A1 A3 A4 A5 A6 B2 B5 B6 B7 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 PC A7 

D
is

tâ
n

ci
as

 
p

er
co

rr
id

as
 

A1   14,3 17,5 18,3 28,4 16,5 20,1 23,6 27,7 16,2 19,6 21,3 22,5 24,3 26,9 28,1 26,1 x 351,5 

A3     2,93 3,88 14,3 3,92 7,55 11 15,1 2,22 5,66 7,31 8,57 10,3 13,2 14,5 12,8 x 133,3 

A4       0,95 11,4 0,95 4,27 7,75 11,8 1,34 2,18 3,84 5,10 6,82 9,74 11 9,82 x 86,9 

A5         10,7 1,86 3,51 6,99 11 2,25 1,38 3,04 4,30 6,02 8,94 10,2 8,87 x 79,1 

A6           12 8,54 5,09 6,22 12,6 9,33 7,68 6,42 4,70 4,54 5,81 1,97 x 84,9 

B2             3,63 7,11 11,2 1,40 2,62 4,18 5,49 7,23 10,1 11,4 10,3 x 74,6 

B5               3,48 7,52 4,71 1,52 0,98 1,92 3,64 6,47 7,77 7,03 x 45,0 

B6                 4,04 8,08 4,68 3,08 1,82 0,49 2,96 4,25 3,59 175,2 208,1 

B7                   12,2 8,70 7,07 5,78 4,00 1,24 0,50 4,10 179,2 222,8 

T1                     3,44 5,09 6,35 8,08 11,0 12,3 10,6 x 56,8 

T2                       1,66 2,92 4,64 7,56 8,83 7,23 x 32,8 

T3                         1,26 2,98 5,90 7,18 5,58 x 22,9 

T4                           1,72 4,64 5,92 4,31 x 16,6 

T5                             2,92 4,19 2,50 x 9,6 

T6                               1,27 2,66 x 3,9 

T7                                 3,89 x 3,9 

PC                                   x 0,0 

A7                                     0,0 

                  Total 1433 
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Estado inicial II 

Tabela 34 - Matriz de distâncias do estado inicial II 

D
is

tâ
n

ci
as

 (
m

) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B2 B5 B6 B7 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 PC 

D
is

tâ
n

ci
as

 

p
e

rc
o

rr
id

as
 

A1   11,2 14,3 17,5 18,3 28,4 16,5 20,1 23,7 27,7 16,2 19,6 21,3 22,5 24,3 26,9 28,1 26,1 362,7 

A2     x x x x x x 35,2 39,3 x x x x x x x x 74,5 

A3       2,93 3,88 14,33 3,92 7,55 11,0 15,1 2,22 5,66 7,31 8,57 10,3 13,2 14,5 12,8 133,3 

A4         0,95 11,40 0,95 4,27 7,75 11,8 1,34 2,18 3,84 5,10 6,82 9,74 11,0 9,82 86,9 

A5           10,72 1,86 3,51 6,99 11,0 2,25 1,38 3,04 4,30 6,02 8,94 10,2 8,87 79,1 

A6             12,0 8,54 5,09 6,22 12,6 9,33 7,68 6,42 4,70 4,54 5,81 1,97 84,9 

B2               3,63 7,11 11,2 1,40 2,62 4,18 5,49 7,23 10,1 11,6 10,3 74,6 

B5                 3,48 7,52 4,71 1,52 0,98 1,92 3,64 6,47 7,77 7,03 45,0 

B6                   4,04 8,08 4,68 3,08 1,82 0,49 2,96 4,25 3,59 33,0 

B7                     12,2 8,70 7,07 5,78 4,00 1,24 0,50 4,10 43,5 

T1                       3,44 5,09 6,35 8,08 11,0 12,3 10,6 56,8 

T2                         1,66 2,92 4,64 7,56 8,83 7,23 32,8 

T3                           1,26 2,98 5,90 7,18 5,58 22,9 

T4                             1,72 4,64 5,92 4,31 16,6 

T5                               2,92 4,19 2,50 9,6 

T6                                 1,27 2,66 3,9 

T7                                   3,89 3,9 

PC                                     0,00 

                  Total 1164 
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Estado final 

Tabela 35 - Matriz de distâncias percorridas para a proposta de layout final 

D
is

tâ
n

ci
as

 

(m
) 

A1 A2 A3 A4 B2 B5 B6 B7 T1 T2 T3 T4 T5 T6 PC 

D
is

tâ
n

ci
as

 
p

er
co

rr
id

as
 

A1   3,22 4,22 12,78 3,80 7,43 10,50 14,54 1,95 5,41 7,07 8,33 11,93 13,19 10,02 114,37 

A2 
    1,00 9,56 1,20 3,50 6,90 10,94 1,23 2,23 3,85 5,11 8,71 9,97 6,80 70,98 

A3 
      8,56 2,20 2,50 5,90 9,94 2,23 1,23 2,85 4,11 7,71 8,97 5,80 61,98 

A4 
        x x 3,92 6,55 x x x x x x x 10,47 

B2 
          3,63 7,11 11,16 1,40 2,70 4,59 5,85 9,46 10,72 7,54 64,15 

B5 
            3,48 7,52 4,71 1,50 1,72 2,98 6,59 7,85 4,67 41,01 

B6 
              4,04 8,08 4,65 3,20 1,94 2,55 3,81 1,20 29,47 

B7 
                12,17 8,66 7,01 5,75 2,69 1,89 4,20 42,36 

T1 
                  3,46 5,12 6,38 9,98 11,24 8,07 44,24 

T2 
                    1,66 2,92 6,52 7,78 4,57 23,44 

T3 
                      1,26 4,87 6,13 2,95 15,20 

T4 
                        3,61 4,87 1,69 10,16 

T5 
                          1,26 1,92 3,18 

T6 
                            3,18 3,18 

PC 
                              0,00 

                534 
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APÊNDICE II– MATRIZ DE CUSTOS  

Estado inicial I 

Tabela 36 - Matriz de custos do estado inicial I 

Custos A1 A3 A4 A5 A6 B2 B5 B6 B7 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 PC A7 € 

A1   0,06 0,07 0,08 0,12 0,07 0,08 0,10 0,12 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,11 x 1,46 

A3     0,01 0,02 0,06 0,02 0,03 0,05 0,06 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 0,06 0,06 0,05 x 0,55 

A4       0,00 0,05 0,00 0,02 0,03 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 x 0,36 

A5         0,04 0,01 0,01 0,03 0,05 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 x 0,33 

A6           0,05 0,04 0,02 0,03 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 x 0,35 

B2             0,02 0,03 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 x 0,31 

B5               0,01 0,03 0,02 0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 x 0,19 

B6                 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 1,34 1,47 

B7                   0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 1,37 1,55 

T1                     0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,04 x 0,24 

T2                       0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,03 x 0,14 

T3                         0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 x 0,10 

T4                           0,01 0,02 0,02 0,02 x 0,07 

T5                             0,01 0,02 0,01 x 0,04 

T6                               0,01 0,01 x 0,02 

T7                                 0,02 x 0,02 

PC                                   x 0,00 

A7                                     0,00  

                  Total 7,19 
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Estado inicial II 

 
Tabela 37 - Matriz de custos do estado inicial II 

Custos  A1   A2   A3   A4   A5   A6   B2   B5   B6   B7   T1   T2   T3   T4   T5   T6   T7   PC € 

A1   0,05 0,06 0,07 0,08 0,12 0,07 0,08 0,10 0,12 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,11 1,51 

A2     x x x x x x 0,15 0,16 x x x x x x x x 0,31 

A3       0,01 0,02 0,06 0,02 0,03 0,05 0,06 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 0,06 0,06 0,05 0,55 

A4         0,00 0,05 0,00 0,02 0,03 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 0,36 

A5           0,04 0,01 0,01 0,03 0,05 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,33 

A6             0,05 0,04 0,02 0,03 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,35 

B2               0,02 0,03 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 0,31 

B5                 0,01 0,03 0,02 0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,19 

B6                   0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,14 

B7                     0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 0,18 

T1                       0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,04 0,24 

T2                         0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,03 0,14 

T3                           0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,10 

T4                             0,01 0,02 0,02 0,02 0,07 

T5                               0,01 0,02 0,01 0,04 

T6                                 0,01 0,01 0,02 

T7                                   0,02 0,02 

PC                                     0,00 

                  Total 4,85  

Estado final 

 
Tabela 38 - Matriz de custos para a proposta de layout final 

 

Custos A1 A2 A3 A4 B2 B5 B6 B7 T1 T2 T3 T4 T5 T6 PC € 

A1 
  

0,01 0,02 0,05 0,02 0,03 0,04 0,06 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,04 0,48 

A2 
  

  0,00 0,04 0,00 0,01 0,03 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 0,30 

A3 
  

    0,04 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,02 0,26 

A4 
  

      x x 0,02 0,03 x x x x x x x 0,04 

B2 
  

        0,02 0,03 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 0,18 

B5 
  

          0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,12 

B6 
  

            0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,11 

B7 
  

              0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,18 

T1 
  

                0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,03 0,18 

T2 
  

                  0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,10 

T3 
  

                    0,01 0,02 0,03 0,01 0,06 

T4 
  

                      0,02 0,02 0,01 0,04 

T5 
  

                        0,01 0,01 0,01 

T6 
  

                          0,01 0,01 

PC 
                

0,00 

                2,07 
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APÊNDICE III– ESTUDO DE TEMPOS RELATIVO ÀS PARAGENS DE PRODUÇÃO 

Com o intuito de obter os tempos de saída de um cesto de desperdícios e de uma palete de 

produto final, que resultam consequentemente no tempo de paragem de produção, recorreu-

se à técnica de cronometragem descrita por Costa e Arezes (2003). 

Os tempos de cada operação obtiveram-se seguindo os seguintes passos: 

1. Cronometragem das operações “saída de um cesto de desperdícios” e “saída de uma 

palete de produto final”; 

2. Atribuição de um fator de atividade (FA) a cada observação através de avaliação 

subjetiva; 

3. Obtenção do tempo normalizado de cada operação, através da equação 6. 

                                                       TN = TO x 
𝐹𝐴

𝐴𝑅
                                                                       (6) 

Sendo o TN o tempo normalizado, o TO o tempo observado, o FA o fator de atividade 

relacionado com o ritmo de trabalho e o AR a atividade ou cadência de referência tomando 

esta o valor de 100. 

Aquando a realização de uma operação, mesmo que seja sempre feita pelo mesmo operador, 

verifica-se que existem diferenças nos tempos lidos para o mesmo elemento. Por exemplo 

constata-se diferenças de ritmo e movimentações do operador, como até das próprias 

condições da peça (Costa & Arezes, 2003). 

Por isso, de forma a se obter um resultado representativo do tempo real da operação, existe 

um número mínimo de medições necessárias.  O cálculo do mesmo tem em conta uma 

estimativa do tempo médio da operação, incluindo o nível de confiança e precisão desejados, 

tal como representado pela expressão 8. 

                                                                        N’ = 
(𝑍 .  𝑠)

(𝜀 .  𝑚)
                                                                        (8) 

Onde N’ representa o número de medições necessárias, o Z o valor de 1,96 resultante de um 

nível de confiança de 95% e o 𝜀 uma precisão de ±5%, dado que estes são os valores aceitáveis 

para a medida do trabalho. O s e o m dizem respeito ao desvio padrão e média, 

respetivamente.  

As observações das operações estão presentes na Tabela 39. 
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Tabela 39 - 5 Observações às operações que resultam em tempo de paragens de produção 

Operação TO1 TO2 TO3 TO4 TO5 

Saída da Palete de Produto Final  00:54 00:52 00:48 00:53 00:50 

Saída do Carro de Desperdícios 01:50 02:24 01:57 02:13 02:03 

 

De seguida, procedeu-se ao cálculo do número de observações necessárias a fim de perceber 

se as 5 observações eram suficientes. O resultado deste cálculo encontra-se na Tabela 40.   

Tabela 40 - Cálculo do N’ e TN 

Operação m s N’ FA TN 

Saída da Palete de Produto Final  00:51 00:02 2 100 00:51 

Saída do Carro de Desperdícios 02:05 00:13 4 120 02:30 

 

Como os valores de N’ são inferiores a 5, conclui-se que o número de observações realizadas 

é suficiente e, portanto, foi possível obter o tempo normalizado de cada operação. 
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APÊNDICE IV – ESTUDO DE TEMPOS RELATIVO À PROCURA DE FERRAMENTA 

Para obter o tempo de procurar um cortante efetuou-se um estudo de tempos, estando a base 

teórica deste estudo apresentada no Apêndice III. 

Tempo de procurar cortante inicial: 

Em primeiro lugar, foram realizadas 20 séries de observações para o tempo de demora a 

procurar um cortante, presentes na Tabela 41. 

 Tabela 41 - 1ª Série de 20 observações à operação procurar cortante 

 

De seguida, calculou-se o número de observações necessárias, pelo que na Tabela 42 

encontra-se o resultado. 

Tabela 42 - Cálculo do N’ relativo à 1ª série de observações 

Operação m s N’ 

Procurar cortante  35 36 40,49 

 

Como o N’ tem um valor superior a 20, ou seja, superior ao número de observações efetuadas, 

surgiu a necessidade de efetuar uma nova série de 20 observações. Os resultados da nova 

cronometragem encontram-se na Tabela 43.   

Tabela 43 - 2ª Série de 20 observações à operação procurar cortante 

 

Novamente, procedeu-se ao cálculo do N’ para verificar se as observações realizadas eram 

suficientes, estando os resultados apresentados na Tabela 44. 

Tabela 44 - Cálculo do N’ relativo às 40 observações efetuadas 

Operação m s N’ 

Procurar cortante  39 36,2 36,07 

 

 TO (s) 

Operação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Procurar 
cortante 

43 177 20 30 23 62 15 18 45 20 35 15 20 18 50 25 15 16 34 17 

 TO (s) 

Operação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Procurar 
cortante 20 70 20 28 20 50 18 48 30 22 75 53 55 32 180 18 54 25 18 41 
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Após a 2ª série de observações, constatou-se que o número de observações era suficiente, 

uma vez que o valor de N’ é inferior a 40.  

Para estas operações considerou-se que o valor de FA foi constante e igual a 100, pelo que o 

tempo normalizado resultou do tempo médio das operações de procurar cortante, tal como 

indica na Tabela 45. 

Tabela 45 - Tempo normalizado da operação “procurar cortante” 

Operação TN (s) 

Procurar cortante 39 

 

Tempo de procurar cortante após redefinição do layout e normalização: 

Como no estudo anterior, primeiramente realizaram-se 20 séries de observações para o 

tempo a procurar um cortante, estando estas presentes na Tabela 46. 

 Tabela 46 - 1ª Série de 20 observações à operação procurar cortante após melhorias implementadas 

 

Posto isto, seguiu-se para o cálculo do número de observações necessárias, apresentado na 

Tabela 47. 

Tabela 47 - Cálculo do N’ relativo à 1ª série de observações após melhorias implementadas 

Operação m s N’ 

Procurar cortante  10 2,72 11 

 

Como o número de observações necessárias (N´=11) é superior a 10, concluiu-se que o 

número de observações era suficiente. De igual modo, para as operações considerou-se que 

o valor de FA foi constante e igual a 100. Desta forma, o tempo normalizado consiste no tempo 

médio de procurar um cortante, tal como indica na Tabela 48. 

Tabela 48 - Tempo normalizado da operação “procurar cortante” após melhorias implementadas 

Operação TN (s) 

Procurar cortante 10 

 
 

 TO (s) 

Operação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Procurar 
cortante 

6 9 16 9 10 16 11 9 7 11 9 9 9 10 10 6 8 10 10 14 
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APÊNDICE V – LISTAGEM CORTANTES DE JUNTAS COM UTILIZAÇÃO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 

Tabela 49 - Cortantes de juntas com utilização de 2016-2018 

Descrição Qtd. Descrição Qtd. Descrição Qtd. Descrição Qtd. Descrição Qtd. Descrição Qtd. 

Junta 142C 2 Junta 176FM 1 Junta RUS02 1 Junta 124M 1 Junta 131C 1 Junta VUL051 2 

Junta 100O 2 Junta 106FM 1 Junta 48FM 1 Junta 103SEA 1 Junta 113F 1 Junta 124TRF 1 

Junta 183ZBC 2 Junta RUS03 1 Junta 53ZBC 1 Junta 103DIV 1 Junta 109FT 1 Junta VUL020 1 

Junta 101O 2 Junta 145TRF 1 Junta 106DIV 1 Junta 155TRF 1 Junta 110M 1 Junta 129TRF 1 

Junta 104Z 2 Junta 91C 1 Junta 186Z 1 Junta 108VW 1 Junta 123F 1 Junta 130TRF 1 

Junta 21Z 2 Junta 108F 1 Junta 120M 1 Junta 349TRF 1 Junta 102MAN 1 Junta 125TRF 5 

Junta 18Z 2 Junta 100VX 1 Junta 100SUZ 1 Junta 100P 1 Junta 110RT 1 Junta 110TRF 1 

Junta 162Z 1 Junta 102BMW 1 Junta 134FRD 1 Junta 102VW 1 Junta 204FM 1 Junta 126TRF 3 

Junta 27Z 2 Junta 106O 1 Junta 80Z 1 Junta 120VW 1 Junta 106POR 1 Junta 128TRF 1 

Junta 251F 2 Junta 49FM 1 Junta 112M 1 Junta 104POR 1 Junta 67FM 1 Junta 128L 1 

Junta 10Z 1 Junta 109F 1 Junta 9FM 1 Junta 107FM 1 Junta 124F 1 Junta 111TRF 1 

Junta 101VX 1 Junta 112O 1 Junta 100FT 1 Junta 100AUS 1 Junta 353TRF 1 Junta 207D 1 

Junta 47FM 1 Junta 104M 2 Junta 121M 1 Junta 125M 1 Junta 355TRF 1 Junta 127TRF 1 

Junta 116ZBC 1 Junta 105M 2 Junta 101BMW 1 Junta 107FT 1 Junta 356TRF 1 Junta 118TRF 1 

Junta 243F 1 Junta 1Z 1 Junta 101PK 1 Junta 100POR 1 Junta 114FT 1 Junta 112TRF 1 

Junta 14Z 2 Junta 113DIV 1 Junta 110F 1 Junta 122M 1 Junta 100R 1 Junta 146TRF 1 

Junta 109C 1 Junta 105VW 1 Junta 102AU 1 Junta 100MWM 1 Junta 100DAF 1 Junta 143TRF 1 

Junta 37FM 1 Junta 201Z 1 Junta 41FM 1 Junta 106M 1 Junta 124DIV 1 Junta 148TRF 1 

Junta 262G 1 Junta 101SUZ 1 Junta 174FM 1 Junta 179Z 1 Junta 108DTZ 1 Junta 151TRF 1 

Junta 44FM 1 Junta 174Z 1 Junta 103O 1 Junta 255Z 1 Junta 101P 1 Junta 170TRF 1 

Junta 170FM 1 Junta 120F 1 Junta 102RT 1 Junta 84Z 1 Junta 121F 1 Junta 169TRF 1 

Junta 58FM 1 Junta 102FM 1 Junta 104O 1 Junta 100VLV 1 Junta 115O 1 Junta 172TRF 1 

Junta 171FM 1 Junta 108M 2 Junta 101R 1 Junta 113O 1 Junta 122VW 1 Junta 167 TRF 1 

Junta 227Z 1 Junta 114Z 1 Junta 100E 1 Junta 346TRF 1 Junta 104FT 1 
Junta 111DIV 
(C1) 1 

Junta 35FM 1 Junta 104C1 1 Junta 105O 1 Junta 115VW 1 Junta 114VW 1 Junta 350TRF 1 

Junta 1851Z 1 Junta 58Z 1 Junta 97FM 1 Junta 116VW 1 Junta 100L 1 Junta 351TRF 1 

Junta 141FM 1 Junta 100GM 1 Junta 112F 1 Junta 101CAS 1 Junta 109DTZ 1 Junta 352TRF 1 

Junta 38FM 1 Junta 103FT 1 Junta 101IHC 1 Junta 345TRF 1 Junta 111VW 1 Junta 168 TRF 1 

Junta 108FM 1 Junta 113FT 1 Junta 95Z 1 Junta 62FM 1 Junta 101VW 1 Junta 164TRF 1 

Junta 89Z 1 Junta 96FM 1 Junta 102O 2 Junta 111RT 1 Junta 101F 1 Junta 173TRF 1 

Junta 39ZBC 1 Junta 344TRF 1 Junta 105FM 1 Junta 109RT 1 Junta 104SK 1 
Junta 112/110 
TRF 1 

Junta 63FM 1 Junta 36FM 1 Junta 100RT 1 Junta 100VW 1 Junta 132FRD 1 
Junta 134/127 
TRF 1 

Junta 155ZBC 1 Junta 113VW 1 Junta 129FRD 1 Junta 126F 1 Junta 362TRF 1   

Junta 55C 2 Junta 101ZBC 1 Junta 46FM 1 Junta 121VW 1 Junta 354TRF 1   

Junta 107M 1 Junta 115Z 1 Junta 119DIV 1 Junta 105BMW 1 Junta 109O 1   

Junta 57Z 1 Junta 100F 1 Junta 102SEA 1 Junta 348TRF 1 Junta 111O 1   

Junta 64FM 1 Junta 124LF 1 Junta 189C 1 Junta 125F 1 Junta 360TRF 1   

Junta 62Z 1 Junta 106CAS 1 Junta 105P 1 Junta 347TRF 1 Junta 358TRF 1   

Junta 170ZBC 1 Junta 127M 1 Junta 100BMW 1 Junta 119VW 1 Junta 106F 1   

Junta 104DIV 2 Junta 123M 1 Junta 100IHC 1 Junta 100SK 1 Junta 361TRF 1   

Junta 13FM 1 Junta 100AU 1 Junta 119F 1 Junta 102FT 1 Junta 101CTR 1   

Junta 114DIV 1 Junta 105F 1 Junta 158Z 1 Junta 357TRF 1 Junta 102M 2   

Junta 104VW 1 Junta 101SC 1 Junta 44ZBC 1 Junta 359TRF 1 Junta 109M 1   

Junta 103VW 2 Junta 50FM 1 Junta 103F 1 Junta 111F 1 Junta 108O 1   

Junta 229Z 1 Junta 91ZBC 1 Junta 114O 1 Junta 118DIV 1 Junta 108RT 1   

Junta 100PK 1 Junta 144TRF 1 Junta 102F 1 Junta 103POR 1 Junta 103DTZ 1   

Junta 106FT 1 Junta 101RT 1 Junta 107F 1 Junta 118VW 1 Junta 126DIV 1   

Junta 6FM 1 Junta 106DTZ 1 Junta 100SC 1 Junta 106VW 1 Junta 100KHD 1   

Junta 120FM 1 Junta 101M 1 Junta 126M 1 Junta 107VW 1 Junta 107POR 1   

Junta 228Z 1 Junta 60Z 1 Junta 104BMW 1 Junta 125DIV 1 Junta 121DIV  1   
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APÊNDICE VI – LISTAGEM CORTANTES DE H&O COM UTILIZAÇÃO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 

Tabela 50 - Cortantes H&O com utilização de 2016-2018 

Descrição Qtd. Descrição Qtd. 

305x305 3 Plac 8702 Size C 302x219 1 

500x500 3 114 TM 1 

13 TM 1 168 TM 1 

68 TM 1 Plac 8702 Size A 486x352 1 

12 TM 3 Dist. Comida 1 

500x400 2 Dist. Grao 1 

29 TM 1 Dist. Grao Parede 1 

28 TM 3 Manjedoura 1 

45 MB 1 Ninho 1 

82 TM 1 Ninho Parede 1 

A5 3 505x160 1 

150x150 Base sabonete 1 68 OTM 1 

8405/C1 1000x500 perfurado 1 A4  1 

110 TM 1 T31 3 

10 TM 1 13 TM Decoração 1 

Peça Escavada 1 Hotel Insetos 1 

164 DI 1 Base rato 01 PC 1 

915x610 2 450X300 1 

James HEAL 459X146 1 300X300 Cantos arredondados 1 

James Heal 457x146 1 54 BM Cortiça 1 

12 OTM 1 19 CT (Processo alternativo) 1 

Coaster Diam 100 mm 1 41 MB 600x400 (Processo alternativo) 1 

121 TM 1 12 MBW (Processo alternativo) 1 

03 DI 1 804 CT (Processo alternativo) 1 

250x165 1 801 CT (Processo alternativo) 1 

Coaster 100x100 1 30 CT (Processo alternativo) 1 

75 TM 1 150X100 amostras 1 

900x600 1 100x50 amostras 2 

04 DI 2 148,5x105 amostras 1 

85 TM 1 145x65 amostras 1 

Coaster 120x100 1 87x70 amostras 1 

20 SQ 1 13 TM amostras 1 

92 TM 1 10 TM amostras 1 

111 TM 1 12 TM amostras 1 

Coaster 110x110 1 A5 amostras 1 

155CT Base sabonete 1 T31 amostras 1 

85 CT 1 110 TM amostras 1 

86 TM 2 87X43 amostras 1 

149 TM 1 Kit Footcork amostras 1 

420x290 1   
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APÊNDICE VII – CÁLCULO DA QUANTIDADE/ENCOMENDA PARA OS PRODUTOS H&O QUE 

INCORPORAM PARAFINA 

 

Figura 90 - Quantidade/encomenda de produtos H&O com parafina em função da espessura 

  

Produção de artigos com 

Parafina (2017-2019)
Nºencomendas Descrição Artigo Base Quantidade Qtd/encomenda Espessura(mm):

6850459268000 3 68 TM 45/02E 8648 2883 2

5850459268000 2 68 TM 45/02E 1658 829 2

5851459213000 1 13 TM 45/02E 125 125 2

5851459212000 1 12 TM 45/02E 40 40 2

6851453312000 17 12 TM 45/03E 374296,2 22017 3

6851453313000 8 13 TM 45/03E 67740 8468 3

6850453382000 7 82 TM 45/03E 13866 1981 3

685145M313Z00 2 13 TM 45/03 EE - C/Banda 7200 3600 3

6851033313353 1 13 TM 03/03 E - D353 7200 7200 3

6964607264030 1 6460/72  915x610x3,0  mm 1207 1207 3

6964507264030 1 6450/72  915x610x3,0  mm 915 915 3

6850033368353 1 68 TM 03/03 E - D353 (Br e Pr) 1440 1440 3

6850453368000 6 68 TM 45/03 E 11302 1884 3

6850033368084 3 68 TM 03/03 E - D084 350 117 3

6994267264030 1 9426/72  915x610x3,0  mm 1862 1862 3

6850033468308 2 68 TM 03/04 E - D308 1400 700 4

69IS330932040 2 IS33/09  500x500x4,0  mm Par+Adesivo 1108 554 4

6850033468307 2 68 TM 03/04 E - D307 1068 534 4

6850453429316 2 29 TM 45/04 E - D316 824 412 4

6851033412498 1 12 TM 03/04 E - D498 5400 5400 4

6850033468293 2 68 TM 03/04 E - D293 1000 500 4

6851453412318 3 12 TM 45/04 E - D318 96 32 4

6851453412317 3 12 TM 45/04 E - D317 96 32 4

6850453429314 2 29 TM 45/04 E - D314 56 28 4

6850453429315 2 29 TM 45/04 E - D315 56 28 4

6851453412319 2 12 TM 45/04 E - D319 64 32 4

6850033468351 1 68 TM 03/04 E - D351 (Branco) 720 720 4

6850033468352 1 68 TM 03/04 E - D352 (Cinza) 720 720 4

6851033413351 1 13 TM 03/04 E - D351 1920 1920 4

6851033413352 1 13 TM 03/04 E - D352 1920 1920 4

6994267264045 3 9426/72  915x610x4,5  mm 4492 1497 5

6994367264045 2 9436/72  915x610x4,5  mm 1594 797 5

699436AF64045 1 9436/AF  915x610x4,5  mm 556 556 5

699426AF64045 1 9426/AF  915x610x4,5  mm 562 562 5

6994361332050 32 9436/13  500x500x5,0  mm Col+Adesivo 61978 1937 5

6990011332050 12 9001/13  500x500x5,0  mm Col+Adesivo 31962 2664 5

685172N513000 5 13 TM 72/05 E 32400 6480 5

685172N512000 4 12 TM 72/05 E 19680 4920 5

685072N568000 3 68 TM 72/05 E 1516 505 5

6994261332050 1 9426/13  500x500x5,0  mm Col+Adesivo 560 560 5

6994367264060 2 9436/72  915x610x6,0  mm 18090 9045 6

6983507264060 3 8350/72  915x610x6,0  mm 17126 5709 6

6964607264060 3 6460/72  915x610x6,0  mm 1550 517 6

685103N675491 1 75 TM 03/06 E - D491  (P 14/144) 2880 2880 6

685003N629491 1 29 TM 03/06 E - D491 (P.14/144) 96 96 6

6994267264060 1 9426/72  915x610x6,0  mm 9136 9136 6

6996447264060 1 9644/72  915x610x6,0  mm 318 318 6
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APÊNDICE VIII – CÁLCULO DA QUANTIDADE/ENCOMENDA PARA OS TABULEIROS QUE 

INCORPORAM PARAFINA 

 

Figura 91 - Quantidade/encomenda de tabuleiros com parafina 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção de artigos com 

Parafina (2017-2019)
Nºencomendas Descrição Artigo Base Quantidade Qtd/encomenda

6843454F72Z00 7 52 TR 45 E - Embalagem Korko 828 118

6843454F72000 35 52 TR 45 E 12353 353

6843454FCG000 13 55 TR 45 E 13280 1022

5843454F72000 9 52 TR 45 E 3295 366

6843454FCN000 11 Tabuleiro red. 420 mm (Pad 14/142) 5124 466

6843454F70000 20 50 TR 45 E 6268 313

6843454FCM000 2 56 TR 45 E  (450x200)  PAD 14/094 573 287

5843454F70000 9 50 TR 45 E 908 101

6843724F70000 7 50 TR 72 E 1537 220

5842454F30000 4 53 TR 45 E 453 113

6842454F30000 9 53 TR 45 E 4767 530

5843F54F70000 1 50 TR F5 (FSC) 122 122
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APÊNDICE IX – ESTUDO DAS DISTÂNCIAS PERCORRIDAS CONSIDERANDO A DESLOCAÇÃO DA 

MÁQUINA DE PARAFINA 

De modo a obter valores de ganhos/perdas de distâncias percorridas para todas as hipóteses, 

realizou-se num ficheiro de excel um modelo com os percursos. As células a cor laranja na 

Figura 92 apresentam fórmulas de multiplicação de distâncias pelo número de deslocações, 

cuja variável diz respeito ao número de paletes em questão.  

 

Figura 92 - Exemplo do cálculo do cenário mais favorável à mudança de localização 

Os resultados dos diversos cálculos realizados encontram-se na Figura 93, onde os valores 

positivos representam a % de aumento de distância percorrida e os valores negativos 

apresentam a % de redução de distância percorrida com a deslocação da máquina. Por 

exemplo, em média com a deslocação da máquina, aumentaríamos as distâncias em 99%, para 

o cenário mais favorável, reduziríamos 11%, ou seja, este seria o ganho máximo.   

 

Figura 93 - Percentagens de aumento/redução de distâncias percorridas admitindo deslocação da máquina de parafina 
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APÊNDICE X – DOCUMENTO UTILIZADO PARA IDENTIFICAR CORTANTES QUE DERAM SAÍDA 

Tabela 51 - Documento a identificar a palete número 1 resultante da triagem de cortantes 

Palete NºPosição Descrição Base NºMylar Tamanho 

1 

1 154-TRF 64 G 

2 226-Z 94 G 
3 223-Z 93 P 

4 162-TRF 90 G 

5 120-DIV  P 

6 115-FT 88 G 
7 55-C X G 

8 156-TRF 65 G 

9 197-Z 62 G 

10 80-Z 26 G 
11 250-Z 54 G 

12 30-Z  G 

13 94-Z 44 G 
14 98-Z 43 P 

14 121-TRF 39 P 

15 68-Z 38 P 

15 111-DTZ 27 P 
16 27-Z X P 

16 114-DTZ X G 

17 119-Z 15 P 

17 110-DTZ 12 P 
18 95-Z X P 

18 143-Z  P 

19 112-DTZ 4 P 

19 20-O  P 
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

X- Mylar ficou no local porque existe o respetivo cortante. 
Vazio- Não existe mylar no local. 
NOTA: Mylares encontram-se no 1ºNível da palete. 
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APÊNDICE XI – ANÁLISE ABC ÀS FERRAMENTAS DE PRODUÇÃO 

Como se tratam de diversas tabelas cujo número de linhas é muito elevado, optou-se por 

apresentar parte de uma tabela utilizada para a realização da análise ABC para as juntas no 

ano 2016. Assim, a Tabela 52 consiste num exemplo de forma a demonstrar o raciocínio 

utilizado para os cálculos efetuados. 

Tabela 52 -Tabela para análise ABC das juntas no ano de 2016 

 
Descrição 

Artigo Base 

Nº 

Utilizações 
% Utilização 

% Cortantes 

Acumulada 

% Acumulada 

Utilização 
Classe 

1 Junta 142C 67 4,55% 0,49% 4,55% A 

2 Junta 183ZBC 37 2,51% 0,97% 7,06% A 

3 Junta 101O 35 2,37% 1,46% 9,43% A 

4 Junta 18Z 32 2,17% 1,94% 11,60% A 

5 Junta 100O 32 2,17% 2,43% 13,77% A 

6 Junta 21Z 31 2,10% 2,91% 15,88% A 

7 Junta 251F 30 2,04% 3,40% 17,91% A 

8 Junta 104Z 30 2,04% 3,88% 19,95% A 

… … … … … … … 

206 Total 1474 100% 100% 100%  

 

Com base em tabelas como a apresentada, construíram-se diagramas de Pareto usados para 

analisar os dados obtidos, onde se estabeleceu a divisão por classe para os diferentes anos e 

tipo de ferramentas (juntas, juntas específicas à máquina de produção “Preco” e H&O). Neste 

estudo, constatou-se que a regra dos 80/20 não seria a adequada, mas sim a relação 70/30, 

pelo que cerca de 30% das ferramentas de produção correspondem a 70% do valor de 

utilização.  
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Figura 94 - Análise ABC Juntas- 2016 

 

Figura 95 - Análise ABC Juntas- 2017 

 

Figura 96 - Análise ABC Juntas- 2018 
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Na Figura 97 encontra-se apresentada uma parte da classe final obtida para os cortantes das 

juntas, visto que se trata de um elevado número de linhas de excel, onde é possível averiguar 

o raciocínio levado a cabo. 

 

Figura 97 - Classe final das juntas 
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         Figura 98 - Análise ABC Preco- 2016            Figura 99 - Análise ABC Preco- 2017 

                 

 

Figura 100 - Análise ABC Preco- 2018 

 

Figura 101 - Classe final das juntas produzidas na “Preco” 

2016 Classe 2017 Classe 2018 Classe

Junta VUL044 57 A 40 A 35 A A

Junta 124TRF 4 A 7 A 4 B A

Junta VUL014 4 A 4 B 5 A A

Junta VUL013 4 A 3 B 4 B B

Junta 125TRF 3 A 3 B 2 B B

Junta VUL016 3 A 5 A 5 A A

Junta 126TRF 3 A 2 B 1 C B

Junta VUL015 3 B 1 C 4 B B

Junta 128TRF 3 B 2 C 1 C C

Junta 130TRF 2 B 5 A 2 B B

Junta 111TRF 2 B 2 B 1 C B

Junta 207D 2 B 1 C 2 B B

Junta 110TRF 2 B 3 B 2 B B

Junta 128L 2 B 2 B 2 B B

Junta 129TRF 2 C 8 A 1 C B

Junta 112TRF 2 C 1 C C

Junta 146TRF 1 C 1 C 1 C C

Junta 127TRF 1 C 3 B 1 C B

Junta VUL034 1 C 1 C C

Junta 350TRF 1 C C

Junta 351TRF 1 C C

Junta 352TRF 1 C C

Junta 118TRF 1 C 2 C 1 C C

Junta VUL051 23 A 38 A A

Junta VUL043 20 A 28 A A

Junta VUL001 7 A 3 B B

Junta VUL020 7 A 6 A A

Junta BET03 5 A 5 A A

Junta 151TRF 2 B C

Junta 143TRF 2 B 1 C B

Junta 148TRF 2 B 1 C B

Junta 170TRF 2 C C

Junta 169TRF 2 C C

Junta 172TRF 2 C C

Junta 167 TRF 1 C 1 C C

Junta 168 TRF 1 C C

Junta 164TRF 1 C C

Junta 173TRF 1 C C

8244/C1  500x5,0  mm -  10,00 m 2 B B

Descrição Artigo Base
Nºutilizações

Classe final



136 

 

 

Figura 102 - Análise ABC H&O- 2016 

 

 

Figura 103 - Análise ABC H&O- 2017 

 

 

Figura 104 - Análise ABC H&O- 2018 
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Figura 105 - Classe final dos cortantes H&O 

Os cortantes a azul na Figura 105 foram acrescentados à lista por sensibilidade dos 

supervisores, tendo sido esta importante face à falha de dados da empresa.   

 

 

2016 Classe 2017 Classe 2018 Classe

305x305 72 A 166 A A

500x500 11 A 17 A 29 A A

13 TM 16 A 15 A A

68 TM 3 B 12 A 11 A A

500x400 6 A 9 A A

12 TM 2 B 10 A 5 B A

29 TM 7 A 5 B A

45 MB 4 B 5 A A

82 TM 4 B 5 A A

28 TM 5 A 4 B A

10 TM 1 C 5 A A

8405/C1 1000x500 perfurado 3 B 4 B B

450X300 3 B 3 B B

110 TM 3 B 3 B B

12 OTM 2 C 2 B B

A5 2 B 5 A 1 C B

03 DI 4 B B

121 TM 1 C 3 B B

James HEAL 459X146 3 B 1 C B

20 SQ 2 B B

92 TM 2 B B

111 TM 2 B B

150x150 Base sabonete 4 A 3 B B

250x165 3 B B

Coaster 100x100 3 B B

Peça Escavada 4 A B

164 DI 4 A B

915x610 1 C 2 C 1 C C

Coaster Diam 100 mm 2 C 2 C C

75 TM 2 C 1 C C

900x600 2 C 1 C C

04 DI 1 C 1 C C

85 TM 1 C 1 C C

Coaster 110x110 2 C C

114 TM 1 C C

168 TM 1 C C

Plac 8702 Size A 486x352 1 C C

Dist. Comida 1 C C

Dist. Grao 1 C C

Dist. Grao Parede 1 C C

Manjedoura 1 C C

Ninho 1 C C

Ninho Parede 1 C C

505x160 1 C C

Coaster 120x100 2 C C

300x300 cantos arredondados 1 C C

149 TM 1 C C

420x290 1 C C

Plac 8702 Size C 302x219 1 C C

Ladrilhos 100x50 1 C C

155CT Base sabonete 1 C C

85 CT 1 C C

86 TM 1 C C

68 OTM C

148,5X105 C

T31 C

13 TM Decoração C

Hotel Insetos C

Base rato 01 PC C

54 BM Cortiça C

James Heal 457x146 C

Descrição Artigo Base
Nºutilizações

Classe final
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APÊNDICE XII – ESTUDO ANTROPOMÉTRICO PARA AS FERRAMENTAS DE PRODUÇÃO 

Segundo Costa e Arezes (2005), as dimensões antropométricas humanas seguem uma 

distribuição Normal, sendo estas descritas pela média, μ, e desvio-padrão, σ. Para adquirir 

limites antropométricos são utilizados percentis, que indicam a percentagem de pessoas de 

uma dada população que têm uma dimensão do corpo igual ou inferior a um determinado 

valor.  

Assim, para este caso em específico, o objetivo consiste em verificar qual o intervalo de 

estantes em que devem ficar as ferramentas de produção da classe A. Para isso, e de forma a 

abranger um número considerável de estantes, considerou-se que os cortantes da classe A 

devem ficar situados entre os ombros e os punhos, de modo a facilitar a ação de guardar e 

retirar o cortante. Com base neste critério e tendo em conta os dados antropométricos da 

Tabela 53 para as caraterísticas “altura do ombro relativamente ao solo” e “altura do punho 

relativamente ao solo”, para uma satisfação de 95% da população masculina, tem-se que: 

• A altura mínima das estantes, dada pela equação 7, será igual a 831 mm, tendo em 

conta que esta resulta da menor altura atingida pelos indivíduos do sexo masculino 

mais altos, sendo ainda aplicada uma correção de calçado.  

Altura mínima da estante = P95 Masculino Altura do Punho + Correção de calçado (CC)          (7) 

= 806 + 25 = 831 mm     

• A altura máxima das estantes, calculada através da equação 8, será igual a 1302 mm, 

considerando que esta resulta da maior altura atingida pelos indivíduos do sexo 

masculino mais baixos, aplicando-se também uma correção de calçado.  

Altura máxima da estante = P5 Masculino Altura do Ombro + Correção de calçado (CC)          (8) 

       = 1277 + 25 = 1302 mm     

Assim sendo, o intervalo a considerar para colocar os cortantes da classe A nos armários é de 

831 a 1302 mm. 
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Tabela 53 - Dados antropométricos da população laboral Portuguesa adulta (retirado de Costa & Arezes, 2005) 
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APÊNDICE XIII – ESTUDO DA ELEVAÇÃO MANUAL DE CARGA 

Para este estudo, aplicou-se a equação NIOSH (National Institute of Occupational Safety and 

Health) de forma a avaliar a elevação manual dos cortantes, tratando-se meramente de um 

método empírico utilizado para calcular limites para a elevação manual de pesos (Costa & 

Arezes, 2005).  

O cálculo do PLR (Peso Limite Recomendado) é dado pela equação 9. 

                                        PLR= CC*MH*MV*MD*MA*MP*MF Kg                                                 (9) 

Onde: 

CC= 23 

MH= 25/H  Em que: V ≥ 25 cm, H= 20 cm + W/2; V< 25 cm, H= 25 cm + W/2 

MV= 1- (0,003) * |V-75|    

MD= 0,82+(4,5/D) 

MA= 1-(0,0032*A) 

MP= Ver Figura 106 

MF= Ver Figura 107 

 

Figura 106 - Multiplicador de pega (MP) (retirado de Costa & Arezes,2005)  

 

 
Figura 107 - Multiplicador de frequência (MF) (retirado de Costa & Arezes,2005) 
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As letras significam: 

CC – Constante de carga; 

H – Distância horizontal; 

V – Altura inicial de elevação de carga; 

D – Distância vertical; 

A – Assimetria do movimento de elevação; 

P – Tipo de pegas; 

F – Frequência média das elevações. 

Como se considera necessário exercer controlo significativo no final da elevação da 

ferramenta, procedeu-se ao cálculo do PLR tanto no início como no fim da mesma.  

A análise foi realizada considerando a elevação dos cortantes das juntas e H&O pelas camadas 

inferiores e superiores, ou seja, admitindo a elevação quando esta ocorre da parte de baixo 

do armário e da parte de cima. Os valores das variáveis das tarefas encontram-se na Figura 

108 e os resultados do cálculo do PLR0 (origem) e PLR1 (destino) na Figura 109.  

 

Figura 108 - Variáveis das tarefas 

 

Figura 109 - Resultados do cálculo do PLR com controlo significativo 

As células a vermelho na Figura 109 representam o PLR a usar como referência, visto que 

apresentam um valor mais baixo.  

De seguida, calculou-se o Índice de Elevação (IE), que consiste na divisão do peso real da carga 

pelo PLR obtido. Na Tabela 54 apresentam-se os pesos consoante a tipologia de cortante e na 

Tabela 55 encontram-se os resultados do cálculo do IE.  

Origem Destino Origem Destino Origem Destino

W H1 H2 V1 V2 D A1 A2 P F

Elevação Carga Juntas por baixo 60 55 50 15 100 85 0 0 Má <0,2

Elevação Carga Juntas por cima 60 50 50 173 100 73 0 0 Má <0,2

Elevação Carga H&O por baixo 115 78 78 85 100 15 0 0 Boa <0,2

Elevação Carga H&O por cima 115 78 78 167 100 67 0 0 Boa <0,2

MH MV MD MA MP MF PLR

PLR0 0,45 0,82 0,87 1,00 0,90 0,85 5,72

PLR1 0,50 1,08 0,87 1,00 0,90 0,85 8,26

PLR0 0,50 0,71 0,88 1,00 0,90 0,85 5,48

PLR1 0,50 0,93 0,88 1,00 0,90 0,85 7,17

PLR0 0,32 0,97 1,12 1,00 1,00 0,85 6,85

PLR1 0,32 0,93 1,12 1,00 1,00 0,85 6,53

PLR0 0,32 0,72 0,89 1,00 1,00 0,85 4,05

PLR1 0,32 0,93 0,89 1,00 1,00 0,85 5,18

Elevação Carga Juntas por baixo

Elevação Carga Juntas por cima

Elevação Carga H&O por baixo

Elevação Carga H&O por cima
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 Tabela 54 - Pesos dos cortantes consoante as suas caraterísticas 

 

 

 

 

Tabela 55 - Resultados do IE 

IE (Índice de elevação) Baixo Cima 

Juntas sem barra 5,2 5,5 

Juntas com barra (médios) 7,0 7,3 

Juntas com barra (grandes) 10,1 x 

H&O 1,5 2,5 

 

Sendo que: 

• IE ≤ 1, significa que há ausência de risco de lesões; 

• 1,1 ≤ IE ≥ 2,9, Risco apenas para alguns trabalhadores; 

• IE ≥ 3, Risco para a maioria dos trabalhadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peso (Kg) 

Juntas sem barra 30 

Juntas com barra (médios) 40 

Juntas com barra (grandes) 58 

H&O 10 
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APÊNDICE XIV – OPL PARA SETUP DE CORTANTES H&O 

 

Figura 110 - OPL para setup de cortantes H&O 

 


