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Resumo  

O projeto que originou esta dissertação tem como objetivo aumentar a produtividade das células de 

montagem manuais da Autoclismos Lda.  

O projeto pode ser dividido em duas partes, uma mais técnica e outra mais relacional. A 

primeira surge como resposta às perdas de produtividade. O Kanban de produção, o Kamishibai 

e o Workshop intensivo, tiveram como objetivo diminuir a falta de ritmo de operador sentida 

na produtividade. No Workshop intensivo foi ainda estudado a demorada mudança de código e 

as quebras de abastecimento. Importante referir que este workshop é inovador na consultora, e 

que foi comprovado o sucesso da metodologia neste projeto. Ainda nesta seção mais técnica foi 

reformulado a forma como as mudanças de molde das máquinas de injeção era realizada. Esta 

permitia reduzir o tempo de mudança de molde que afetava a produtividade das células 

semiautomáticas. Na segunda parte, foram desenvolvidas várias técnicas relacionadas com o 

Kaizen Diário, com o objetivo de aumentar o envolvimento da gestão de topo e aumentar a 

responsabilidade da chefia intermédia sobre os problemas dos seus setores.  

Em apenas 4 meses foi atingido um aumento de produtividade de 6% no setor analisado, 

reduzindo assim as perdas e aumentando a cadência do operador. Para uma empresa com uma 

faturação de 50 milhões de euros, 6% de aumento neste setor é um valor significativo. 
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Kaizen Approach to increase productivity in assembly cells  

 

Abstract 

 

The project that originated this dissertation paper has, as main objective, the increase of productivity 

on the manual assembly lines of Autoclismos Lda.. A company that produces flush cisterns and 

flush mechanisms for the ceramic toilet industry. 

The project can be divided in two parts, one more technical and other more relational. The first 

answers to losses on the productivity indicator OEE (overall equipment effectiveness). The 

production Kanban, the Kamishibai and the intensive workshop were used to improve the lack of 

rhythm by the operators on the lines. Still on the intensive workshop the setup and the loss by supply 

shortage were studied and improved. It is important to refer that this initiative was new on the 

consulting firm and proved itself to be truly efficient with the right preparation and the right 

management. Other technical solution to improve productivity was the modification of the 

process of mold changeover (setup of the semiautomatic cells). The time spent on this operation 

was reduced and the OEE was improved. On the second part, various methodologies of the 

daily Kaizen technique were applied to increase the top management involvement and the 

accountability of the middle management. 

In 4 months only, the productivity of the sector analyzed increased in 6%. Reducing the losses 

and increasing the pace of the operators. To a company that has a revenue of 50 million euros, 

an increase of 6% in productivity on one sector is highly noteworthy. 
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Figura 1 - Autoclismo Interior 

1 Introdução  

O projeto resulta de um contrato entre a consultora Kaizen Institute e a empresa cliente aqui 

referenciada por Autoclismos Lda.. Contrato este que tem como objetivo o aumento de 

produtividade das linhas de montagem.  

1.1 Apresentação do Kaizen Institute  

O Kaizen Institute é uma empresa de consultoria, fundada em 1985 por Masaaki Imai. A 

consultoria aqui praticada prende-se com o desenho e implementação de soluções inspiradas na 

filosofia Kaizen / Lean.  

Em 1999, este grupo, atualmente com mais 30 escritórios espalhados pelos 5 continentes, surgiu 

em Portugal, onde tem vindo a crescer contando agora com mais de 100 consultores. 

O sistema de produção da Toyota é a principal inspiração para o Kaizen Institute, organização 

que instaura uma cultura de melhoria contínua aos seus clientes.   

1.2 Apresentação da Autoclismos Lda.  

A Autoclismos Lda., fundada em 1954, é uma empresa de produção de autoclismos de plástico 

e componentes para autoclismos cerâmicos.  

Atualmente com cerca de 380 colaboradores e com uma área total de 82 mil metros quadrados, 

a Autoclismos Lda. produz cerca de 7.800 autoclismos por dia e 31.800 mecanismos por dia. 

Dos mesmos, 80% são exportados essencialmente para o mercado europeu.  

Em termos financeiros, esta produção traduz uma faturação anual de 48,5 milhões (ano 2016).  

A fábrica conta com um número elevado de máquinas de injeção de plástico que põem assim 

ao dispor do cliente uma vasta gama de produtos com um design moderno e prático. Grande 

parte da oferta da Autoclismos Lda. tem a ver com autoclismos interiores (Figura 1), placas de 

comando (Figura 2), torneiras (Figura 4), autoclismos exteriores (Figura 3) e mecanismos 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Mecanismos Figura 4 - Torneira 
Figura 3 - Autoclismo 

Exterior 

Figura 2 - Placas de 

Comando 
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A fábrica divide-se em duas grandes partes, a injeção e a montagem. A primeira é onde todo o 

processo se inicia, como o próprio nome indica; aqui as máquinas de injeção transformam a 

matéria prima (plástico) em componentes. Estes componentes, mais tarde na cadeia, são 

acoplados na segunda parte da fábrica por máquinas e operadores para originar o produto final 

pretendido.  

A montagem está dividida, maioritariamente, pela tipologia de produto resultante refira das 

figuras anteriores. Ou seja, existem 6 setores: os Interiores, os Exteriores, as Torneiras, as 

Placas, os Mecanismos e o TWINS (setor com injeção e montagem exclusiva para um único 

cliente).  

1.3 O Projeto  

Após um projeto realizado pelo Kaizen Institute em 2008 nesta empresa, a Autoclismos Lda. 

teve um aumento de produtividade de 32,8%, com a aplicação de ferramentas de Total Flow 

Management. Agora, num período em que o volume de vendas é maior que nunca, o cliente 

sentiu necessidade de aumentar ainda mais a produtividade e a capacidade da fábrica, desta vez 

a partir da gestão da mudança e da instauração de uma cultura de melhoria contínua.  

O presente relatório foca-se no aumento da produtividade no setor dos Interiores. Este aumento 

irá partir da implementação de projetos disruptivos de melhoria contínua, da gestão mais eficaz 

das equipas operacionais e uma maior eficiência na resolução de problemas internos e externos 

a cada setor de montagem.  

1.4 Temas abordados e a sua organização no presente relatório  

Após a introdução onde se apresentaram as empresas envolvidas e o objetivo do projeto, o 

capítulo seguinte contém uma revisão bibliográfica assente nas ferramentas usadas no 

desenvolvimento do projeto.  

No terceiro capítulo, expõe-se a situação inicial das células de montagem e as maiores 

dificuldades dos colaboradores.  

De seguida, apresentam-se as ferramentas encontradas para responder á situação inicial.  

No quinto capítulo, demonstra-se o impacto das ferramentas na empresa.  

Por fim, no capítulo 6, retiram-se as principais conclusões deste trabalho e sugerem-se possíveis 

melhorias a pensar no futuro.   

1.5 Método seguido no projeto 

De forma a aumentar a produtividade das células de montagem, foram utilizados três métodos, 

o Kaizen Diário, o Kanban de produção, o Workshop intensivo. 

No Kaizen Diário aqui aplicado usaram-se ferramentas dos 2 primeiros níveis:  

1. No nível 1, a implementação de reuniões programadas para resolução de 
problemas cruciais, e o Kamishibai, que consiste em pequenas auditorias 
realizadas de forma rotineira e orientada.  

2. No nível 2 a implementação de uma cultura de organização dos espaços.  

Paralelamente à implementação do Kaizen Diário, foram desenhados sistemas de Kanban de 

produção. Este sistema é aqui aplicado de uma forma diferente da teoria, sendo que o objetivo 

será aumentar o ritmo do operador.  

O standard work foi utilizado para reformular e normalizar a operação de mudança de molde, 

conducente à rentabilização dos recursos da empresa. 
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Por fim, foi implementando um workshop inovador, o workshop intensivo. Assim, seguindo o 

método A3 nove passos de resolução de problemas, foi possível atingir um grande aumento de 

produtividade com uma equipa multifacetada em três dias consecutivos. 

De forma a resumir a metodologia, apresenta-se de seguida (Tabela 1) o cronograma das 

iniciativas. 

Tabela 1 - Cronograma de implementação de iniciativas 

 

Iniciativas Fevereiro Março  Abril Maio  Junho  

Quadro Geral       
Kanban       

Kamishibai       

Ficha de Controlo de tempo de ciclo       

Standard Mudança de Molde      
Workshop Intensivo      
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2 Estado da Arte 

2.1 Kaizen Business System  

 

O Kaizen Business System consiste no modelo desenvolvido pelo Instituto Kaizen, que tem 

como objetivo indicar o rumo a seguir por uma empresa que queira criar valor para os clientes, 

os shareholders e os colaboradores a longo prazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagrama da Figura 6 mostra dois grandes pilares, o Growth Model e o Q.C.D. Model. Para 

suportar os mesmos, temos o Kaizen Change Model. O Growth tem como objetivo potenciar a 

estratégia e as vendas da empresa. Por sua vez, o Q.C.D., é um conjunto de ferramentas para 

melhorar a qualidade (Q), a eficiência (custo) e o serviço (entrega). Para acomodar estas 

mudanças numa organização temos outro conjunto de ferramentas orientadas também para a 

filosofia lean, que são o apoio para a melhoria contínua e para a mudança.  

Para o intuito deste relatório, este estado da arte vai-se focar no Q.C.D Model e no Kaizen 

Change Model, mais precisamente no Total Flow Management e no Kaizen Diário, 

respetivamente. 

Figura 6 - Kaizen Business System (Institute 2016) 
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Total Flow Management  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo Total Flow Management, como é possível avaliar pela Figura 7, tem como propósitos 

(Institute 2016):  

▪ Eliminar o desperdício  
▪ Limitar a operações de 100% de valor acrescentado  
▪ Criar um fluxo de trabalho unitário  
▪ Estabelecer um tempo de entrega ao cliente (leadtime) curto.  

Isto é atingível a partir de um conjunto de ferramentas distribuídos por 3 pilares, Production 

Flow, Internal Logistics Flow e External Logistics Flow. Para o propósito desta dissertação, 

apenas se entrará em detalhe de algumas ferramentas dos dois primeiros pilares. 

Production Flow  

A produção em fluxo tem a ver com (Institute 2016):  

▪ One piece flow, ou seja, uma peça de cada vez, desde a matéria prima ao produto 
acabado 

▪ Eliminação de desperdício do movimento dos operadores 
▪ Flexibilidade de produção de SKU’s 
▪ Simplificação a partir de automação de baixo custo.  

Dentro desta coluna temos várias ferramentas, mas será detalhada somente o Standard work.  

 Standard work  

O standard work consiste no estabelecimento de normas de trabalho que guiam o colaborador 

a executar a tarefa de forma mais eficiente e segura. Assim, procura-se filtrar apenas as 

operações de valor acrescentado (Coimbra 2009). Outra particularidade desta ferramenta é a 

identificação das dificuldades e respetivas oportunidades de melhoria.  

Resumindo, com a normalização de tarefas, reduz-se tempo de execução das mesmas, melhora-

se os métodos de trabalho e garante-se as boas práticas entre as equipas (Institute 2016). 

 Internal Logistics Flow 

O segundo pilar do Total Flow Management vem criar um fluxo logístico e um fluxo de 

informação entre todos os intervenientes, ligando toda a produção e toda a logística. Neste 

modelo irá ser analisado o Kanban.  

 Kanban  

O Kanban é um sistema em Pull, isto é, “puxa” inventário quando é necessário (Just-in-Time). 

Esta técnica lean elimina os desperdícios de inventário e de trabalho em excesso (Intrieri 2013). 

Figura 7 - TFM Model (Institute 2016) 
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Em japonês, Kanban significa “cartão de sinalização”, e representa uma ordem de material de 

um cliente para um fornecedor (Institute 2016). Com o mesmo, é possível melhorar a eficiência 

do fluxo de informação entre os dois intervenientes.  

Esta metodologia tem dois tipos de utilizações principais, os Kanbans de Produção e os de 

Movimentação. Para o propósito desta dissertação, o maior foco estará no Kanban de Produção 

sendo que como Takeda (2006) afirma, o Kanban deve ser adaptado à indústria e à 

funcionalidade pretendida.  

Para perceber o Kanban e as diferenças entre os dois tipos, traça-se uma analogia com uma 

indústria mais familiar, o retalho alimentar. Um cliente compra produtos na caixa de 

supermercado. Esta, transmite a informação da quantidade e do tipo de produto comprado 

(kanban) para o departamento de compras, que repõem, por sua vez, a quantidade comprada. 

Esta passagem de informação é correspondente ao Kanban de movimentação num sistema de 

produção.  

 Por outro lado, se o supermercado tivesse um centro de produção dentro do mesmo, iria existir 

o Kanban de produção para além do de movimentação entre a loja e o centro. O centro de 

produção iria produzir o mesmo número de produtos comprados a partir do Kanban de 

Produção (Ohno 1988). 

Segundo Sugimori, Kusunoki et al. (1977), as principais razões para implementar o sistema 

Kanban são:  

• Redução de custos de processamento de informação;  

• Aquisição de factos precisos e de uma forma eficiente;  

• Limitar os recursos para não sobrecapacitar os mesmos. 

No projeto recorreu-se ao Kanban de produção, metodologia que tem como objetivo autorizar 

a produção de um lote de um certo produto, sendo que esta informação vem indicada no mesmo 

cartão.  

  Mizusumashi 

O Mizusumashi é um comboio logístico que realiza todas as tarefas logísticas internas à 

operação, ou seja, abastece componentes e retira o produto acabado. Para além disto, transporta 

informação em forma de Kanbans de movimentação, sabendo assim o que abastecer, e sob a 

forma de ordens de produção, para os operadores saberem o que vão produzir. 

Estes comboios seguem um ciclo standard, sendo o ciclo mais usual de 20 minutos, estando a 

informação dos Kanbans sincronizada com estes tempos de passagem pelas células.  
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Kaizen Change Model  

O Kaizen Change Model (Figura 8), como referido anteriormente, tem o propósito de suportar 

as melhorias para atingir o objetivo definido pela estratégia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar pelo diagrama acima, existem vários pilares/equipas para suportar os 

projetos. Mais uma vez, vamos focar a nossa descrição no Daily Kaizen (Kaizen Diário).  

Kaizen Diário 

O modelo do Kaizen Diário estabelece-se a partir de 4 níveis (Figura 9), tendo todos eles como 

propósito incutir nos colaboradores o espírito de melhoria contínua, de controlo de KPI’s e de 

implementação de trabalho normalizado.  

O Kaizen Diário, resumidamente, consiste numa reunião diária realizada com a equipa natural de 

trabalho á volta do quadro Kaizen. Na mesma pretende-se que a equipa autonomamente identifique 

potenciais melhorias e análise os indicadores do seu desempenho, criando assim uma rotina de 

melhoria.  

Este modelo envolve várias ferramentas lean dependendo dos níveis em que é implementado. No 

caso específico deste relatório, foram implementadas ferramentas do nível 1 e nível 2.  

 Kaizen Diário nível 1 – Ferramentas utilizadas 

No primeiro nível de Kaizen Diário um dos objetivos é a formação do quadro Kaizen onde vão 

ser as ditas reuniões. As ferramentas descritas de seguida estão incorporadas no referido quadro 

Kaizen.  

Figura 8 - Kaizen Change Model (Institute 2016) 

Figura 9 - Implementação de Kaizen Diário(Institute 2015) 



Abordagem Kaizen para aumento de produtividade em células de montagem 

 

8 

 Plan Do Check and Act (PDCA) 

O ciclo PDCA (Figura 10) ou ciclo Deming é uma ferramenta de melhoria contínua. Plan – Do 

– Check – Act descreve o ciclo percorrido pela melhoria. Numa primeira fase “Plan” reconhece-

se a oportunidade de melhoria e planeia-se a mudança. “Do” agir perante o desafio, testar a 

mudança. De seguida, “Check” analisar resultados, verificar se foi a melhor solução e identificar 

lições aprendidas. Finalmente, “Act” melhorar consoante o apreendido no passo anterior. Se 

houve sucesso no teste, deve-se implementar a melhoria num âmbito superior e normalizar a 

mesma, caso contrário, regressa ao início do ciclo (Johnson 2002). 

 

 Indicadores – OEE como medida de performance 

Na reunião de Kaizen Diário é fulcral a existência de indicadores para saber como a equipa está 

em relação ao objetivo e traçar oportunidades de melhoria com a ferramenta anterior. Neste 

caso a métrica usada é o OEE (Overall Equipment Effectiveness).  

O OEE é uma métrica que, com sucesso, incorpora vários indicadores de forma a medir a 

eficácia de uma operação industrial (Stamatis 2010). Sendo uma métrica universal, é também 

uma forma de comparação entre várias indústrias e máquinas. Os principais objetivos deste 

método de análise de eficácia são, aumentar produtividade, diminuir custo, aumentar a perceção 

da importância da produtividade da máquina e aumentar o tempo de vida útil da máquina 

(Stamatis 2010). 

A eficácia industrial é obtida pela multiplicação do fator de Disponibilidade (Availability) e de 

Rendimento (performance), tudo multiplicado pelo índice de qualidade do produto.  

 

OEE = Disponibilidade × Rendimento × Qualidade 

Figura 10 - Ciclo PDCA (Johnson 2002) 
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Figura 11 – OEE (Mathot) 

Índice de Disponibilidade 

O índice de disponibilidade (Figura 11) representa o tempo em que realmente houve produção, 

em relação ao tempo de abertura.  

O tempo planeado de produção retira as paragens programadas como sejam refeições, 

interrupção de produção, manutenção preventiva e limpeza, ao tempo teórico. 

Por sua vez, o tempo real de produção consiste no tempo planeado menos os minutos perdidos 

com o setups e avarias (manutenção corretiva) (Stamatis 2010). 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜
                             

Índice de Rendimento 

O índice de rendimento tem como base a comparação entre a velocidade teórica e a velocidade 

média da linha. Isto é, retira os minutos perdidos em perdas de velocidade, arranques e 

microparagens do tempo real de produção (Figura 11). 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜
 

Índice de Qualidade  

Finalmente, o índice de qualidade apura quais dos produtos produzidos se encontram dentro 

das especificações pretendidas, ou seja, sem defeitos. Extraindo do tempo efetivo de operação 

o tempo de ciclo de uma peça 

 versus o número de peças defeituosas (Figura 11). 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜
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 Kamishibai  

O sistema Kamishibai nasce da narração de histórias a partir de desenhos/quadros de papel 

utilizados nos templos Budistas Japoneses no século XXII.  

Atualmente, este sistema consiste num conjunto de mini auditorias realizadas para apoiar os 

processos e criar estabilidade nos mesmos (Niederstadt 2014). Os resultados da auditoria estão 

visíveis a todos, a partir dos cartões de cor vermelha e verde (Figura 12).  

 

Por muita gente é considerada uma das ferramentas lean mais importantes devido ao poder que 

tem de manter a cultura lean viva nas organizações.  

Segundo Niederstadt (2014), o Kamishibai permite gerir facilmente e de forma visual as tarefas/ 

operações que estão a ocorrer em condições normais ou anormais. Porém, o objetivo não é 

encontrar o culpado, daí este método ter que ser aplicado numa organização com um espírito 

de “Porquê?” e não “Quem?” (Miller 2009). 

Niederstadt (2014) considera vários temas possíveis de serem auditados, entre eles:  

• Inspeção ao standard work 

• Auditoria aos 5S’s 

• Kamishibai da Manutenção autónoma  

• Kamishibai da Manutenção (TPM)  

• Inspeção de Qualidade 

• Inspeção de Saúde e Segurança  

• Inspeção de equipamento pessoal de proteção  

• Inspeção de Inventário 

Níveis de Auditoria 

Vários níveis de hierarquia numa organização pedem diferentes tópicos de auditoria. 

▪ Lideres de Equipa (Diariamente) 

As auditorias devem ser localizadas e focadas na gestão e controlo do processo. Por exemplo, 

5S’s, TPM e inspeção ao standard work. O chefe de equipa deve colocar o cartão da auditoria 

voltado para o lado verde caso esteja em conformidade com o pretendido, caso contrário deve 

ser colocado com o lado vermelho visível e deve ser apresentada uma contramedida/ ação de 

melhoria (Niederstadt 2014). 

Figura 12 - Exemplo de cartão de auditoria (Niederstadt, 2014)  
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▪ Supervisores (Semanalmente)  

Com o aumento do span of control, a auditoria deverá ser mais focada em tópicos específicos, 

como por exemplo Segurança ou numa área da organização, e não só no processo individual 

(Niederstadt 2014). 

▪ Gestores de área (Semanalmente ou Mensalmente)  

Nesta categoria, o auditor deve-se focar mais na performance da produção e da gestão da 

mesma. Caso seja encontrado algo em condições anormais, não é obrigatória a utilização de 

uma ação de melhoria, mas sim discutir o tópico com o responsável pela anomalia (Niederstadt 

2014). 

▪ CEO / Presidente e diretores (Semanalmente ou Mensalmente)  

No mais alto nível de hierarquia é muito importante este hábito ser desenvolvido seguindo assim 

o principio lean Genchi Genbtsu descrito por Liker (2004). O mesmo descreve que os 

problemas devem ser resolvidos e os processos melhorados diretamente no terreno. Daí o 

Kamishibai poder ser adicionado ao percurso de gemba walk (caminhada, pelo chão de fábrica, 

realizada pelos líderes de forma a avaliarem o fluxo produtivo) (Panneman). Ou seja, o 

Kamishibai pode acabar por ser um guião para o gemba walk, pois com isto o auditor tem um 

discurso coerente e standard, tentando perceber os problemas dos colaboradores e como é que 

os mesmos trabalham.  

Niederstadt (2014) estipula que nesta auditoria os líderes devem-se focar nas zonas com menos 

rendimento ou com mais problemas, sem excluir as com alto rendimento.  

 Kaizen Diário nível 2 – Ferramentas utilizadas 

 5S’s 

A ferramenta essencial para o nível 2 de Kaizen Diário são os 5S’s, os quais permitem a 

organização do local do trabalho, e consequentemente o aumento de produtividade (Institute 

2015). 

1. Seiri (Triagem) – Selecionar o que é essencial e triar o que é dispensável; 

2. Seiton (Arrumação) – Arrumar de uma forma simples e visível; 

3. Seiso (Limpeza) – Limpeza garantindo a situação plena das instalações; 

4. Seiketsu (Normalização) – Normalizar para manter as condições; 

5. Shitsuke (Disciplina) – Disciplina para melhorar e respeitar o normalizado. 

 

Figura 13 – Exemplo de Quadro Kamishibai (Miller 2009) 
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2.2 Temas Adicionais 

  Métodos de análises de causas com provas técnicas 

O diagrama de Ishikawa (Figura 14) ou diagrama em espinha de peixe pretende de forma 

estruturada analisar quais as causas, dividindo-as em fatores como recursos ou métodos e a sua 

influência no efeito analisado.  

Por outro lado, o método 5 W ou “5 porquês?” pretende chegar à causa raiz do problema inicial, 

descendo os níveis de detalhe que foram necessários, sem serem obrigatoriamente 5.  

  7 Mudas 

“Muda” que em japonês significa desperdício, é considerado tudo o que o cliente não está 

disposto a pagar. Taichi Ohno classifica o muda de produção em 7 tipos (Institute 2016):  

• Produção Excessiva  

• Transporte de materiais  

• Espera de materiais 

• Movimento de Pessoas 

• Espera de pessoas  

• Sobreprocessamento  

• Defeitos e erros 

 

  A3 9 passos 

Um dos legados que a empresa Toyota Motor Corp. nos oferece, para além do excecional 

sistema de produção, é a técnica de resolução de problemas estruturados, o A3. Este é um 

método, que para além de resolver grandes problemas, gera conhecimento e incita os 

colaboradores a aprender (Shook 2009). O nome A3 provém das dimensões do papel usado.  

Esta ferramenta é muito simples de ser usada. Porém é muito importante numa empresa pois 

permite aos líderes criar hábitos de procura da causa raiz e de pensamento científico nos outros. 

Para além disso, combina forças de vários departamentos para a resolução de um problema da 

empresa, permitindo assim que uns aprendam de outros temas fora do seu círculo habitual de 

trabalho (Shook 2009). 

Figura 14 – Análise de Causas (Institute 2017) 
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O “A3 Thinking” normalmente usado pelo Kaizen Institute é apresentado na Figura 15. Este 

divide-se em nove passos que levam a uma resolução de problemas de grande dimensão de 

forma estruturada.  

1. Definição de Problema (Figura 16) 
a. Perceber o estado atual e qual o pretendido 

 

 

 

 

 

 

2. Verificar Estado atual (Desdobrar Problema) 
 

a. Ir ao Gemba percecionar o que realmente acontece  
b. Discursar com pessoas do terreno e intervenientes do processo  
c. Perceber diferenças entre tempos, pessoas, SKU’s etc.  
d. Observar os indicadores de desempenho no correr do tempo 
e. Paretos ou análises diferenciais 
f. Dividir problemas em sub-problemas  
g. Mapear este estado atual  

 
3. Selecionar o indicador a observar, objetivos e criar agenda de workshop 

 
a. Quantificar o Estado atual e estabelecer uma meta atingível  

 
4. Analisar Causas  

a. O porquê do Problema? 
b. Em equipa brainstorm sobre causas  
c. Quantificar Muda, Mura & Muri (desperdício, variabilidade e dificuldade) 
d. Perceber o que realmente está a causar a distância entre o estado atual e o 

desejado 
e. Utilizar o método dos 5 Why’s ou Ishikawa (descritos acima) 

 
5. Desenhar Soluções  

a. Brainstorm em equipa sobre possíveis soluções  
b. Priorizar iniciativas por impacto em indicadores  
c. Estimar ganho, custo e facilidade de implementação de cada solução  

Figura 15 - Template de A3 nove passos (Institute 2017) 

Figura 16 - Definição de Problema (Institute 2017) 
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6. Testar Soluções 
a. Verificar impacto estimado anteriormente a partir de testes  
b. Desenhar testes  
c. Decidir quanto á sua eficácia enquanto solução para o problema em causa 

7. Atualizar Plano de ações 
a. Recorrer a um PDCA para atribuir cada uma das ações retiradas do ponto 

anterior a cada responsável  
8. Confirmar Objetivos 

a.  Monitorizar evolução de resultados com os definidos inicialmente  
9. Lições retiradas e Melhorias  

a. O que correu bem na resolução?  
b. O que correu menos bem? 
c. O que pode ser melhorado? 
d. Definir ações de melhoria 
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3 Situação Inicial  

3.1 Setores e tipologia de Célula 

A Autoclismos Lda. tem seis secções de montagem dividas por tipologia de produto. Sendo que 

muitas destas alimentam os supermercados de outras. Dentro de cada setor podemos encontrar 

de forma geral, duas categorias de células. Células semiautomáticas, que são alimentadas pelo 

bordo de linha e por componentes que provêm diretamente de uma máquina de injeção colocada 

na célula. E as células manuais que são unicamente alimentadas pelo bordo de linha. No 

esquema da Figura 17 encontramos a divisão entre setor e tipologia de célula. É importante 

referir que a fábrica trabalha a três turnos, ou seja 24 horas sobre 24 horas, porém dependendo 

das células, as mesmas podem trabalhar 1, 2 ou os 3. O primeiro turno é das 8:00h até às 16:00h, 

por sua vez o segundo é das 16:00h até às 00:00h e finalmente, o terceiro da meia noite até as 

8:00h.  

Para o propósito deste relatório vamos analisar com mais atenção o setor dos autoclismos 

Interiores. No mesmo, encontramos duas células semiautomáticas, onde se produzem os 

autoclismos que são incorporados, posteriormente, nas estruturas em outras duas células 

manuais. As células semiautomáticas (Figura 18) são ambas muito semelhantes produzindo 

modelos algo semelhantes também, dependendo do molde introduzido nas máquinas. Estas 

encontram-se lado a lado e têm o nome de I1 e de I2. Em cada uma das células encontramos 

duas pessoas a montar e testar os autoclismos interiores.  De seguida estes mesmo produtos 

incorporam o bordo de linha das células manuais (Figura 19) do mesmo setor. Estas têm como 

nome corrente da subsecção “Estruturas”, pois essencialmente, nas mesmas, os operadores 

incorporam o produto montado em I1 e I2 em estruturas de metal. Após esta montagem o 

produto é colocado dentro de uma caixa de cartão com outros produtos para a montagem final 

no cliente. Estas células, com o nome de E1 e E2, incorporam dois operadores cada uma.  

 

Figura 17 - Tipologia de células em cada setor 

Mecanismos Interiores Exteriores Placas Torneiras TWINS 

Células Manuais 

Células 

semiautomáticas 

Figura 18 - Células Semiautomáticas (I1) 
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É de referir que algumas ferramentas do Kaizen Diário já existiam nos setores assinalados, 

sendo que as reuniões diárias já tinham sido implementadas antes do projeto iniciar.  

3.2 Organigrama e problemas associados ao mesmo 

De forma a entender mais facilmente a cadeia de ajuda da organização, especialmente da secção 

da montagem, é importante estudar o organigrama da Autoclismos Lda. (ANEXO A). 

A partir da Figura 19, é percetível que cada setor de operadores, tem um chefe de linha e esse 

mesmo chefe de linha tem um Responsável de Área. Com a ajuda do organigrama percebe-se 

que este é o principal contacto com a direção de operações que transmite os ideais da 

administração. Na verdade, a entidade entre o chefe de linha e a direção, dado o facto de ser um 

membro entre dois pontos muito diferentes, a frente de ataque e a estratégia, não sentia 

responsabilidade pelos setores e pela sua produtividade. Um grande problema quando os chefes 

de linha (team leaders) os vê como um exemplo a seguir.  

Dada esta falta de responsabilidade e também devido à distância entre a administração e o 

gemba, havia pouco contacto entre a administração e os operadores. Os problemas apresentados 

pelos mesmos no PDCA de cada setor ficavam demasiado tempo no parque sem qualquer 

avanço dos mesmos. Este fator deixava os operadores desmotivados e sem esperança de 

resolução. Isto devido a várias causas para além da falta de responsabilidade dos responsáveis 

de área, tais como, dimensão da empresa, falta de priorização e filtragem de ações, distância 

entre departamentos essenciais à produção como engenharia e manutenção, entre outros.  

Figura 20 - Organigrama simplificado da Montagem 

Figura 19 - Célula Manual (E1) 
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Finalmente, a administração deveria ter maior contacto com o gemba, e com o que se passa 

realmente na linha da frente, pois pode-se estabelecer o rumo, mas tem que se verificar se o 

mesmo está a ser tomado.  

3.3 Indicador de Produtividade – OEE Global 

Como Peter Drucker diria, “Se não conseguirmos medir, não conseguimos melhorar”, a 

produtividade tem que ser medida neste caso a partir do OEE das linhas de montagem. Para 

isso, previamente ao início oficial do projeto, em setembro de 2016, os operadores iniciaram o 

registo de paragens e o registo de produções, para que fosse possível determinar um baseline 

para cada uma das células. Cinco meses de dados foram cruciais para traçar uma média de OEE 

Global para cada setor. Este OEE Global calculado é, na verdade, dividido em dois 

componentes, OEE da linha e OEE do Operador. As duas categorias estão relacionadas com os 

diferentes motivos de paragem.  

 

𝑂𝐸𝐸𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝑂𝐸𝐸𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎×𝑂𝐸𝐸𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟  

 Motivos de Paragem Iniciais  

Os motivos de paragem que os operadores usam estão representados na tabela seguinte.  

Tabela 2 -Motivos de Paragem 

Motivos Especificação 

Paragem 

Programada 

Paragem contabilizada no planeamento de produção tais como falta de produção, 

manutenção preventiva, entre outros 

Quebras 

Abastecimento 

Falta de abastecimento do Bordo de linha. Sendo que isto pode ser erro da logística 

ou falta / inexistência do produto (comprado, injetado ou montado noutro setor) 

Falta de Material 

Injetado 
Falta de abastecimento do Bordo de linha mais concretamente de material injetado 

Falta de Material 

Adquirido 
Falta de abastecimento do Bordo de linha mais concretamente de material adquirido 

Falta de Sub-

Conjuntos 

Falta de abastecimento do Bordo de linha mais concretamente de produtos de outros 

setores 

Falta de Serviços 

Externos 

Falta de abastecimento do Bordo de linha mais concretamente de produtos que 

vieram do exterior 

Mudança de 

Código 
Mudança de Bordo de linha - Inicio de uma nova produção 

Avarias de 

Máquina 
Avaria da máquina de injeção, de molde ou de um dispositivo de montagem 

Mudança de 

Molde/Postiços 
Mudança de Molde ou de postiço das máquinas de injeção 

Problemas de 

Qualidade 
Problemas de qualidade associados a uma peça não conforme ou a erro de projeto 

Produtos 

Recuperados 

Produtos que não foram terminados por falta de peças e são recuperados aquando da 

chegada das mesmas 

Peças Não 

Conformes 
Produtos injetados nas células semiautomáticas não conformes 

Peças 

retrabalhadas 

Peças que necessitam de retrabalho devido a problemas de qualidade (por exemplo: 

eliminar a rebarba das peças) 
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Infelizmente, muitos dos motivos apresentados anteriormente são pouco clarificadores. 

Traduzindo-se num problema quando se pretende explorar mais em detalhe a causa raiz. 

Exemplos disto são quebras de abastecimento ou avarias de máquina. Uma quebra de 

abastecimento pode-se dever a várias razões: incumprimento da logística, falta do material em 

supermercado devido a compras ou a falta de produção. A avaria de máquina pode ir desde a 

avaria de um molde, de uma máquina de injeção ou até de um dispositivo de montagem.  

 OEE da linha  

O OEE de linha prende-se por perdas não dependentes do operador, isto é, não tem em conta 

microparagens e perdas de velocidade.  

𝑂𝐸𝐸𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 =  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − ∑ 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑖
𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑖=1  − (𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 ∗ 0,5)  

∗ 𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 

É de referir que as peças retrabalhadas por uma questão de simplificação, assume-se que 

demoram metade do tempo que o produto em condições normais demoraria a ser montado.  

 

 OEE do Operador  

Por sua vez, o OEE do operador tem em consideração a capacidade do mesmo, ou seja, a sua 

velocidade confrontada com a teórica. Este indicador compara a produção objetivo tendo em 

consideração os minutos disponíveis com a produção real do operador. No caso de uma 

máquina este indicador continua a fazer sentido, mesmo sendo a máquina a ditar o ritmo do 

operador. Isto porque, podemos estar perante uma máquina calibrada a cadência diferente da 

teórica (erro comum), por exemplo, que altera a produção real.  

 

𝑂𝐸𝐸𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 
 

 

 Baselines inicias 

A Tabela 3 apresenta os resultados dos cinco meses de cálculo inicial pré-projecto.  

 

Tabela 3 - OEE Baselines 

Turno / Sector Exteriores Interiores Mecanismos Placas Torneiras Twins 
Média de OEE 

por Turno 

Turno 1 92% 86% 88% 79% 97% 89% 88% 

Turno 2 93% 92% 86% 81% 94% 90% 90% 

Turno 3 97% 91% 95% 91% 107% 93% 96% 

Média por setor  94% 89% 88% 82% 98% 90% 90% 
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Como podemos observar há indicadores superiores a 100%, algo considerado impossível pela 

literatura. No entanto, neste caso, é compreensível dado a incorreta aplicação de tempos de 

ciclo teórico em alguns SKU’s.  

Como anteriormente referido, o foco deste relatório irá ser o setor dos autoclismos Interiores, 

no entanto é interessante comparar este com os outros da mesma fábrica. 

No primeiro turno, a produtividade do setor em análise encontra-se dentro da média geral no 

mesmo turno, sendo o segundo menos produtivo. Por sua vez, no segundo turno deparamo-nos 

com o melhor OEE dentro dos interiores e superior à média dos setores, porém, ainda a meio 

da tabela (3º lugar). Por fim, no turno da noite (00h-08h) temos o menor OEE destas células, 

com menos 5% comparado com a montagem em geral no mesmo turno. É importante referir 

que nesta parte do dia somente as células semiautomáticas estão a trabalhar, que poderá ser uma 

razão para este valor, algo que irá ser estudado à frente com mais dados.  

Em termos globais, os Interiores são o setor com a terceira menor produtividade - 89%, menos 

um ponto percentual que a média total da montagem.  

 Com o objetivo de explorar as razões para o mesmo, de seguida apresentam-se a divisão de 

OEE por células manuais e semiautomáticas e do OEE de operador e de linha.  

 

Os gráficos da Figura 21 repartem o OEE por turno apresentado anteriormente em tipologia de 

células e em células, comparando estes valores com o benchmark retirado das outras células da 

fábrica do mesmo tipo. 

Nas células manuais (gráfico da esquerda), encontramos a célula E2, notoriamente mais 

produtiva que a outra. A E2 mantem mediamente o seu OEE ao longo dos dois turnos que 

trabalha mesmo sendo equipas diferentes. Por sua vez, o mesmo não se observa com a E1 que 

no primeiro turno tem um valor baixo de 84%, cerca de 8% abaixo do benchmark, e no segundo 

sobe drasticamente 10%, 3% acima da referência do turno. 

No gráfico da direita, conseguimos analisar as duas células semiautomáticas da mesma forma, 

desta vez com três turnos. A célula I1 sofre uma oscilação máxima de 15% entre o turno 3 e o 

turno 1, sendo sempre ascendente entre turnos. No terceiro turno da mesma, para contrastar 

81%

88%

96%

82%

90%

87%87%

89%

94%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Turno 1 Turno 2 Turno 3

OEE Global - Células Semi automáticas

I1

I2

Benchmark

84%

94%

97%
96%

92%

91%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Turno 1 Turno 2

OEE Global - Células Manuais

E1

E2

Benchmark

Figura 21 - Gráficos do OEE Global por células 
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com o fraco desempenho dos dois primeiros (atrás de I2 e de valor referência), supera os valores 

de benchmark em 2 pontos percentuais e em 9% o valor de I2. Em relação à I2, tem um 

comportamento muito semelhante á célula I1, no entanto no turno noturno há uma descida 

repentina de OEE em 3%, 7 pontos percentuais atrás da referência.  

Resumindo esta análise, o OEE das células semiautomáticas apresenta valores mais baixos que 

as células automáticas. 

 

O OEE do operador tem como objetivo, como anteriormente referido, medir a componente de 

cadência da máquina e/ou do operador, dependendo das células em questão. Pelo que é 

interessante estudar para perceber o OEE global.  

O gráfico da Figura 22, mais precisamente o da esquerda, apresenta este estudo nas células 

manuais, ou seja, reflete a cadência média do operador comparado com a teórica.  

A produtividade do operador é em todos os cenários muito superior ao OEE Global e superior 

à referência de cada turno. Mais uma vez, vemos uma diferença gritante entre as duas células. 

Por sua vez, E1 mantem-se muito constante entre turnos e um pouco semelhante à média da 

fábrica.  

Ou seja, podemos concluir que a cadência não deve ser o problema com maior impacto neste 

OEE, no entanto pode ser melhorada, e os tempos de ciclo teóricos devem ser avaliados.  

Nas células semiautomáticas, no gráfico à direita, observamos uma produtividade no âmbito 

geral muito alta, muitas vezes superior aos 100%. Sendo isto devido ao tempo de ciclo de 

máquina que por vezes pode estar maior ou menor do que o estipulado. O operador em regra 

geral acompanha a máquina sendo esta o bottleneck da operação. É importante referir no turno 

3 a célula I2 tem uma queda de produtividade de 2%, que se traduz no OEE de operador mais 

baixo. 

98% 98%

105%

102%

97%
95%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

Turno 1 Turno 2

Média OEE Operador - Células 

Manuais

E1

E2

Benchmark

99% 99%

101%

98%

99%

97%
99% 99%

101%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

Turno 1 Turno 2 Turno 3

OEE Operador - Células Semi- Automáticas

I1

I2

Benchmark

Figura 22 - Gráficos de OEE do Operador 
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Concluindo o tópico, o OEE do operador nas máquinas de injeção não representa o principal 

problema da baixa performance, no entanto deve ser algo que deve ser mantido.  

 

Após a conclusão anterior é importante estudar o OEE da linha (Figura 23) onde as células são 

mais afetadas. Aqui encontramos vários motivos de paragem os quais não estão ligados a 

performance do operador, mas sim a paragens inerentes á operação.  

Nas células manuais, é interessante observar que o turno dois se mantem muito constante em 

ambas as células e até em comparação com a restante fábrica. No primeiro turno a situação é 

diferente, sendo ambas as células inferiores à referência. O E1 sofre mais com estas quebras e 

fica com 85% de produtividade média.   

Ou seja, aqui podemos concluir que as células manuais são bastante afetadas pelas quebras não 

associadas ao operador, pelo que as mesmas devem ser apuradas em mais detalhe.  

As células semiautomáticas, por sua vez, têm uma produtividade de linha ainda mais baixa, 

mais uma vez no primeiro turno. I1 durante o primeiro e o segundo turno fica aquém do 

benchmark e da célula irmã. No último turno aumenta o seu OEE e ultrapassa as duas 

referências. I2 sofre um aumento do primeiro para o segundo turno, voltando a descer no 

terceiro.  

Mais uma vez concluímos que aqui está a fatia maior de perdas de produtividade, pelo que 

devem ser analisadas com mais detalhe, daí surgem os paretos de perdas.  

 

 

 

 

 

85%

95%

91%

95%95% 95%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Turno 1 Turno 2

OEE Linhas - Células Manuais

E1

E2

Benchmark

81%

90%

95%

83%

91%
90%

88%

90%

93%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Turno 1 Turno 2 Turno 3

OEE Linhas - Células Semi Automáticas

I1

I2

Benchmark

Figura 23 - Gráficos do OEE de linha 
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 Pareto de Perdas  

Nos gráficos da Figura 24 é possível perceber quais a razões pelo qual a produtividade das 

células não é a melhor. Aqui a percentagem indicada em cada motivo traduz-se no número de 

minutos em que a célula esteve interrompida por aquele motivo dividido pelo tempo perdido de 

produção na sua totalidade. Esta amostra é retirada do primeiro mês de projeto e do mês anterior 

a este.  

 

Nas células manuais, é possível verificar que apresentam o mesmo top 3 de motivos, ritmo do 

operador, mudança de código e quebra de abastecimento, no entanto com diferentes ordens. A 

E1, que recordando, é a célula manual com OEE de operador mais baixo, apresenta como 

principal perda o ritmo do operador. A falta de ritmo do operador aqui entenda-se por 

microparagens e falta da cadência. Com grandeza semelhante em minutos perdidos, aparece em 

segundo lugar a mudança de código, ou seja, o setup do bordo de linha e da célula nas mudanças 

de SKU. Por fim com 19,1%, encontramos as quebras de abastecimento que não permitem a 

célula continuar a produzir. Só aqui estão presentes 74,1% dos minutos perdidos.  

Por sua vez, na célula E2 encontra-se um cenário semelhante, mas com um enfâse maior em 

mudança de código que conta com 35,2% dos minutos perdidos. De seguida tem-se as quebras 

de abastecimento com 26,9% e finalmente ritmo do operador (17,4%). A totalidade destes 3 

motivos contam 79,5% dos minutos perdidos. 

Concluindo as células manuais pode-se assumir que sofrem substancialmente os mesmos 

problemas, os quais devem ser “atacados”.  
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Figura 24 - Paretos de Perdas das células Manuais 
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As células dependentes de máquina (Figura 25) têm apenas dois motivos em comum no top 3 

de perdas.  

A I1 tem 37,5% dos minutos de paragem em mudança de molde ou de postiços, ou seja, 

mudança de produção. De seguida, encontram-se as avarias de máquina com 33,1% de 

paragens, dentro destas avarias tanto podemos encontrar avarias de molde, de dispositivos da 

montagem ou da máquina de injeção. Por último, a completar uns 82,3% de minutos de 

paragem, encontramos a falta de ritmo de operador que aqui entende-se por mal calibração do 

tempo de ciclo da máquina ou dificuldade do operador em acompanhar a mesma.  

Por sua vez, em I2, os dois principais motivos de paragem são igualmente as mudanças de 

molde e de postiços com 47% e avarias de molde com 35,8%. Em terceiro com 10,4% das 

paragens encontramos a falta de subconjuntos que entenda-se trata-se de falta de produtos de 

outros setores, neste caso dos mecanismos ou das torneiras.  

Em jeito de conclusão, é possível afirmar que este tipo de células está mais dependente da 

máquina, daí os principais motivos serem da responsabilidade da mesma.  

3.4 Funcionamento de uma máquina de injeção e Mudanças de Molde 

  Funcionamento de uma máquina de injeção de plástico 

O funcionamento de uma máquina de injeção (Figura 26) é relativamente simples. A matéria 

prima, granulado de plástico, entra para o cilindro de aquecimento alimentada pela tremonha. 

Neste cilindro encontramos o parafuso que empurra a matéria prima na direção do molde. 

Enquanto se dá esse movimento, as bandas de aquecimento aquecem a matéria prima passando 

Figura 26 - Máquina de Injeção - Esquema 
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Figura 25 - Paretos de Perdas das células de semiautomáticas 
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a mesma de granulados a líquido. O parafuso acaba por funcionar como o êmbolo de uma 

seringa que transporta a matéria prima até ao fim do cilindro. Uma vez no fim do cilindro, o 

plástico líquido é introduzido no molde pelo bico afunilado. Quando o plástico se encontra 

dentro do molde solidifica na forma do mesmo e forma a peça no seu estado final (em condições 

ideais). Por fim a placa móvel desloca-se abrindo assim o molde. Aquando desta abertura, uma 

mão robot com poder de sucção retira a peça do molde e posiciona a mesma num tapete rolante, 

que a transporta ao operador.  

 Mudança de Molde  

A mudança de molde é realizada de forma manual com a ajuda de uma ponte móvel. Esta 

mudança é realizada por dois técnicos.  

Quando o operador está prestes a terminar o lote de produção, comunica essa informação aos 

técnicos. Uma vez os dois disponíveis, é realizada a mudança de molde. Dado o facto de ambos 

os técnicos terem outras obrigações para além de mudar moldes, como por exemplo solucionar 

alarmes nas máquinas, a espera para a mudança de molde apresentava valores elevados.   

Enquanto a mudança ocorre, o operador trata das suas tarefas logísticas tais como sejam a 

mudança de bordo de linha, o registo de produção e de paragem. Após terminar as tarefas 

logísticas, o colaborador espera (Muda de espera) que os dois técnicos terminem o setup da 

máquina.  

 Na mudança, os técnicos assumem dois tipos de papéis. O que se encontra no lado esquerdo, 

onde se localiza o controlador (visor) da máquina, é o técnico com o papel principal de 

coordenação/comando, e que tem ainda as tarefas de afinação e calibração da máquina. O outro 

técnico tem um menor número de tarefas. Estas operações serão descritas no capitulo 4.8.  

É importante referir que só existem dois técnicos para a montagem toda. Há 14 máquinas de 

injeção, as quais sofrem frequentes avarias que têm que ser solucionadas por algum destes 

profissionais.  
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4 Soluções  

4.1 Quadro Geral Kaizen Semanal 

De forma a reduzir a distância entre a produção e as áreas suporte da mesma e a incutir sentido 

de responsabilidade aos responsáveis de área por cada setor, foi criada uma reunião em tudo 

semelhante ao Kaizen Diário. Nesta reunião juntam-se, uma vez por semana, os responsáveis 

máximos de cada departamento, o CEO e os responsáveis de área para acelerar o processo de 

melhoria contínua. A reunião é liderada por um dos elementos do departamento de melhoria 

contínua e tem duração de 30 minutos. Como qualquer quadro Kaizen, existem elementos 

inerentes ao mesmo que irão ser analisados ponto a ponto de seguida.  

 Indicadores 

Nesta reunião os indicadores são os elementos mais importantes, pois vão delinear o foco dos 

departamentos e dos responsáveis de área (RA). Assim, para aumentar o sentido de 

responsabilidade dos RA e impulsionar a resolução de problemas do PDCA por parte dos 

departamentos, temos dois tipos de indicadores: o OEE associado a cada setor/RA e a 

quantidade de ações por resolver por cada departamento. De forma a complementar o OEE 

foram criados os paretos de perdas, para que os RA abordem as perdas com os departamentos 

de apoio.  

Barómetro da Produtividade  

O barómetro da produtividade consiste num gráfico de uma dimensão, limitado entre -15% e 

+15%, sendo 0% o baseline estipulado pelo Kaizen Institute como anteriormente referido. E 

daí a cor do gráfico abaixo deste limite (0% até -15%) ser vermelha. Por sua vez, a partir do 

baseline a cor torna-se amarela e sucessivamente vai se transformando em verde (após os 10%). 

Consoante o OEE da semana anterior, o RA tem a responsabilidade de 2 horas antes da reunião, 

preencher o seu cartão (Figura 27) e colocar no sítio certo do barómetro. Este método é algo 

inovador na consultora, pelo que mereceu muita atenção dos colegas do Kaizen Institute. 

 

 Historial da produtividade 

De forma a perceber a evolução do OEE ao longo das semanas, foi desenvolvido um gráfico 

por setor com a mesma gestão visual, no entanto a percentagem encontra-se representada em 

forma absoluta (Figura 28). É importante referir que o preenchimento do mesmo também é da 

responsabilidade do RA.  

Para além das cores como gestão visual, nestas duas soluções encontramos a foto de cada RA 

e o setor que representam, para haver sentido de liderança e de responsabilidade.  

 

Figura 27 - Barômetro da Produtividade 
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 Pareto de Perdas  

O OEE é um indicador complexo de analisar, no entanto há formas de o simplificar e de o 

estudar. De forma a que todos entendam o porquê de não ter havido cumprimento da 

produtividade objetivo, foram criados estes paretos simples de serem analisados com um só 

olhar (Figura 28). Assim, podem todos os departamentos e os RA perceber os problemas 

principais e quem os deve atacar.  

Os paretos são criados automaticamente na mesma folha de excel que calcula o OEE, tendo 

somente que ser impressos e colocados no quadro para a análise da semana.  

Quantidade de ações por resolver 

De forma a acelerar o processo de melhoria e de resolução de problemas, foi desenvolvido o 

indicador de quantidade ações por resolver (Figura 29). 

O indicador associa um departamento e o diretor do mesmo ao número de ações por semana. E 

é incorporado ainda o número de ações que entraram e que saíram dos mesmos.  

De forma a que o indicar seja coerente, é feita a classificação da ação de melhoria em duas 

tipologias:  

• Ações de implementação rápida – têm duração planeada inferior a um mês  

• Ações de projeto – têm duração planeada superior a um mês. 

Assim, quantificando o número de ações por departamento e associando a foto do diretor do 

mesmo a cada gráfico percebe-se quais os departamentos mais sobrecarregados e os que dão 

mais vazão aos pedidos de resolução de problemas.  

Figura 28 – Histórico de OEE e Pareto de Perdas no Quadro Geral 

Figura 29 - Ações por resolver por departamento 
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 Plano de Ações  

O plano de ações não é mais nem menos que um PDCA geral da Montagem (Figura 30), que 

engloba as ações que os RA pensam ser mais importantes. O RA, por semana, pode trazer até 

três ações de cada setor para apresentar, atribuir solução e responsável.  

Após atravessarem o ciclo completo do PDCA, os cartões de ações são colocados na secção 

“As nossas vitórias” para que todos os colaboradores da montagem possam ver que estão a 

ocorrer melhorias.  

 Agenda de Reunião e Mapa de presenças  

A reunião tem que ser normalizada, para que seja tudo cumprido com toda a gente presente e 

dentro do tempo estabelecido, daí a criação da agenda e do mapa de presenças (Figura 31).  

A reunião inicia-se com a apresentação da produtividade da semana de cada setor, dada por 

cada um dos RA. Nesta mesma apresentação, o mesmo retira as principais conclusões dos 

paretos, os motivos de perdas com maior percentagem, e com a sua interpretação profissional 

de conhecimento de causa.  

De seguida cada diretor de departamento relata as evoluções dos problemas, ou seja, quais as 

ações que foram concluídas, quantas ações tem naquele momento e o estado das mesmas, e se 

existirem ações em atraso, o porquê das mesmas se encontrarem nesse estado.  

Para finalizar a reunião, os RA expõem os novos problemas da semana (até 3 por setor). Sendo 

que estas devem refletir soluções para atacar o pareto de perdas da semana. 

Figura 30 - Plano de Ações 

Figura 31 - Agenda e Mapa de Presenças na Reunião 
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4.2 Ficha de controlo de tempo de ciclo de máquina  

Uma das situações aferidas no pareto de perdas analisado na situação inicial foi a falta de ritmo 

sentida nas células de máquina, algo facilmente corrigível. Quando esta perda no OEE existe, 

traduz-se pelo facto da má calibração da máquina no arranque da mesma. Isto faz com que o 

tempo de ciclo que está estipulado teoricamente seja diferente do que realmente se encontra na 

máquina. Para isso, foi desenvolvido um sistema em que o chefe de equipa de cada setor uma 

vez por dia deve aferir estes tempos de ciclo no visor da máquina e conferir na ficha de controlo 

de tempo de ciclo (Figura 32). Caso o tempo teórico e o tempo real sejam díspares, o chefe de 

equipa deve comunicar ao técnico para o corrigir, ou caso não seja possível fazê-lo justificar o 

desvio.  

 

4.3 Kanban da Produtividade e Sinalização de Atraso 

A produtividade das células manuais, como o próprio nome indica, está muito dependente da 

cadência do operador e da diferença da mesma para a teórica. Este fator é um dos que mais 

prejudica o OEE, como verificado anteriormente. Para combater isto, uma das soluções é criar 

ritmo, rotina e acompanhamento na operação, daí nasce o Kanban da Produtividade (Figura 

33).  

Os cartões Kanban tradicionalmente são parte de um fluxo de informação, neste caso permitem 

ao operador controlar o seu ritmo consoante o que é expectável dele. O Kanban da 

produtividade indica ao operador qual a quantidade que teoricamente teria que ser produzida 

em 20 minutos. Quando o mesmo produz aquela quantidade coloca este Kanban na grelha de 

forma sequencial ao longo do dia como se observa na Figura 33.  

O chefe de equipa distribui os cartões de hora a hora de forma a acompanhar a célula. Ou seja, 

para além de deixar os cartões pergunta se há algum problema que necessitem de ajuda e 

sinaliza o atraso, se o mesmo existir. Esta sinalização é feita comparando a hora na grelha com 

cartão e a hora atual, caso esta seja díspar em mais de 20 minutos existe um atraso. Para entender 

de quanto é o atraso devem ser contados os espaços em vazio da grelha até a hora atual. Depois 

de tentar perceber o porquê do atraso e tentar solucionar o problema sinaliza o mesmo de forma 

visual como vemos na Figura 33. Caso esteja tudo dentro dos tempos teóricos, a célula deve 

apresentar o cartão verde referenciando, que a célula está a cumprir. (Figura 33) 

 

Figura 32 - Ficha de controlo de tempo de ciclo 
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Os cartões Kanban têm duas fisionomias, dependendo da regularidade do produto a ser 

fabricado. Isto é, foi realizado um estudo com a produção de um ano, onde se averiguou quais 

eram os SKU’s que ocupavam 90% do tempo da célula. Dos mesmos estudou-se qual a 

quantidade produzida em 20 minutos e criou-se uma biblioteca de cartões Kanban (Figura 33). 

Quando é produzido algo que não é muito frequente (10%), as chefes de equipa preenchem um 

cartão de forma manual (Figura 33). 

4.4 Kamishibai  

O Kamishibai, como referido anteriormente, é um método de auditoria rápida. A mesma tem 

vários tipos dependendo também do auditor e do auditado. Neste caso, o Kamishibai foi 

dividido em três níveis (Figura 34).  

Esta auditoria tem vários objetivos dependendo do nível.  

 Kamishibai operacional – nível 1 e 2 de auditoria 

O Kamishibai operacional é sinalizado num quadro próprio (Figura 36). No mesmo coloca-se 

a foto dos colaboradores do setor em coluna e a célula a que estão atribuídos também em coluna. 

Após estas colunas observam-se mais 10 colunas que sinalizam os 10 dias úteis existentes em 

duas semanas.  

A avaliação é feita colocando uma sinalização verde ou vermelha (Figura 35). 

 

Kamishibai Gestão 

NÍVEL 3 

NÍVEL 2 

NÍVEL 1 

Níveis de Auditoria 

Kamishibai operacional 

AI001 AI 002

EI001 EI002

ES001 ES002

Quantidade:_________

QUADRA

Figura 33 - Kanban de Produtividade e Sinalização de Atraso 

Figura 34 - Níveis de Auditoria Kamishibai 
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 Nível 1 de Auditoria  

O nível 1 de auditoria Kamishibai é realizada pelo chefe de linha sobre os operadores. Esta 

auditoria é diferente consoante a tipologia de célula.  

• Células Manuais  

De forma a verificar se os operadores estão a cumprir a cadência teórica estipulada, o chefe de 

linha avalia isso mesmo. Isto é, sem o operador se aperceber, o chefe de linha cronometra a 

produção de 3 peças e divide este tempo por três. Caso o resultado seja menor ou igual ao tempo 

de ciclo teórico, o chefe de linha deve entregar um cartão verde (Figura 35) ao operador para 

este colocar no intervalo no quadro Kamishibai no dia da semana correspondente e na linha da 

sua fotografia. Pelo contrário se o tempo de ciclo for maior que o tempo teórico, deve ser 

entregue um cartão vermelho e deve-se tentar perceber se a operação está a ser feita dentro do 

standard work aplicado na operação de montagem. É de salientar que caso a produção esteja 

sinalizada como problema de tempo de ciclo (OEE >100%), o chefe de linha tem que entregar 

um cartão vermelho assinalado com um “R” (Figura 35). 

Algo importante a reter nesta situação é o facto de ser o operador a colocar a sua própria 

auditoria em frente à sua foto no quadro exposto para todos os colaboradores. Assim cria-se 

uma maior responsabilidade e uma competitividade saudável.  

• Células Semiautomáticas 

Neste caso para podermos avaliar a cadência do operador temos que verificar se o mesmo está 

a acompanhar a máquina de injeção. Assim, o chefe de linha avalia a produção de três peças, 

caso o operador não esteja a por peças injetadas para o lado para ganhar tempo e as mesmas 

não caírem do tapete rolante, esta receberá um cartão verde. Caso contrário deverá ser entregue 

um cartão vermelho.  

 

 

 

R 

Figura 35 - Exemplo de resultados de 

Auditoria 

Figura 36 – Quadro Kamishibai 
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• Comum a ambas as células 

Um dos problemas salientados pela equipa de workshop é a falta de cuidado dos operadores 

aquando da avaliação do bordo de linha. Isto é, quando há uma mudança de código o operador 

deve perceber se as peças a montar, presentes no bordo de linha correspondem às identificadas 

na ordem de fabrico. Caso haja algum erro na montagem, a célula terá que retrabalhar as peças 

isto é montar duas vezes a mesma peça perdendo assim muitos minutos de produtividade.  

Assim entendeu-se que quando haveria mudança de código o chefe de linha deverá auditar a 

avaliação de bordo de linha por parte do operador, e caso haja duvida o mesmo não incorrerá 

em erro.  

Ou seja, esta auditoria é realizada a dois bordos de linha por dia, sendo que caso não esteja a 

ser realizada da forma pretendida, o cartão das auditorias anteriormente referidas, caso seja o 

verde, passará a vermelho e será assinalado como “BL” (bordo de linha). 

 

 Nível 2 de Auditoria  

Ainda dentro do quadro Kamishibai operacional encontra-se a avaliação do chefe de linha feita 

pelo RA responsável pelo setor.  

O RA verifica se os Kanbans de produtividade e as sinalizações de atraso estão a ser colocados 

nas células manuais.  

Por outro lado, nas células semiautomáticas é averiguado o cumprimento da ficha de controlo 

de tempo de ciclo. Caso estes dois tópicos estejam conforme o objetivo, deve ser entregue o 

cartão verde ao chefe de linha. Pelo contrário, se algum deles não está a ser respeitado, deve-se 

proceder com o cartão vermelho e perceber o incumprimento.  

 

 Kamishibai Gestão – Nível 3 de auditoria  

O nível máximo de auditoria tem como protagonistas a administração que avalia o setor por 

completo numa série de tópicos. Alguns dizem respeito ao RA e outros ao setor em termos 

globais. Estas auditorias são feitas de forma não planeada tais como as anteriormente referidas. 

Sendo apresentado o resultado da mesma no quadro Kaizen Diário para todos os operadores 

verem na reunião do dia seguinte (Figura 37).  
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A auditoria Kamishibai da gestão é realizada com a presença e o acompanhamento do chefe de 

linha e do RA. O auditor deve seguir o Standard de avaliação (Tabela 4) como indicado no 

cartão e averiguar cada tópico. O documento encontra-se na secção Standard work criada no 

quadro de Kaizen Diário (tópico abordado no próximo tema deste relatório).  

Caso haja algum tópico não cumprido, o cartão do Kamishibai da Gestão deverá ser voltado 

para o lado vermelho e o tópico assinalado (Figura 37). Para além disto, um cartão de ação de 

melhoria deverá ser aberto e colocado no ciclo de PDCA do setor (Figura 38). Por exemplo 

caso seja incumprimento dos 5S’s do setor, o chefe de equipa deve-se comprometer a fazer 5S’s 

em uma célula, sendo que esta ação deve seguir o caminho normal do PDCA.  

A maior parte dos temas abordados nesta auditoria têm dois objetivos:  

• Verificação do cumprimento dos Standards instituídos  

• Verificar o cumprimento do ciclo das células de montagem (Semiautomáticas e 
manuais) 

Mas fundamentalmente serve também para incutir a responsabilidade pelo setor e pela 

produtividade e cumprimento do mesmo. Sendo pessoas de altos cargos a realizar a auditoria 

ajuda a que os mesmos se apercebam como o setor se está a comportar e o que pode vir a ser 

melhorado. Por exemplo, por experiência, muitos problemas que aconteciam há algum tempo 

e que ficavam presos no Plan do ciclo PDCA durante algum tempo, resolveram-se em minutos 

com a pressão dos diretores e do CEO, ajudando assim ao aumento de produtividade e à 

resolução de problemas.  

 

 

 

 

 

Figura 37 - Kamishibai Gestão 
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Tabela 4 - Tópicos avaliados no Kamishibai Gestão (Setor) 

 

Tabela 5 - Tópicos avaliados no Kamishibai Gestão (RA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº TÓPICO a VERIFICAR COMO VERIFICAR? LOCAL 

1 
Agenda da reunião é 
cumprida (opcional) 

Líder da reunião segue agenda. Especialmente: aborda 
resultado OEE dia anterior e novos problemas do PDCA ou 

evolução de ações 
Quadro 

2 
Standard do líder 

cumprido 

Verificar Standard do líder e confirmar que está a executar 
a tarefa planeada para a hora correspondente (Ver 

Standard work número  6) 
Com líder 

3 Verificação dos 5S da área 
Verificar zona exterior às células de montagem, se está 
tudo identificado e no seu local (exemplo: paletes de 

produto em zonas não identificadas) 
Secção 

4 
Indicadores atualizados e 

desvios justificados 
OEE diário preenchido em todas as células + OEE semanal 

atualizado + Indicador RNC atualizado 
Quadro 

5 
KAMISHIBAI operacional 

atualizado 
Verificar que está a ser atualizado pelo chefe de linha 

(verdes/vermelhos dias anteriores preenchido) 
Quadro 

Kamishibai 

6 
Tempo de ciclo a ser 

cumprido 
Ver tempo teórico no plano de produção e medir 3 

tempos de ciclo para confirmar que está a ser cumprido 
Células 

manuais 

7 
Tempo de ciclo das 
máquinas correto 

chefe de linha confirmou tempo de ciclo Real vs. Teórico e 
atualizou folha de controlo na máquina (standard nº 5) 

Células 

8 
Mecanismo de controlo 

de produtividade a 
funcionar 

Cartões Kanban foram colocados pelo chefe de linha nas 
células (no mínimo um cartão planeado) e sinalização de 

atraso atualizada até 1 hora. (escolher 2 células) 
Células 

Nº TÓPICO a VERIFICAR COMO VERIFICAR? LOCAL 

9 
KAMISHIBAI operacional 

atualizado 
Verificar que está a ser atualizado pelo Responsável de 

área (Verde / Vermelho) na linha do chefe de linha. 
Quadro 

Kamishibai 

10 PDCA atualizado 
Não há ações em parque há mais de uma semana + Não 

há ações planeadas sem responsável e data prevista 
conclusão. 

Quadro 

Figura 38 - Cartões de Kamishibai para PDCA 



Abordagem Kaizen para aumento de produtividade em células de montagem 

 

34 

4.5 Modelo de Implementação e Standard work  

A implementação dos processos representados anteriormente foi realizada como qualquer 

implementação de Kaizen Diário, seguindo os passos apresentados na Figura 39. 

O piloto foi a secção dos Interiores, sendo que depois foi replicado para os outros setores. Em 

termos de Standard work, foi um tema muito trabalhado, pois são tarefas novas que vão ser 

inseridas no dia-a-dia do chefe de equipa (grande parte das tarefas). Para além disso, não são 

tarefas comuns, daí a necessidade de uma norma de explicação.  

Ou seja, para a inserção destas tarefas houve um estudo do dia-a-dia do chefe de linha (ANEXO 

B). Este estudo foi feito a partir de acompanhamento presencial e de cronometragem de tempos 

de tarefas (ANEXO B). Após algumas otimizações simples nas tarefas do dia-a-dia conclui-se 

um standard acordado com o RA e com o chefe de linha (ANEXO B).  

Foi observado na análise do trabalho do chefe de linha que este passa cerca de 30% do dia na 

impressão de etiquetas para colocar no produto final (ANEXO B). Para isso foi desenvolvido 

uma análise de investimento para tentar perceber a viabilidade financeira da compra de um 

sistema de impressão de etiquetas para o bordo de linha dos operadores. Este mecanismo seria 

acionado pelo código de barras disponível na ordem de fabrico que os operadores têm acesso. 

Depois de ativo, o mecanismo imprime as etiquetas alimentando assim o bordo de linha. Esta 

melhoria irá ser implementado futuramente, para retirar estas tarefas à chefe de linha e criar 

uma rotina de acompanhamento.  

Para haver um treino dos líderes no cumprimento dos novos standards, teria que haver normas 

para os mesmo em caso de dúvida mais tarde consultarem. Daí nasceu a secção standard work 

no quadro Kaizen Diário (Figura 40). Esta secção inclui um conjunto de normas para todos 

estarem a par de qual o papel a cumprir nas tarefas do dia-a-dia. 

 

Após esta normalização dos processo e ensinamento aos líderes, veio a implementação por parte 

dos mesmos. O Kaizen Diário foi a oportunidade para iniciar a explicação aos colaboradores 

das novas ferramentas. Esta apresentação foi dada já pelos dois líderes naturais, RA e CL. 

Durante uma semana e meia foi feito acompanhamento para garantir que não restavam dúvidas 

de como cumprir as tarefas.  

Formação e 
Workshop Piloto

Standard 
Work

Treino dos 
Líderes

Implementação 
pelos Líderes

Acompanhamento Auditoria

Figura 39 - Fases de implementação de Kaizen Diário 

Kamishibai da Gestão 

Figura 40 - Standard Work - Quadro Kaizen diário 
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Finalmente vem o último passo, a auditoria, feita a partir do Kamishibai da gestão, o qual ocorre 

todos os dias da semana a vários setores da montagem.  

4.6 Redefinição de Motivos de OEE (novos indicadores na montagem)  

Um dos temas percebidos logo após a primeira análise de OEE foi sem dúvida a generalidade 

de alguns motivos de paragem dos operadores. Com o objetivo de avaliar mais detalhadamente 

os motivos em que se poderiam atribuir responsáveis e tipologias, realizou-se um workshop 

para redefinir os mesmos, apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Motivos Novos para folha de OEE 

Tipologia de 
célula  

Tipologia Motivos 
Responsabilidade 

(área) 

Semiautomáticas Avarias Avarias de Máquina Manutenção  

Semiautomáticas Avarias Avarias de Periféricos Manutenção  

Semiautomáticas Avarias  Avaria de Molde   Manutenção  

Todos Avarias  Avaria de Dispositivos Engenharia  

Todos Formação 
Pessoas em Formação/Em 

Falta/Atrasada? 
RH 

Todos Paragem programada Paragem Programada Planeamento  

Todos 
Problemas de 

Desenvolvimento  
Erro de Projeto  

Design e Desenvolvimento 
de Produto  

Todos Produção Peças Acumuladas Montagem 

Todos Produção Peças Recuperados Montagem 

Todos Qualidade Problemas de Qualidade Qualidade 

Todos Qualidade 
Peças não conformes - máquina da 

injeção Automáticas (fora da 
montagem) 

Injeção   

Semiautomáticas Qualidade 
Peças não conformes – máquina 
Semiautomática Pós-Aranque  

Técnicos Semiautomáticas 

Todos Qualidade Peças retrabalhadas Montagem 

Todos Quebra de abastecimento  Falta de Subconjuntos Montagem/ Logística 

Todos Quebra de abastecimento  Falta de Material Injetado Injeção/ Logística 

Todos Quebra de abastecimento  Falta de Material Adquirido Compras / Logística 

Todos Quebra de abastecimento  Falta de Serviços Externos 
Aprovisionamento/ 

Logística 

Semiautomáticas Setup 
Não conformes injeção 

Semiautomática Arranque  
Técnicos Semiautomáticas 

Semiautomáticas Setup Mudança de Molde/Postiços Técnicos Semiautomáticas 

Semiautomáticas Setup Mudança de Cor/ MP Técnicos Semiautomáticas 

Todos Setup Mudança de Código Montagem  
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As principais diferenças, patentes nestes novos motivos, são a diferenciação de tipos de quebras 

de abastecimento, avarias e paragem por erro de projeto.  

As quebras de abastecimento podem ser de quatro tipos, sendo que todas têm como possível 

responsável a logística, pois o mizusumashi (comboio logístico) pode ter falhado o transporte. 

Os quatro tipos de produtos que podem faltar em linha são:  

• produtos adquiridos, daí a responsabilidade das compras  

• produtos vindos de serviços externos, ou seja, SKU’s produzidos dentro da fábrica que 
vão a fornecedores externos sofrer tratamentos ou embalagem, procedimento tratado 
pelos aprovisionamentos 

• Material injetado na própria fábrica, que pode não ter sido ainda injetado devido a 
algum atraso.  

• Subconjuntos, isto são produtos finais de outros setores ou células que alimentam 
aquela célula e que estão em falta.  

Depois de avaliar com o departamento de manutenção e da engenharia aferiu-se quais os tópicos 

relacionados com avarias que deveriam aparecer na folha de OEE a preencher pelo operador. 

Sendo estes:  

• Avarias de máquinas – problemas intrínsecos à máquina 

• Avarias de molde – problemas que relacionados com o molde que se encontra dentro 
da máquina  

• Avarias de periféricos –Entende-se periféricos por dispositivos como a mão robot que 
retira a peça da máquina, o termorregulador que regula a temperatura da água dos 
moldes, o tapete rolante, entre outros.  

• Avarias de dispositivos de montagem- Como o próprio nome indica, estes são 
dispositivos que ajudam na montagem tais como parafusadoras, prensas, entre outros.  

Por fim, foram adicionados os erros de projeto, pois por vezes os operadores com mais anos de 

casa reparavam que havia produtos que não poderiam ser montados daquela forma devido a 

erros no design e nos tamanhos das peças vindos do desenho técnico. Isto são erros que o 

departamento de desenvolvimento e design de produto pode incorrer.  

4.7 Workshop intensivo no setor interiores 

Os workshops intensivos são uma nova prática instaurada no Kaizen Institute, sendo este um 

dos projetos pioneiros. Estes workshops ocorrem no gemba durante 3 dias consecutivos, onde 

uma equipa multidisciplinar tenta resolver um problema usando o método A3 nove passos. A 

equipa é composta por colaboradores dos departamentos da melhoria contínua, dos custos, da 

engenharia, da manutenção, o responsável de área e o diretor da montagem.  

 Preparação  

O workshop iniciou-se com a elaboração de uma checklist de forma a guiar a preparação para 

o evento de 3 dias (ANEXO D). Durante estes dias haveria um grande envolvimento dos 

recursos da empresa, que se traduz em custos para a mesma, daí a necessidade de uma 

preparação cuidada. Nesta lista deparamo-nos com duas importantes secções: o estudo prévio 

e a agenda (ANEXO C). 

No estudo prévio foram feitas observações no gemba e várias análises de dados, para que se 

consigam estudar os problemas de forma mais eficaz. 

• Análise ABC de produções nas células, no ano de 2016 (ANEXO E) 
A partir desta técnica foi possível perceber quais os SKU’s que ocupam mais 
tempo do setor e quais os que são mais utilizados. 
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• Modelos mais ineficientes  
Foi realizado um estudo da folha de OEE de um dos meses, onde se compara o 
tempo de ciclo real com o teórico (ANEXO F). Deste documento consegue-se 
extrair quais os modelos mais ineficientes. Com o objetivo de abordar os 
modelos mais utilizados e ineficazes, a informação retirada da análise ABC foi 
cruzada com o estudo anterior. Os modelos AA com uma grande diferença entre 
o tempo de ciclo teórico e o real foram planeados para os dias de workshop. 

• Análise OEE repartido por células (ANEXO G) 

• Pareto de Perdas por Célula e por Turno (ANEXO H) 
O pareto de perdas foi retirado de uma média dos dois últimos meses. Algo 
notório foi, desde logo, a falta de ritmo do operador no segundo turno, sendo 
explicado pelo RA que tinha uma nova equipa com muito pouca experiência. 
Como cada uma das duas equipas, de duas pessoas, rodam entre células, foi feita 
uma análise às células de forma global, retirando os dias da célula com pior OEE 
de operador (ANEXO H). É possível perceber com esta filtragem que os maiores 
problemas são a mudança de código e quebras de abastecimento no segundo 
turno. 

• Folha de problemas  
Os operadores, durante uma semana, receberam uma folha em que anotavam 
os problemas e as vezes que estes aconteciam para perceber a frequência e a 
especificidade da paragem.  

 A3 nove passos 

1. Definir o Problema  
a. OEE baixo das células de Montagem. 

2. Estado atual  
a. Análise da Planta da célula em sala; 

 

b. O abastecimento de estruturas e de autoclismos à célula é feito pelos 
operadores, que se deslocam para fora da célula à procura da palete de 
produto intermédio – autoclismos- e da palete de estruturas. Para além 
disto, existem carros kit que os operadores retiram do buffer indicado 
na planta a cima (Figura 41). Na figura 42 é possível ver a zona de 
entrada das estruturas e de autoclismos interiores (imagem à esquerda), 
mesa de trabalho para o primeiro posto da célula (imagem do centro) e, 
na imagem mais à direita observa-se o segundo posto e um carro kit. 

Figura 41 - Esquema de Célula no estado Inicial 

Entrada e Saída 
de Carros Kit 
(buffer) 

Produto Acabado da Célula Produto intermédio - 
Autoclismo 

Estruturas 

Bordo de linha 

Paletes para Produto Acabado 

Cartão para produto acabado 
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c. Análise de dados do pareto de perdas - Ranking 

1º Mudança de código  

2º Quebras de Abastecimento  

3º Ritmo de Operador 

 

3. Objetivos  
a. Acordado entre a equipa, o objetivo ideal seria um aumento de OEE na 

ordem dos 5%. 
4. Causas  

De forma a levantar as causas para a diferença entre o OEE desejado e o OEE atual, houve a 

necessidade de presenciar no gemba o que realmente se passava. Para isso foram feitas 

medições de tempos de ciclo e diagramas spaghetti como se vê na Figura 43. 

 

 

Figura 42 – Célula de Montagem E2 

Figura 43 - Diagrama Spaghetti 

Cartão  

Palete de produto acabado  

Carro Kit 

Mesa para trabalhar a estrutura 

Palete de Autoclismos 

(produto intermédio) 

Palete de Estruturas 

(produto intermédio) 

Bordo de Linha (op. 1) 

Operador 1 Operador 2 

Palete de PA 
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Analisando o diagrama anterior, entende-se que o operador 1 tem somente que retirar uma 

estrutura e um autoclismo dos locais de abastecimento e montar ambos na mesa de trabalho. Os 

locais de abastecimento e a mesa de trabalho encontram-se já muito perto uns dos outros, 

estando assim a distância percorrida já otimizada. Por outro lado, o operador 2, para além, de 

retirar a estrutura da mesa para o seu posto tem que retirar uma caixa de cartão do outro lado 

da célula. Esta operação incorre numa distância desnecessária, pelo que o cartão deveria ser 

posicionado num local mais próximo.    

Após uma hora de análise no gemba, houve um levantamento destas causas, dividindo-as em 

perdas de disponibilidade, de velocidade e de qualidade.  

a. Perdas de Disponibilidade; 
o Layout lotado e diferente do representado na planta teórica;  

▪ Muito produto intermédio sem espaço para produto acabado (excesso 
de Stock); 

▪ Sem buffer de estruturas próximo. 
o Operador com tarefas de logística (carrega a palete de estruturas do armazém 

para o bordo de linha, procura entre os diferentes autoclismos na secção de 
produto intermédio e seleciona o autoclismo a produzir, retira o filme de 
estruturas e deposita o mesmo no lixo) 

o Preparação demorada da palete de produto acabado  
▪ Filmagem da palete  
▪ Deslocar com porta paletes para a secção de produto acabado (difícil 

passagem devido ao acumulado de produto intermédio no local onde 
deveria estar o produto acabado)  

b. Perdas de Qualidade 
o Local das peças no bordo de linha do carro kit não respeitado (pode levar a 

erros de sequência na operação)  
c. Perdas de Velocidade  

o Localização de cartão faz movimentar desnecessariamente o operador (ver 
diagrama spaghetti -Figura 43) 

o Colagem de etiquetas não é feita em fluxo  
o Altura de palete de produto acabado demasiado elevada  
o Tarefas não balanceadas entre operador 1 e operador 2  
o Trabalho não é normalizado  

Para além destas causas observadas foram também acrescentadas as seguintes:  

• Quebra de abastecimento, devido a inexistência do produto ou ciclo de comboio 
logístico muito elevado 

• Mudança de código demorada  

De forma a entender o atraso do comboio logístico que conduz a quebras de abastecimento, o 

mesmo foi observado durante todo o seu trajeto. Deste acompanhamento surgiram as seguintes 

causas:  

• Supermercados confusos e sem espaços definidos para produtos específicos – 
longa procura por produtos 

• Carregamento de dois carros com caixas de cartão torna o mizusumashi pouco 
manobrável e pesado 

• Alguns Kanbans não especificavam o número de caixas a entregar à operação – 
necessidade de questionar a quantidade aos operadores, interrompendo a 
operação 
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5. Soluções  

Após esta análise de causas em sala, a equipa foi dividida e retornou ao gemba para observar 

soluções para as causas apontadas.  

a) Limitação de Stock provenientes das máquinas I1 e I2;  

Células I1 e células I2 deixam de produzir para as células E1 e E2 quando o stock 

limite das mesmas é atingido.  

b) 5S’s de área; 

Organizar área e retirar tudo o que se encontra a mais, como exemplo o stock 

intermédio de autoclismos interiores, repondo assim as condições do layout teórico. 

c) Reformulação das células; 

Aproximação dos dois postos, de forma a diminuir a distância percorrida durante a 

operação.   

d) Operador de Mizusumashi acarreta a operação de abastecimento de estruturas e de 
Carros kit à linha; 

O operador da montagem deixa de realizar tarefas logísticas, excetuando a saída de 

produto acabado para a zona destinada para o mesmo. 

e) Saída de Produto acabado para uma plataforma com rodas; 

O uso de uma plataforma com rodas permite facilitar o transporte da palete para 

zona de produto acabado, evitando a necessidade do porta paletes. 

f) Análise prévia da existência em fábrica de todos os produtos intermédios, que vão ser 
necessários para a ordem de fabrico; 

O estudo da existência de produtos intermédios em fábrica permitiria reduzir 

drasticamente as quebras de abastecimento por falta de produtos intermédios ou de 

produtos comprados.  

g) Reposição FIFO (first in, first out) para estruturas, carros kit e autoclismos interiores; 

Tendo um sistema de alimentação de plataformas e de carros kit em linha, facilitaria 

o trabalho de reposição de produto intermédio, permitindo ao operador focar-se na 

produção. Aqui o trabalho do operador seria retirar palete vazia/carro kit vazio para 

o lado e colocar a palete/carro kit novo para a posição da anterior. A reposição seria 

feita pelo operador do mizusumashi que retira a plataforma/ carro kit vazio e repõem 

um novo no fim da fila (buffer). O tempo de mudança de código iria diminuir, 

também, devido à facilidade da mesma.  

h) Colocar cartão no carro Kit; 

A deslocação do operador dois, para o outro lado da célula, como visto no spaghetti 

da Figura 43 seria evitada. Isto iria permitir também, retirar as carruagens de cartão 

que o Mizusumashi acarreta. Ou seja, o cartão ao ser abastecido em conjunto com 

os componentes do carro kit (bordo de linha móvel), as carruagens de cartão são 

colocadas no local onde o operador logístico abastece o carro kit. 

i) Definir Standard de mizusumashi com pontos de paragem e tempos; 
 

j) Criação de Standard para abastecimento do carro Kit para o operador da logística; 

Seguindo um standard o operador logístico ao abastecer o carro sabe onde é que 

cada um dos componentes se localiza. Dado o facto que há uma introdução de novas 

tarefas, as mesmas têm que ser interiorizadas, sendo assim um standard work 

essencial (Anexo I). 
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k) Organização dos Supermercados por parte dos RA;  

Organizando os supermercados, usando a gestão visual e uma análise ABC para 

perceber a distribuição a ter, é possível aumentar a eficiência da procura de produtos.  

6. Teste às Soluções  
 

• Desenho de novo Layout com todas as particularidades vistas na solução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operador 1  

Operador 2 

Buffer de Autoclismos – Limite de 6 paletes de stock equivalente a um turno 

das células manuais 

Espaço para produto acabado – Limite de 6 paletes de produto acabado  

Buffer para Carros Kit – Espaço para 3 carros kit  

Cartão em Carro Kit  

Buffer de estruturas – limite 1 plataforma de estruturas  

Figura 44 - Novo Layout 
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• Desenho de novos movimentos por parte de colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 - Movimentos no Novo layout 

Nº Movimento Responsável 

1 
Recarregar buffer de Estruturas e retirar plataformas vazias 

(estruturas e Autoclismos) 
Mizusumashi 

2 Recarregar buffer de carros Kit e retirar carros kit usados Mizusumashi 

3 Recarregar carros kit a aguardar entrada no buffer 

Operador 

logístico 

abastecedor de 

carros Kit 

4 
Troca de palete de autoclismos em plataforma – sai plataforma 

vazia entra plataforma cheia 
Operador 1 

5 Troca de carro kit – sai carro kit vazio entra carro kit de trás cheio Operador 2 

6 
Levar plataforma para secção de produto acabado (PA) e trazer 

plataforma vazia 
Operador 2 

Operador 1  

Operador 2 

Figura 45 - Novos movimentos de operação 
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O stock em excesso foi retirado, ficando somente o stock de 8 paletes de autoclismos em 

sequência de uso (FIFO) (figura 46 – imagem central) (ANEXO J e L). Os carros kit, as 

plataformas de estruturas e plataformas de produto acabado (PA) (Figura 46), foram também 

posicionadas no local descrito no layout. As plataformas usadas foram protótipos desenvolvidos 

pela equipa de manutenção (Figura 46). Foi feito, também, um upgrade no carro kit para 

incorporar o cartão para o teste (Figura 46- esquerda). 

 

Depois de tudo concluído em termos de layout, mediram-se duas horas de trabalho do operador, 

para perceber qual seria a cadência do mesmo, os tempos de operação fora de montagem e quais 

os problemas que ocorreriam.  

Na Tabela 8 é possível perceber o grande aumento de produtividade que houve nas duas horas 

de trabalho, com melhorias simples e de baixo custo.  

 

Analisando o tempo de ciclo da produção, na tabela abaixo, é percetível a diminuição deste 

quando comparada com o tempo real retirado das folhas de OEE.  

 

Tabela 9 - Melhoria no tempo de ciclo real 

 

Código  

Tempo 

de Teste 

(min) 

Quantidade 

Produzida 

Tempo de ciclo Real antes 

de solução (segundos) 

Tempo de Ciclo Real após 

solução (segundos) 
Melhoria  

601803 68 52 85 78,5 8% 

 

Atividade Baseline  
Tempo médio com 

nova solução  
Melhoria  

Repor nova palete de estruturas  2:40 0:40 75% 

Trocar carros kit  4:43 2:01 57% 

Trocar palete de autoclismos interiores por 
uma cheia  

5:21 1:10 78% 

Levar palete de PA para secção de PA e 

colocar palete nova  
1:59 1:15 37% 

Tabela 8 - Melhoria no tempo de operações 

 

 

Figura 46 - Novas Soluções 
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De forma a testar o novo layout na mudança de código foi medida a redução de tempo 

dispensado nesta operação (Tabela 10). Foi reduzido cerca de 16% do tempo da mudança de 

código. 

Tabela 10 - Diminuição da mudança de código 

 

Mudança de código (antes de Solução)  Mudança de código (pós-Solução) Melhoria 

13:10 11:07 16% 

 

Em relação à análise prévia da existência de produtos intermédios de cada ordem de fabrico, 

depois de discutido com o diretor de melhoria contínua (administrador), este encargo foi 

atribuído ao departamento de aprovisionamentos.  

Em relação ao mizusumashi, após o acompanhamento do mesmo retirou-se o tempo de volta 

que o mesmo em média estava a fazer, de forma a obter um baseline a partir do qual se pode 

trabalhar. Sendo o tempo esperado de 20 minutos, e a média observada de 37 minutos o 

problema de quebras de abastecimento tornava-se visível.  

Destas observações surgiram ações a implementar para reduzir o tempo deste comboio. No 

entanto, sendo o problema de grande envergadura, escolheu-se fazer um workshop dedicado ao 

comboio logístico, sem descartar as ações de melhoria já levantadas, que foram implementadas 

uma semana depois, sendo as mesmas as seguintes:  

a) Encaixe e desencaixe rápido de carruagens; 
b) Retirar carruagens de cartão do comboio, passando o abastecimento de cartão para o 

operador logístico de carros kit (como referido anteriormente); 
c) Criação de Standard de Mizusumashi a seguir pelo operador com novos standards e 

novos tempos (ANEXO M); 
d) Reorganizar supermercado de Placas e de PMI’s (supermercados mais 

desorganizados). 

Depois de aplicadas todas a melhorias da parte do mizusumashi, conseguiu-se uma redução de 

tempo de volta significativa (Tabela 11).  

Tabela 11 - Tempo de ciclo de mizusumashi 

 

Média de tempo Média de tempo após solução Melhoria  

37 31 16% 

As melhorias, infelizmente, não foram suficientes para reduzir o tempo de ciclo para os 20 

minutos normalizados do mizusumashi. Deste modo, a restante diminuição será conseguida a 

partir do workshop logístico.   
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7. Atualizar plano de ações  

No último dia de workshop, foi desenvolvido um PDCA, apresentado na Tabela 12.  

Tabela 12 - Plano de ações do Workshop 

Data 
criação 

Tarefa 

3/abril Replicação de Layout para ES001 

3/ abril Standard de abastecimento á célula e Standard de Layout 

3/ abril Marcar Layout da Célula no chão com fita  

3/ abril Standard para operador logística de carros Kit  

3/ abril Colocar calhas para plataformas correrem  

3/ abril Marcar Workshop de mizusumashi 

3/abril 
Apresentar investimento (engates rápidos + calhas + 

plataformas (PA e Autoclismos) + Carros KIT com cartão 

3/abril Criar standard do mizusumashi 

3/abril Reorganizar Supermercado PMI's e Placas 

3/abril 
Standard de recolha de produto acabado por parte do 

operador de logística  

 
8. Confirmar Objetivos 

Os resultados deste workshop irão ser explorados no capítulo 5.2. 

9. Lições retiradas e Melhorias  
 

a. A melhoria mais importante que deve ser implementada é a normalização logística que 
suporta o operador da montagem. Isto é possível com um workshop focado na logística, 
especialmente no mizusumashi.  
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4.8 Mudança de Molde – Alteração de Standard  

Inicialmente a operação de mudança de molde é feita como descrita no diagrama seguinte.  

 

No processo de setup (Figura 47) o operador tem um grande tempo de espera, enquanto os dois 

únicos técnicos das semiautomáticas (SMA) preparam a máquina. Ou seja, se alguma das outras 

13 máquinas de injeção tenha uma avaria, a mesma ficará parada durante o tempo de mudança.  

O novo modelo de setup (Figura 48) tem como objetivo: 

• Rentabilização de recursos   

• Redução de tempo de espera de técnicos para mudança (afeta OEE) 

• Redução de tempo de avaria em máquina (afeta OEE) 

Com o novo standard a mudança de molde seria realizada pelo operador e por um dos técnicos. 

Tendo o operador o papel do segundo técnico que ajuda o primeiro com a inserção e retirada 

de molde. É importante referir que já tinha sido feito um SMED (redução de tempo de mudança) 

na mudança de molde efetuada pelos dois técnicos. No entanto, com esta mudança de paradigma 

há a junção das tarefas logísticas e das tarefas de mudança à operação. O diagrama seguinte 

demonstra o panorama geral do novo standard. 

 

Operador  

2 Técnicos das 
SMA  

Produção A 
Espera por 

técnicos 

Tarefas Logísticas  

Máquina  Mudança de Molde 

Mudança de Molde 

Produção B 

Espera por fim de mudança Produção Produção 

Figura 47 - Esquema de Mudança de molde (antigo standard) 

Operador  

Produção 
A 

Espera por 
técnico Máquina  Mudança de Molde Produção B 

Tarefas 
Logísticas  

Tarefas 
Logísticas  

Produção 

Mudança de Molde 

Produção Mudança de Molde 

1 Técnico das 
SMA  

Figura 48 - Esquema de Mudança de molde (Novo standard) 
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Para esta implementação de standard foi feito um cronograma de implementação (Figura 49). 

Figura 49 - Cronograma de implementação 

Listagem de Tarefas  

Após observação dos vídeos de mudanças de molde e de mudanças de código, foram listadas 

todas as atividades de cada um dos intervenientes, técnico principal, 2º técnico e operador 

(mudança de código). As tarefas do segundo técnico foram passadas para o operador.  

Divisão em Internas e Externas  

Depois de todas as tarefas listadas dos dois intervenientes, as mesmas foram filtradas entre 

tarefas internas e externas (ANEXO N) segundo os critérios: 

• Tarefa interna: Operação que só pode ser realizada caso a linha ou o equipamento 
esteja parado. 

• Tarefa Externa: Tarefa que pode ser realizada com o equipamento ou a linha em 
funcionamento.  

Plano de Formação  

Os operadores de montagem não tinham formação de como montar um molde ou como 

manobrar uma ponte. Daqui surgiu o plano de formação, onde os operadores eram guiados por 

técnicos nas operações essenciais de uma mudança de molde. Depois de uma formação teórica 

e de uma formação prática de operação da ponte com duração de uma semana, cada um dos 

operadores foi entregue a um técnico que durante a mudança acompanhava e ensinava, seguindo 

o standard criado.  

Formação  

Como indicado no ponto anterior, as mudanças de molde foram efetuadas durante um mês por 

dois técnicos em que o segundo técnico só observava e guiava o operador na mudança. No fim 

do mês, os técnicos avaliaram a prestação dos operadores, sendo que os que foram dados como 

autónomos começaram a realizar a mudança somente com o técnico principal.  

Preparação + Testes Formação de Operadores Mudança autónoma 

Fevereiro Março Abril 

Listagem de Tarefas de 
operador e de Técnico  
Internas e Externas 

Plano de Formação 

Formação de 
Operadores com os dois 
técnicos durante a 
mudança 

Operadores declarados 
como formados e 
autónomos para fazer a 
mudança  
Acompanhamento de 
indicadores  



Abordagem Kaizen para aumento de produtividade em células de montagem 

 

48 

Acompanhamento de Indicadores  

De forma a motivar e a diminuir os tempos de mudança de molde, que devido à curva de 

aprendizagem dos operadores aumentou inicialmente, foi colocado no quadro Kaizen do setor, 

uma grelha com a foto de cada operador e com os tempos médios de mudança efetuados na 

semana anterior. O mesmo foi também colocado no quadro dos técnicos de forma a criar uma 

competição saudável e a perceber como estão em relação à média geral dos colegas.  
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5 Resultados Obtidos após implementação  

5.1 Resultados Obtidos com a alteração de standard de mudança de molde 

Os resultados observados estão explícitos na Figura 50. Nesta figura é possível entender que o 

mês de Março onde foi iniciado o treino do operador com o segundo técnico e o mês de Abril 

que o operador esteve autónomo na mudança são os meses com maior tempo de troca de molde. 

Depois deste aumento com a prática os tempos vieram a reduzir, tendo baixado em Abril para 

38,1 minutos. É importante referir que aqui estão retratadas somente as tarefas internas à 

operação.  

O que se pode observar é a curva de aprendizagem por parte dos operadores (linha preto), sendo 

que no primeiro e segundo mês houve uma maior dificuldade na mudança que se reflete nos 

valores de tempo médio de mudança (Fevereiro e Março). Outro fator importante de ser 

observado no ultimo mês de dados é a proximidade ao baseline do antigo standard no qual 

eram dois técnicos especializados a efetuar a mudança.  

 

 

 

 

 

O tempo de espera pelos técnicos não era mensurável anteriormente ao standard, sendo assim 

difícil perceber a evolução desta espera. No entanto, como anteriormente o operador esperava 

até que os dois técnicos estivessem disponíveis e agora só espera por um deles, é seguro afirmar 

que este tempo reduziu bastante. Este fator, quando o tempo de mudança de molde efetuada 

pelo operador estabilizar em relação ao baseline, vai contribuir para uma diminuição do tempo 

de mudança registado na folha de OEE, aumentando assim a produtividade.  

Por fim, outro fator que afetava o OEE de forma significativa eram as avarias de máquina, 

solucionadas pelos técnicos. Estas avarias ocorriam enquanto os únicos técnicos que as 

poderiam solucionar estavam a meio de uma mudança de molde, que não podiam interromper.  
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Figura 50 - Tempo de Mudança de Molde 
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Com a nova solução, os dois técnicos estão mais livres, pois só um é necessário na mudança, 

tornando assim as avarias mais prontamente respondidas, reduzindo deste modo o tempo de 

paragem por avaria.  

A Figura 51 retrata a percentagem de paragens sobre tempo total em que a máquina está a 

trabalhar. Este tempo de paragem não tem em conta o tempo de mudança de molde.  

 

 

 

 

A partir do momento que houve a libertação do segundo técnico houve uma melhoria 

instantânea no tempo de paragem das máquinas por avaria.  
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Figura 51 - Tempo de paragem de máquina 
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5.2 OEE – Produtividade 

O Gráfico da Figura 52 combina o cronograma de cada uma das iniciativas com o OEE Global 

do setor dos interiores. Assim é possível traçar um paralelismo entre a iniciativa e o impacto na 

produtividade.  

As técnicas do Kamishibai, Kanban e ficha de controlo de tempo de ciclo proporcionaram um 

aumento residual no OEE global. Como referido na análise dos resultados do novo standard de 

mudança de molde, a produtividade foi afetada negativamente no início do novo standard. Isto 

é observado no gráfico onde se pode ver que o OEE global estagna o aumento das técnicas 

anteriores. O workshop intensivo foi a iniciativa com maior impacto, tendo sido cumprido o 

objetivo estabelecido no mesmo workshop.  

 

 

Figura 52 - Gráfico OEE Global 

De um modo geral a produtividade teve um aumento de 6% do baseline. É importante fazer 

agora a distinção entre tipologia de células para se perceber a afetação de cada projeto em cada 

uma delas.  

Nas células manuais (Figura 53), como seria de esperar o Workshop intensivo focado nas duas 

células manuais trouxe consigo um aumento de 11% no OEE. O Kamishibai e o Kanban, por 

sua vez, impuseram 4% de OEE nas linhas de montagem manual.  
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Figura 53 - Gráficos do OEE nas células manuais 

 

Por outro lado, as células semiautomáticas (Figura 54), foram bastante afetadas nos meses 

iniciais do novo standard de mudança de molde, no entanto em Maio recupera-se a 

produtividade perdida com a curva de aprendizagem dos operadores na mudança de molde. O 

Kamishibai e o Kanban tiveram um impacto no OEE em 6% em termos relativos a Janeiro.  

 

 

Figura 54 - Gráfico do OEE das células semiautomáticas 

 

Os dados do OEE do operador e do OEE da linha podem ser analisados no ANEXO O. 
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6 Conclusão e Perspetiva de Trabalhos Futuros 

 

A eficácia da aplicação das iniciativas tanto a nível operacional como a nível de gestão ficaram 

comprovadas através da implementação na Autoclismos Lda.. Porém, a implementação e os 

resultados merecem alguns reparos.  

O projeto implementa várias técnicas lean com o objetivo em comum de aumentar a 

produtividade das células de montagem. O objetivo foi atingido com sucesso, como se pode 

observar na tabela seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As diferentes técnicas tiveram diferentes impactos no OEE como abordado anteriormente. A 

mais impactante foi o workshop intensivo, prática recente na consultora, que deve servir de 

exemplo pois constituiu um aumento de 11% no OEE das células manuais.  

Houve dois fatores essenciais para este aumento, o envolvimento da gestão de topo, e a maior 

responsabilidade e preocupação das chefias intermédias, os quais só foram possíveis a partir do 

Kamishibai e da reunião no quadro geral. Este comportamento permitiu que os problemas 

fossem resolvidos e levaram igualmente a uma maior entreajuda entre departamentos. Um dos 

problemas observados inicialmente, e que o envolvimento da gestão de topo ajudou a 

solucionar, foi a forte resistência à mudança, e à quebra de paradigmas. Como exemplo, em 

relação à mudança de molde, a empresa tinha como paradigma que os operadores não poderiam 

ser “mudadores” de molde. Este foi um dos paradigmas mais complicados de quebrar. 

A falta de ritmo do operador nas células de montagem era, e ainda é, um fator que impactua 

bastante a produtividade. Esta situação é compreensível quando o trabalho em causa implica o 

manuseamento de estruturas com um peso médio de 10 kg. No entanto, com o uso de soluções 

simples como o Kamishibai e o Kanbans de produtividade, houve uma manifesta redução do 

tempo perdido por falta de ritmo. O papel da auditoria, a partir dos Kamishibais, e da criação 

do hábito com os Kanbans, motivou e impulsionou os operadores para produzir mais.  

O workshop intensivo ao início, foi visto por muitos intervenientes, como algo que não iria 

trazer impacto para a produtividade. No entanto, com a preparação certa e com a gestão da 

equipa de forma eficaz, conseguiu-se incrementar 11% de produtividade e trazer soluções 

assertivas, que mais tarde foram aplicadas nos outros setores.  

Como nota, em relação a trabalhos futuros, seria importante a Autoclismos Lda. melhorar três 

fatores:  

• Manutenção Preventiva, de forma a reduzir o grande número de avarias que se fazem 
sentir nas máquinas 

• Otimização Logística, melhorando a logística que suporta as células de montagem 

• Resolução das pequenas avarias por parte dos operadores. 
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Figura 55 - Gráfico de resumo da produtividade 
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ANEXO A: Organigrama da empresa Autoclismos Lda. 

 

 

Figura 56 - Organigrama completo da Autoclismos Lda. 
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ANEXO B: Acompanhamento de chefe de linha e Standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 - Ficheiro resultante do acompanhamento do chefe de linha 

Figura 58 - Conclusão da análise de dados do acompanhamento 
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Figura 59 - Standard work do Chefe de linha 
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ANEXO C: Agenda Workshop – dia 1 e dia 2  

 

 

 

 

 

 

Figura 60 - Agenda do Workshop Intensivo 
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ANEXO D: Checklist de preparação para Workshop  

Figura 61 -Checklist de preparação do Workshop 
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ANEXO E: Análise ABC de códigos 

Tabela 13 - Análise ABC combinada com análise de modelos ineficientes 
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ANEXO F: Análise de diferença de tempos de ciclos  

Tabela 14 - Análise de modelos mais ineficientes 
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ANEXO G: Análise OEE por células 
 
 
 
 

Tabela 15 - Análise detalhada de OEE da célula E1 e E2 

Mês 
OEE linha-

E1 
OEE Operador - 

E1 
OEE GLOBAL 

Jan 86% 105% 90% 

Feb 84% 98% 82% 

Mar 85% 105% 89% 

    

Mês 
OEE linha-

E2 
OEE Operador - 

E2 
OEE 

GLOBAL  

Jan 88% 104% 92% 

Feb 87% 104% 90% 

Mar 86% 105% 90% 
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ANEXO H: Pareto de Perdas de cada célula 
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Figura 62 - Pareto de Perdas da célula E1 no segundo turno 

 

 

Figura 63 - Pareto de Perdas da célula E1 no primeiro turno 
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Figura 65 - Pareto de Perdas da célula E2 no segundo turno 

 

 

Figura 64 - Pareto de Perdas da célula E2 no primeiro turno 
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Figura 66 - Pareto de Perdas da célula E1 e E2 no segundo turno filtrando os dias com operadores mais 
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ANEXO I: Standard de Abastecimento Logístico 

Figura 67 - Standard de operador logístico de carros kit 
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ANEXO J: Novo Layout de célula  

Figura 68 - Layout novo de célula 
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ANEXO L: Standard de Abastecimento à célula  

Figura 69 - Standard de abastecimento à célula 

 

 



Abordagem Kaizen para aumento de produtividade em células de montagem 

 

71 

ANEXO M: Standard de Mizusumashi 

Figura 70 - Rota do Mizusumashi 
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ANEXO N: Novo Standard de Mudança de Molde  

Ordem: Operador de máquina Tipo de Operação Operação Técnico Tipo de Operação 

1 E Retira boca da MP Mudança de Molde 
2 E Leva carro da ferramenta para a máquina a mudar Mudança de Molde 
3 E Transporta o molde, FIC e GFM para a máquina Mudança de Molde 
4 E Coloca molde em pré-aquecimento Mudança de Molde 
5 E Leva mão robô correspondente ao molde para máquina (se necessário) Mudança de Molde 
6 E Alinha a ponte com a máquina e fecha a gilhotina da tremonha para cortar a alimentação Mudança de Molde 
7 E Retira a MP e leva-a para SCAMP, liga tubo de aspiração à nova MP e coloca a aspirar Mudança de Molde 
8 E Troca pigmento e abastece pigmentador Mudança de Molde 
9 E Transporta pote e sopra as águas Mudança de Molde 
10 E Desliga caixa de controladores Mudança de Molde 

11 Caso o técnico não esteja disponível: Para a máquina, chama o técnico e faz as tarefas desde a 40 à 44 Mudança de Molde I Para a máquina e abre a porta frontal Mudança de Molde 
12 Desliga Termoreguladores Mudança de Molde I Limpa faces do molde, guias e movimentos, lubrifica as guias e aplica spray anti-corrosão Mudança de Molde 
13 Retira a água de refrigeração dos moldes Mudança de Molde I Fecha o molde Mudança de Molde 
14 Fixa o gancho da ponte no olhal do molde Mudança de Molde I
15 Desliga a placa de óleo (obrigatório ter a BOMBA DESLIGADA) Mudança de Molde I Coloca barra de travamento Mudança de Molde 
16 Desliga a placa de água Mudança de Molde I Retira ficha da caixa de controladores Mudança de Molde 
17 Desliga a ficha de extração Mudança de Molde I Desaperta os calços do lado móvel (extração) Mudança de Molde 
18 Desaperta os calços da extração Mudança de Molde I Coloca chave de desengate rápido / desaperta parafusos dos tirantes da extração Mudança de Molde 
19 I Abre o prato para desacoplar a ligação da extração Mudança de Molde 
20 Desaperta perno/tirantes Mudança de Molde I Desaperta perno/tirantes Mudança de Molde 
21 Desaperta calços do lado da injeção (engate rápido) Mudança de Molde I Desaperta calços no lado da injeção Mudança de Molde 
22 Retira molde da máquina e coloca-o no chão Mudança de Molde I Fecha ar / troca mão robô / abre ar (se necessário) Mudança de Molde 
23 I Afina prato móvel (e limpa pratos da máquina se necessário) Mudança de Molde 
24 Transporta o novo molde para a máquina e posiciona-o Mudança de Molde I Troca de bico e filtro da máquina (1) Mudança de Molde 
25 Fixa calços do lado da injeção Mudança de Molde I Fixa os calços no lado da injeção Mudança de Molde 
26 I Liga ficha e caixa de controladores Mudança de Molde 
27 I Termina a afinação fina do prato móvel Mudança de Molde 
28 Aperta perno/tirantes (se necessário) Mudança de Molde I Aplica perno/tirantes de extração no molde (se necessário) Mudança de Molde 
29 Liga placa de água lado da injeção * Mudança de Molde I Mudança de Molde 
30 Fixa calços do lado da extração Mudança de Molde I Fecha prato móvel e aperta calços do lado da extração Mudança de Molde 
31 Desengata guincho do olhal do molde Mudança de Molde I Remove barra de travamento Mudança de Molde 
32 Liga placa de água lado da extração * Mudança de Molde I Puxa programa (LOAD) Mudança de Molde 
33 Liga placa de óleo (obrigatório ter a BOMBA DESLIGADA) * Mudança de Molde I Verifica os sinais dos radiais (se existirem) Mudança de Molde 
34 Ligação de acessórios pneumáticos * Mudança de Molde I Abre o molde Mudança de Molde 
35 Liga ficha de extração * Mudança de Molde I Ensaia movimentos mecânicos (abertura/fecho, radiais e extração) Mudança de Molde 
36 Liga termorregulador e programa a temperaturas Mudança de Molde I Limpa o excesso de gordura (spray anti-corrosão) das faces do molde Mudança de Molde 
37 Ensaia circuito de águas e verifica se existem fugas Mudança de Molde I Verifica se existem fugas de água Mudança de Molde 
38 Verifica o funcionamento das borboletas das águas Mudança de Molde I Afina cota de alta pressão corretamente Mudança de Molde 
39 Regista paragem de máquina e produção na folha OEE Tarefas Logisticas I Purga M.P. e deixa a carga feita Mudança de Molde 
40 Ir ao Izaro colocar a respetiva mudança (Molde/MP/Cor) Tarefas Logisticas I Afina sensor/cota de consenso de injeção Mudança de Molde 
41 Fecha operação de Montagem - registo produção Tarefas Logisticas I
42 Fecha operação de Gravação - registo Tarefas Logisticas I
43 Regista etiqueta da produção anterior no IFS Tarefas Logisticas I
44 Troca contentores de MP NC Tarefas Logisticas I
45 Arruma a OF anterior (Papel) Tarefas Logisticas I
46 Sucata etiquetas Tarefas Logisticas I
47 Bordo de linha avançado - retirar as peças Tarefas Logisticas I
48 Retorno no bordo de linha da produção anterior (caixas) Tarefas Logisticas I
49 Troca da FIC Tarefas Logisticas I
50 Substituí o Gabari Tarefas Logisticas I
51 Auditoria ao Bordo de linha Tarefas Logisticas I
52 Abastece Bordo de Linha avançado Tarefas Logisticas I
53 Confirma ficha de produto, embalagem e IO (quotas de gravação) Tarefas Logisticas I
54 Afina Laser Tarefas Logisticas I
55 Preenche nova OF na folha OEE Tarefas Logisticas I
56 Regista hora de início de produção na folha OEE Tarefas Logisticas I Inicia a produção em automático * 

57 E Averigua o funcionamento de periféricos Mudança de Molde 
58 E Ajusta/verifica programa da máquina (2) Mudança de Molde 
59 E Caso operador não tenha terminado as tarefas logisticas, colocar autoclismos para o lado Mudança de Molde 
60 E Prepara a mudança seguinte Mudança de Molde 

LEGENDA:

I - Operação Interna

E - Operação Externa

MP - Matéria Prima

SCAMP - Sistema Central de Aspiração de Matéria Prima

* Estas tarefas são feitas pelo operador que está do lado onde estes elementos se encontram localizados.

NOTA:

No final do dia despejar / colocar a aspirar o pote de águas utilizado durante as mudanças de produção do turno

→ Tempo 1ª fase e tempo total injeção;

→ Almofada constante;

→ Tempos de ciclo;

→ Águas e temperaturas dos termorreguladores;

→ Velocidade de carga, valor contrapressão e velocidade de rotação do fuso do pigmentador.

Fim de Mudança

MODO OPERATÓRIO DA MUDANÇA DE MOLDE

(1) CASOS OBRIGATÓRIOS PARA TROCA DE BICO:

→ Enchimento das peças com a 1ª fase;

Preparação P/ Mudança

Início da Mudança

→ Produção anterior em reciclado com mudança para molde de canal quente e MP virgem;

→ Produção anterior com cor preta e mudança para uma cor clara.

(2) VERIFICAR OBRIGATORIAMENTE NO ARRANQUE:

→ Temperaturas dos canais/bicos quentes, câmara e respectivas tolerâncias;

→ Pressões de injeção (1ª e 2ª fase);

Tabela 16 - Listagem de tarefas na mudança de molde com divisão de tipologia de tarefa 
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Tabela 17 - OEE de Operador e de Linha por célula ao longo do projeto 
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