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Resumo  
A visão é um dos sentidos com mais impacto na vida humana e cada vez mais existe uma 
sensibilização para prevenir problemas relacionado com a visão. A Empresa Focus, sobre a 
qual incide este projeto, é uma empresa que fabrica lentes de óculos que visam corrigir 
problemas de visão dos mais variados. Este projeto surge no sentido de reduzir as lentes 
produzidas com defeito, para promover prazos de entrega mais aliciantes com uma qualidade 
de produto superior. 

A Focus é uma empresa que opera a três turnos, estando dividida em oito secções, das quais 
quatro pertencem ao processo de alteração da lente nas suas propriedades. Partindo de uma 
percentagem de quebras de 10.4%, optou-se por desenvolver subprojetos com dois grandes 
focos: melhoria focada na qualidade (kobetsu) suportada pela melhoria de comunicação entre 
equipas e secções. 

Com a implementação da filosofia Kaizen e com a melhoria da cultura organizacional 
recorrendo a ferramentas simples e intuitivas, foi possível ter um impacto positivo na 
performance da Focus, resultando numa percentagem global de quebras de 7.1%, 
correspondendo a uma redução de 3.3 pontos percentuais em cinco meses. É de notar que o 
maior contributo para a Empresa, com a implementação desta filosofia, não se traduz apenas 
nesta redução de quebras, mas sim na mudança da cultura organizacional que se fez sentir. 
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Kaizen in the Optics Industry: Focused Improvement on Quality 

Abstract 

Sight is one of the most critical senses to human life and the awareness regarding preventing 
visual impairment has increased. Focus, the company in which this project focus on, arises as 
a company that produces lenses to be used in glasses, in order to correct some visual 
problems. This project emerges from the need to produce less non-conforming lenses, 
fomenting competitive delivery times with a better-quality product. 

Focus is a company that produces three shifts each day, except for Sunday, and it’s dividid in 
eight departments, four of them being part of the product-changing life. From a percentage of 
non-conforming units of 10.4%, it was decided to develop subprojects related to two main 
goals: focused improvement on quality (kobetsu) supported by an improvement on the way 
different teams and departmants communicate with each other. 

With the Kaizen philosophy implementation and with the improvement of organizational 
culture usgin simple and intuitive tools, it was possible to impact positively Focus’ 
perfomance, by decreasing the non-conforming rate to 7.1% in five months. It is important to 
highlight the fact that the biggest contribute to the company with the implementation of 
Kaizen philoshophy is not completely visible on the non-conforming rate, but it’s essentialy 
the mark that it leaves on people and how it changes de organizational culture and how it will 
be perpetuated. 
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1 Introdução  

A presente dissertação visa descrever um projeto de melhoria realizado num ambiente 
empresarial, suportado pelas metodologias Kaizen. Este projeto concentrou-se numa empresa 
ótica internacional, que será designada por Focus. A Focus conta com fábricas espalhadas por 
vários países, respondendo à Empresa-Mãe. 

O produto desenvolvido pela Focus são lentes oftálmicas, que podem ser produzidas no local 
ou podem ser compradas a certos fornecedores, adicionando alguns tratamentos e alterar 
certos parâmetros. A produção das lentes parte de patelas que são fornecidas por terceiros, 
que poderão ser de diversos materiais e com as mais diversas características. Estas patelas são 
trabalhadas e o produto final poderão ser as lentes já manufaturadas (cortadas ou por cortar) 
ou mesmo um par de óculos, cuja armação também é fornecida por terceiros. 

O objetivo máximo deste projeto reflete-se numa redução percentual de lentes que são 
produzidas com defeito e que, devido a esses defeitos, são consideradas quebras e conduzem a 
um reprocessamento do pedido. 

1.1 Enquadramento do projeto 

Cerca de 35% da população mundial sofre de problemas de visão, sendo que 80% desses 
problemas poderiam ser prevenidos. Existe uma perda de produtividade associada a estes 
problemas de visão que se traduz em 241 milhões de euros anuais («Vision Statistics», sem 
data). 

Do ponto de vista de crescimento e aprendizagem, a visão demonstra ser um dos principais 
meios para adquirir conhecimento, sendo que 80% do que as crianças aprendem resulta do 
processamento visual. A aprendizagem visual revela-se ser mais eficaz do que a 
aprendizagem através de aulas teóricas ou mesmo de conferências (Dale 1969). 

De acordo com a World Health Organization («Visual impairment and blindness» 2014), os 
principais motivos que provocam problemas de visão são: 

 Erros de refração incorreta – como miopia; 

 Cataratas; 

 Glaucoma. 

Estima-se que entre 2010 e 2050 a população com os problemas de visão mais comuns 
duplique («National Eye Institute» 2010), embora estes problemas possam ser tratados ou 
minimizados. No caso dos Estados Unidos, estima-se que 80% das lesões oculares possam ser 
corrigidas com o devido uso de óculos («Vision Statistics», sem data). 

Neste sentido, a procura de óculos terá uma tendência a crescer nos próximos anos, pelo que é 
essencial a indústria estar preparada para suportar este aumento de procura.  

Para além disso, com a evolução da forma como a sociedade vive, surge uma necessidade de 
satisfazer a necessidade dos clientes de uma forma muito mais rápida. Desta forma, é 
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essencial que todo o processo, desde a identificação da necessidade de óculos pelo 
consumidor até os óculos lhe serem entregues, seja eficiente e, acima de tudo, eficaz.  

Atualmente, a Focus tem dois projetos em curso que visam acelerar o processo de entrega ao 
cliente: 

 O projeto Entrega3 que tem como objetivo entregar um pedido em três horas. Para este 
projeto estão qualificados todos os clientes que se situem nos mesmos distritos que as 
fábricas da Focus; 

 O projeto Entrega24 que tem como objetivo fazer a entrega de lentes pedidas a 
clientes internacionais em 24 horas, tendo em conta o período de transportação. 
Embora existam algumas restrições para estes clientes, os clientes abrangidos situam-
se em toda a Europa, desde Espanha, Itália, Inglaterra, entre outros. 

A partir daqui, surge a necessidade da Focus desenvolver um projeto de melhoria na produção 
das lentes, ou seja, de produção de lentes com mais qualidade e, assim, poder reduzir o lead 
time de entrega e melhorar a satisfação do seu cliente.  

Nos últimos seis meses, entre Julho e Dezembro de 2016, 10.4% de lentes foram produzidas 
com defeitos que levam à rejeição das lentes, sendo o objetivo máximo deste projeto reduzir 
este valor para 6.83% até junho e 4.7% em fevereiro de 2018, sendo o valor benchmark da 
indústria, com base nas restantes fábricas de produção da Empresa a nível internacional.  

Assim se justifica a intervenção do Kaizen Institute, responsável pelo projeto com o objetivo 
de reduzir a taxa de lentes que vão para quebra. 

1.2 Introdução ao Kaizen Institute 

Nesta secção será apresentado o Kaizen Institute (KI) responsável pelo projeto desenvolvido 
no qual se baseia esta dissertação. Para além de ser apresentada brevemente a história da 
empresa, serão apresentadas as metodologias utilizadas para cumprir a missão de tornar as 
empresas mais focadas na melhoria contínua. 

1.2.1 História do Kaizen Institute 

O KI é a empresa pioneira a promover a prática e o espírito Kaizen, fundada em 1985, 
composta por pessoas dedicadas a tornar possível toda a gente, em todo o lado, todos os dias 
melhorar continuamente um negócio (Imai 2012). O nome da empresa visa refletir exatamente 
esta vontade: mudar – KAI – para melhor – ZEN. 

A filosofia Kaizen surge após um período de mudança global. A economia japonesa 
encontrava-se num período negativo após a Segunda Guerra Mundial, sendo que os Estados 
Unidos (EUA) marcaram uma presença maior, para evitar que aquela que era na altura a única 
potência para além dos EUA conquistasse um lugar ainda mais poderoso. No entanto, havia 
uma preocupação por parte dos americanos de que a população do Japão se revoltasse com as 
fracas condições que se faziam viver e se tornasse mais suscetível a ceder ao comunismo, 
levando a que a União Soviética ganhasse o controlo do Pacífico. 

Com as limitações que eram então colocadas à indústria japonesa, tal como empréstimos de 
baixo capital para promover crescimento a longo prazo, e a não contratação de pessoas, para 
promover a produtividade dentro das fábricas, a abordagem das diversas empresas e os 
métodos de gestão utilizados tiveram de ser alterados.  

Posto isto, as metodologias Kaizen foram desenvolvidas para satisfazer as necessidades 
impostas e promover o crescimento da indústria. Em 1981, Masaaki Imai, que até à data 
promovia visitas por parte das chefias japonesas a empresas americanas, fez a primeira visita 
de chefias americanas às empresas japonesas, para expor as vantagens das melhorias 
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incrementais e contínuas, ao invés da melhoria descontinuada muito característica das 
empresas globais na altura. 

Masaaki Imai decide, em 1985, fundar a empresa Kaizen Institute, contando já com vasta 
informação em temas de qualidade e possuindo uma base de contactos sólida. 

1.2.2 Metodologias Kaizen 

Como já foi referido, o KI visa promover uma política de melhoria contínua e, por isso, 
oferece diversos serviços nesse âmbito, dividindo-se em três grupos: 

 Consultoria e implementação – projetos, de duração a variar entre um par de dias a 
anos, e que têm como objetivo trazer mudança, acompanhada de inovação; 

 Educação, treinos e eventos – podem ser eventos mais operacionais ou mais 
direcionados à aprendizagem teórica dos conceitos aplicados no dia-a-dia; 

 Tours e benchmarking – apresentar as empresas que são consideradas “best-in-class”, 
que por alguma razão se destacam pela positiva na sua indústria. 

1.3 Método seguido no projeto  

O projeto na Focus divide-se em duas fases: 

 Fase de planeamento; 

 Fase de implementação. 

Na fase de planeamento será definido o estado atual, o estado futuro e serão identificadas as 
áreas de atuação. Assim, a fase de implementação terá início com a implementação dos 
subprojetos definidos na fase de planeamento. 

O projeto terá início com a análise dos diferentes processos que ocorrem na Focus, para 
perceber com mais detalhe cada uma das operações. Posto isto, será feita uma análise de 
oportunidades, onde se pretende identificar as melhorias a implementar que deverão ter 
prioridade. Esta prioridade será dada consoante a contribuição dessa melhoria para o alcance 
do objetivo definido, que se representa pelas quebras de 6.83%. 

Posto isto, e tratando-se de um projeto com base na melhoria focalizada na qualidade, 
pretende-se reunir equipas para cada um dos subprojectos desenvolvidos e clarificar sobre o 
problema em estudo. Assim, será possível definir o seu estado inicial e fazer uma análise de 
causas. Desta forma, pode então passar-se para a fase seguinte que trata de desenhar um 
conjunto de soluções para mitigar as causas encontradas e verificar o impacto das soluções 
implementadas. Percorrendo este ciclo até mitigar as principais causas, vão sendo 
desenvolvidos alguns processos que serão normalizados, para partilhar a melhor forma 
conhecida até à data de realizar um processo.  

Paralelamente a isto, serão definidos momentos diários de partilha de informação, para 
promover a partilha de problemas e o conhecimento sobre as potenciais causas por todos. Para 
isto, será desenvolvido um projeto de Kaizen Diário, que será descrito mais à frente (Secção 
6.1). Este é um ponto relevante, visto que a Focus está operacional 7 dias por semana, 
interrompendo as suas atividades de produção apenas no terceiro turno do domingo. Isto faz 
com que as chefias das diversas secções, por vezes, nem se cruzem e dificulta esta partilha de 
conhecimento sobre os diferentes processos e as dificuldades que vão surgindo. 

Para complementar estes projetos, decorrerão reuniões frequentes com a equipa transversal da 
Focus, para melhorar o fluxo de informação. 
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1.4 Estrutura da dissertação 

Tendo já sido apresentado o contexto do projeto, segue-se uma apresentação da filosofia que 
sustenta todo o projeto (Capítulo 2). De seguida, será apresentada a caracterização da 
Indústria (Capítulo 3) e da Empresa (Capítulo 4), servindo para enquadrar o contexto da 
Focus. 

Segue-se a descrição da fase de planeamento, que consiste na descrição do estado atual, 
estado desejado e identificação do desvio e especificação do caminho a seguir (Capítulo 5). 

Após a fase de planeamento é apresentado o desenho de soluções, onde são apresentadas as 
medidas tomadas e as ações desenvolvidas de forma a garantir o sucesso do projeto (Capítulo 
6). 

Por fim, são apresentadas as conclusões do projeto, onde é feita uma análise global do projeto 
e identificação de possíveis desenvolvimentos futuros (Capítulo 7). 
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2 Filosofia Kaizen 

É importante compreender profundamente o conceito Kaizen surge para descrever o conceito 
de mudança para melhor, procurando envolver todos, em todos os lugares, todos os dias, pois 
só assim é possível um avanço sustentável. 

A filosofia Kaizen defende que uma empresa pode crescer e potenciar a sua competitividade 
com base em melhorias incrementais, complementarmente às melhorias disruptivas, 
proporcionadas, por exemplo, por evoluções tecnológicas. Para isso, cada pessoa, seja qual for 
a sua responsabilidade numa empresa, é responsável por procurar melhorar a mesma. 
Suportada nesta filosofia, é possível cada empresa evoluir positivamente sem recorrer a 
elevados investimentos. 

É importante referir que esta filosofia se foca no cliente, pelo que é relevante acompanhar três 
vetores abrangentes (Imai 2012), nomeadamente: 

 Qualidade – diz respeito não só à qualidade dos produtos ou serviços produzidos, mas 
também à qualidade dos processos utilizados– pretende-se produzir bem à primeira; 

 Custo – refere-se ao custo total associado à produção ou serviços prestados– 
produzir/servir com o menor custo possível; 

 Entrega – visa analisar o cumprimento do tempo de entrega pedido pelo cliente– com 
o lead time mais curto possível, e de forma a cumprir os prazos estabelecidos. 

O modelo mais atual inclui também o vetor motivação, pois é necessário que todos os 
colaboradores estejam alinhados para que seja possível atingir os resultados pretendidos: um 
bom planeamento e um bom modelo por si só não são suficientes para alcançar estes 
resultados. 

A filosofia Kaizen diferencia-se de outras filosofias devido ao seu método: adicionar valor 
acrescentado a uma empresa costuma implicar um acréscimo do desperdício, embora numa 
proporação menor; a filosofia Kaizen visa substituir desperdício (designado por Muda em 
japonês) por valor acrescentando, traduzindo-se em incrementos de qualidade, custo, serviço e 
até motivação, com pouco investimento. 

Em virtude de um crescimento saudável e sustentável de uma empresa, a filosofia Kaizen 
rege-se por alguns fundamentos que serão descritos de seguida (Martinho 2016). 

Criação de valor para o cliente 

A empresa só conseguirá crescer se permanentemente melhorar a experiência percecionada 
pelo seu cliente, pois só assim continuará a ter alguém a quem servir. É importante referir que 
este pensamento não se aplica apenas ao cliente como o consumidor, mas sim a todos os 
clientes. Isto é, devemos pensar no cliente como o responsável pela operação seguinte, 
fazendo com que todas as fases do processo tenham uma validação de qualidade. 

Este fundamento torna possível definir objetivos ambiciosos e estimulantes entre diferentes 
postos de trabalho e, mais do que isso, incentivar uma produção de qualidade. 
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Eliminar Muda (desperdício)  

Os processos adotados por qualquer empresa para satisfazer os seus clientes devem 
concentrar-se no acréscimo de valor para o cliente, pois é este o valor pelo qual o cliente está 
disposto a pagar. Para isto, o desperdício deve ser bem identificado e eliminado.  

Para facilitar a identificação de desperdício, serão apresentados alguns exemplos, baseados 
numa estamparia têxtil, para ilustrar cada uma das categorias de desperdício: 

 Espera de pessoas – na produção de um estampado novo, com algumas 
características mais complexas, é possível que os colaboradores dependam de uma 
chefia para aprovar o estampado. Este tempo de espera pode ser considerado espera de 
pessoas, pois o artigo ficou em stand-by à espera de aprovação, sem lhe ser 
acrescentado qualquer valor; 

 Espera de material e informação – considerando ainda o exemplo anterior, antes de 
estampar o artigo, é necessário fazer a produção das tintas a serem utilizadas; uma vez 
que as propriedades destas tintas são válidas por períodos curtos de tempo, o artigo 
poderá ter que esperar pelo acerto de cor, que depende da produção das tintas; neste 
caso, o artigo fica à espera de material, não estando a ser acrescentado valor do ponto 
de vista do consumidor; 

 Movimento de pessoas – para as tintas serem produzidas, existe a necessidade de 
deslocação de pessoas à cozinha de cores, para selecionar o conjunto de corantes a 
serem introduzidos, e posteriormente, a tinta terá que ser transportada; por cada vez 
que isto acontece, é desperdiçado tempo do colaborador numa atividade pela qual o 
cliente não está disposto a pagar; 

 Movimento de material e informação – acontece no caso em que a tinta necessária 
para produzir um estampado está pronta e é transportado o recipiente com o conteúdo 
para junto da máquina de estampar; no limite, a tinta seria produzida na própria 
máquina de estampar e evitava-se este desperdício de movimento;   

 Excesso de produção – o excesso de produção é considerado um desperdício pois não 
está a ser gerado valor e, pelo contrário, pode provocar alguns obstáculos, tal como 
menos área disponível para outras atividades; 

 Sobreprocessamento – se uma dada operação pode ser realizada em 5 passos, não há 
qualquer valor acrescentado em fazer a mesma operação com mais passos, ou mesmo 
com um nível de complexidade superior, pelo que se deve evitar o 
sobreprocessamento; 

 Retrabalho e perdas – este é o desperdício mais fácil de percecionar, pois é aquele 
que melhor transparece o não acréscimo de valor para o cliente; voltando ao exemplo 
do estampado, o retrabalho terá lugar caso o primeiro estampado não esteja de acordo 
com as especificidades definidas pelo cliente, ou seja, o cliente não estará disposto a 
pagar pelo primeiro estampado e será produzido um segundo estampado em 
conformidade com o acordo selado. 

Gestão visual 

O objetivo da gestão visual passa por tornar visível e de fácil interpretação informação que 
poderá ser muito relevante. Como já foi descrito no capítulo anterior, grande parte do 
conhecimento adquirido do ser humano advém do que o ser humano visualiza, por isso torna-
se muito mais eficaz toda a informação que é transmitida visualmente. 

Adicionalmente, é importante referir que a gestão visual serve, acima de tudo, para tornar os 
processos mais fluídos, eficazes e eficientes, ou seja, visa simplificar o processo de tomada de 
decisão. Um exemplo de gestão visual é ter um conjunto de luzes a simular um semáforo em 
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cima de uma máquina de produção, sendo que o verde corresponde ao funcionamento normal, 
a luz amarela transmite que a máquina está a dar erros, mas continua funcional, e a luz 
vermelha assinala que a máquina parou por completo devido a algum erro. Com este código 
de cores e gestão visual é muito mais simples perceber como estão os processos a decorrer e 
quais as operações que estão a requerer mais atenção. 

Pode-se ainda ir mais longe e pensar num indicador que apresenta a evolução de uma equipa 
de produção. Por exemplo, é muito mais simples perceber esta evolução num gráfico, do que 
apenas ouvir falar sobre a evolução, sem associar claramente às descidas e subidas. 

Com uma melhor gestão visual é também possível envolver mais todas as pessoas, pois todos 
compreenderão melhor o estado atual e o que os distancia do objetivo. 

Conclui-se, portanto, que a gestão visual é uma ferramenta essencial para melhorar a 
comunicação. 

Ir para o terreno (Gemba) 

Gemba é a palavra japonesa que se traduz em “local onde se acrescenta valor”, e utiliza-se 
para referência aos postos de trabalho e ao local onde se dão as operações de valor 
acrescentado, do ponto de vista do cliente. 

O acompanhamento do gemba é indispensável pois é lá que se encontram as causas para os 
desvios encontrados entre os objetivos e o estado atual de uma empresa. Desta forma, é no 
gemba que mais facilmente serão encontradas oportunidades de melhoria, guiando a empresa 
no rumo da melhoria contínua. 

Envolvimento dos colaboradores 

Um dos grandes fundamentos da filosofia Kaizen é a cultura de não culpar e não julgar, pois 
só assim se consegue identificar a origem dos problemas e solucioná-los, em vez de se tentar 
esconder os problemas para evitar consequências.    

Como já foi referido, o envolvimento dos colaboradores é um dos principais fundamentos do 
Kaizen, pois quando todos os intervenientes estão alinhados com o objetivo final, todos irão 
trabalhar no mesmo sentido, a identificação das oportunidades de melhoria será mais simples 
e mais rapidamente será possível atingir o resultado pretendido. Para além disso, é importante 
referir que todos os colaboradores têm algo a acrescentar e conseguem identificar alguma 
melhoria, quer seja por estarem diariamente no gemba, quer seja por estarem diariamente a 
planear, ou a fazer qualquer tipo de atividade.  

2.1 Conceitos Kaizen 

De acordo com Imai (Imai 2012), existem alguns conceitos básicos nos quais a filosofia 
Kaizen se baseia: 

 Gestão Kaizen – para além de procurar melhorar, a empresa deve investir recursos em 
manutenção, pois o objetivo é prever os obstáculos, para evitar os seus impactos 
negativos; 

 Processo versus resultado – o resultado será tão bom quanto o processo o permitir, 
por isso esta filosofia defende um pensamento orientado ao processo, que no limite 
conduzirá aos resultados pretendidos; controlar o processo é limitar os resultados, pelo 
que se deve desenhar os processos de forma a que o resultado corresponda ao 
pretendido; 

 Ciclo de melhoria PDCA – este ciclo de melhoria visa captar algumas das 
oportunidades de melhoria existentes e dar-lhes acompanhamento até realmente se 
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verificar o resultado; na secção seguinte esta ferramenta será descrita com mais 
detalhe; 

 A Qualidade como primeiro vetor – dos já descritos vetores que fundamentam esta 
filosofia, a Qualidade é aquele que deve ter prioridade, pois não traz benefícios servir 
ao cliente um produto/serviço com um custo competitivo, num prazo mais curto do 
que o expectável se for para servir mal o cliente – a longo prazo não é sustentável; 

 Falar com dados – sendo esta filosofia baseada na melhoria, é necessário definir com 
clareza os problemas e conseguir suportar cada afirmação com dados concretos, pois 
esta será a melhor forma de conduzir a uma resolução estruturada de problemas, 
focando nas questões que impedem a empresa de atingir os resultados pretendidos; 

 O cliente é o próximo processo – embora deva haver um foco de toda a empresa no 
cliente final, é de extrema relevância que cada processo assuma o processo seguinte 
como o seu cliente interno, pois será este o responsável pela avaliação da qualidade do 
trabalho feito; garantindo que todos os processos são responsáveis pela qualidade do 
que é produzido, o cliente final, que é o cliente externo, ficará satisfeito com o 
resultado obtido. 

Os conceitos acima descritos devem estar sempre presentes na aplicação da filosofia Kaizen, 
pois, tal como dito anteriormente, estando o processo limitado, o resultado será dentro do 
expectável. Desta forma, aplicando os conceitos corretamente (processo controlado), os 
resultados tornar-se-ão visíveis. 

2.2 Ferramentas Kaizen 

Uma vez já apresentada a filosofia Kaizen e os seus principais conceitos, serão descritos nesta 
secção algumas das ferramentas utilizadas no processo de melhoria contínua. 

2.2.1 Kaizen Diário 

O Kaizen Diário (KD) é utilizado com o objetivo de estimular uma cultura de melhoria entre 
todos, promovendo uma melhoria da comunicação e um controlo de diversos indicadores 
frequentemente. Ultimamente, são os colaboradores que se encontram no gemba que mais 
acompanham cada operação, pelo que são eles que mais poderão introduzir oportunidades de 
melhoria.  

Em consequência de uma melhor comunicação e de uma maior partilha, pretende-se encontrar 
as melhores práticas de trabalho e normalizar as instruções de trabalho. Desta forma, reduz-se 
a variabilidade das diversas operações, promovendo um processo controlado. Adicionalmente, 
um dos objetivos do KD é preparar os diferentes níveis de chefias a reagir de imediato aos 
problemas com contramedidas.  

O KD consiste em reuniões frequentes com a chefia intermédia, com a frequência a depender 
dos métodos de trabalho das equipas, utilizando um quadro com recurso a gestão visual e de 
forma a transparecer o que é mais crítico para a empresa. É comum um quadro de KD não 
dispensar os seguintes elementos para seguimento: mapa de presenças, plano de trabalho, 
indicadores e plano de ações.  

Embora o nível do gemba seja capaz de analisar algumas questões por si, esta ferramenta só é 
bem-sucedida com um comprometimento forte das chefias intermédias e superiores, que 
devem reunir cinco competências (Costa 2016):  

 Conhecimento do trabalho; 

 Conhecimento das responsabilidades; 
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 Capacidade de melhorar; 

 Capacidade de ensinar; 

 Capacidade de liderar. 

Embora estas sejam competências que poderão ser treinadas e nas quais se deve investir 
tempo, em empresas nas quais a cultura de melhoria contínua ainda se encontra num estado 
imaturo, as chefias tendem a investir o seu tempo a resolver problemas, mas não a encontrar 
as causas dos problemas e a mitigar as mesmas. 

De forma a promover uma boa liderança, para que o processo seja bem-sucedido, três 
comportamentos devem ser enraizados, sendo eles a reação imediata a alertas acionados por 
membros da equipa, a monitorização e comunicação do desempenho da equipa e a 
implementação das melhorias necessárias. 

Estes comportamentos farão com que a equipa do gemba se mantenha motivada a insistir 
numa cultura de melhoria contínua, a chefia intermédia veja o seu trabalho simplificado na 
análise de objetivos e problemas e, no limite, cada problema chegará à chefia superior de uma 
forma muito mais estruturada. 

O KD divide-se em quatro níveis, nomeadamente: nível 1 - organização da equipa; nível 2 - 
organização do espaço; nível 3 - melhores práticas – SDCA; nível 4 - melhoria – ciclo PDCA. 

Pode ainda ser considerado o nível zero que corresponde ao planeamento do KD, onde se 
deve introduzir às equipas o que é o KD e descrever com detalhe cada um dos níveis. É 
essencial fazer-se uma análise do que distancia o momento atual relativamente ao modelo de 
KD. 

De seguida serão apresentados os dois primeiros níveis (nível 1 e nível 2), pois serão aqueles 
abordados neste projeto (Costa 2016). 

Nível 1 

Os principais objetivos do primeiro nível de KD, que foca na organização da equipa, passam 
por: 

 Sensibilização das equipas para o desperdício; 

 Definição de planos de trabalho; 

 Utilização de quadros de equipa e standards visuais; 

 Treino dos líderes de equipa e melhoria dos papéis e responsabilidade. 

Estes são alguns dos tópicos que potenciam equipas a trabalhar em conjunto, com um melhor 
fluxo de informação e mais flexibilidade. É importante notar que o treino dos líderes não pode 
deixar de existir, pois são os líderes que mais acompanhamento vão dar à equipa e são eles 
que vão motivar a equipa nas próximas ações, pelo que devem estar alinhados com o método 
a seguir. Assim, o KD abre uma janela para uma melhor gestão interna da equipa e gestão 
entre equipas, recorrendo a planos de trabalho, áreas de comunicação, entre outros. 

De forma a conseguir atingir estes objetivos, há uma série de ações e ferramentas que devem 
ser utilizadas, tais como: 

 Quadro de equipa; 

 Standards de reunião; 

 KPI (key performance indicators) e objetivos; 

 Planos de trabalho; 
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 PDCA; 

 Matriz de Competências; 

 Standard work nível 1 dos líderes de equipa. 

Os quadros de equipa servem como um suporte visual de tudo o que é relevante para a equipa 
em questão, pois é lá que ficam identificados os objetivos, os indicadores, o PDCA, entre 
outros.  

Pretende-se que as reuniões de KD sejam de duração igual ou inferior a cinco minutos, pelo 
que a utilização do quadro deve ser objetiva e o standard da reunião deve ser claro. Assim, 
opta-se por deixar visível no próprio quadro o próprio standard da reunião, para garantir a 
otimização do tempo de reunião. 

Os indicadores e objetivos são importantes para guiar as equipas na direção certa. Cada 
equipa estará a trabalhar para o seu objetivo e ver o indicador a flutuar em torno do objetivo, 
identificando os desvios, permitindo que a equipa se foque e comece a ser mais crítica sobre o 
que está a fazer. É importante referir que estes indicadores deverão ser adaptados à equipa e 
às operações em questão, ainda que devam ter em conta os vetores da gestão Kaizen – 
Qualidade, Custo, Serviço e Motivação.  

O plano de trabalho visa facilitar a tomada de decisão de cada elemento, pois são identificadas 
as necessidades entre todos e a equipa entre si define qual a melhor forma de gestão dada a 
capacidade e as necessidades. A matriz de competências vem tornar mais transparente as 
capacidades de cada um, pois não se deve atribuir uma tarefa a alguém que não tem qualquer 
conhecimento da mesma. Assim, a matriz de competências deixa claro o estado atual e 
permite identificar quais as áreas que deverão ter prioridade em formação. Desta forma, a 
matriz de competências pode ser acompanhada de um plano de formação. 

O PDCA, que representa o ciclo Plan-Do-Check-Act, visa identificar as ações de melhoria 
identificadas pela equipa para se dar seguimento: 

 Plan representa a fase em que a ideia já foi pensada e está a ser planeada; 

 Do é a fase em que a ação de melhoria está em curso; 

 Check representa a fase em que a ação de melhoria está a ser implementada, mas 
ainda há a necessidade de ver os resultados, ou seja, verificar se realmente a ação se 
traduziu numa melhoria; 

 Act é a última fase e visa identificar as ações de melhoria que já foram implementadas 
e cuja melhoria foi verificada. 

Este ciclo tem como objetivo manter a equipa envolvida no seu posto de trabalho e a ser mais 
autónoma. Este plano de ações em tudo está relacionado com os indicadores, pois a análise 
crítica dos indicadores é que promove uma discussão para identificar causas-raiz de diversos 
problemas, identificando então ações de melhoria para as mitigar. 

Este ciclo de melhoria, também conhecido como o ciclo de Deming (Deming 1986), pode ser 
aplicado em diversas circunstâncias e é uma ferramenta largamente utilizada para estruturar e 
priorizar ações, mantendo o foco nas questões mais relevantes.  

Por fim, o standard work dos líderes de equipa servem para dar rumo aos mesmos, ajudando a 
perceber o que é desperdício e valor acrescentado, demonstrando que as reuniões de KD são 
origem de valor acrescentado, quer para a equipa, quer para o seu líder, pois também facilita o 
processo de gestão da equipa. 
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Nível 2 

O segundo nível tem início quando a equipa já apresenta uma boa dinâmica e tem os seguintes 
objetivos: 

 Melhorar a gestão visual; 

 Implementação dos 5S; 

 Auditorias e confirmação do processo. 

Fundamentalmente, este nível visa criar organização do posto de trabalho, baseando-se na 
organização da equipa. 

A gestão visual tem como principal objetivo garantir uma tomada de decisão facilitada, 
fazendo com que todos os colaboradores possam representar uma parte ativa desta tomada de 
decisão.  

No que diz respeito aos 5S, esta é uma ferramenta utilizada para complementar a identificação 
dos considerados sete tipos de desperdício, já referidos no Capítulo 2. Tratando-se de uma 
ferramenta de organização, os 5S representam cinco ações a praticar num posto de trabalho: 

 Seiri – triagem; 

 Seiton – arrumação; 

 Seiso – limpeza; 

 Seiketsu – normalização; 

 Sehitsuke – disciplina. 

Embora estas ações possam decorrer em simultâneo, como é o caso da limpeza e arrumação, 
deve-se garantir que eles existem nesta ordem, ainda que isso implique uma segunda limpeza. 
A triagem serve para recolher todos os elementos que são necessários para a 
operacionalização das tarefas nesse local e eliminar tudo aquilo que poderá não estar a 
acrescentar valor. O segundo passo, arrumação, baseia-se em delinear os espaços, facilitando 
a disposição dos materiais, com base nas necessidades de cada um. Como disse Kopp, “A 
place for everything and everything in its place” (Kopp 2013). A limpeza segue-se numa ótica 
de inspeção, garantindo o bom estado de cada tipo de material e a sua arrumação. O quarto 
passo surge para garantia de que a melhoria é sustentada e não se perde no tempo, dando 
instrução a todos os colaboradores. Por fim, a disciplina visa garantir o cumprimento dos 
passos que ficam definidos nos documentos normalizados. Uma ação só resulta em melhoria 
se o seu acompanhamento for feito e se realmente se sustentar a melhoria. 

Para concluir, as auditorias representam um passo importante para as equipas. Se por um lado 
as auditorias são úteis para as chefias intermédias, pois são um indicador para ver o 
cumprimento da equipa, por outro permite às equipas criar um espírito de competição 
saudável, estimulando um crescimento e o espírito de melhoria contínua. 

Conclusão 

Sumarizando, o KD pretende auxiliar a responder a questões tais como: 

 Como poderá a comunicação ser melhorada; 

 Como é que a qualidade interna dos processos poderá ser otimizada; 

 Como evitar a ocorrência de erros frequentes; 

 Como resolver problemas internos. 
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As reuniões de KD visam aumentar a motivação dos colaboradores, fazendo-os ter uma parte 
ativa em questões inovadoras, aumentando o seu nível de responsabilidade e de autonomia. 

A divisão do Kaizen Diário em diferentes níveis prende-se com o principal objetivo de cada 
um dos níveis, garantindo melhorias incrementais sustentadas.  

2.2.2 A3 

O A3 é uma ferramenta que serve para suportar um pensamento lógico e estruturado de 
problemas. O seu principal objetivo é descrever com clareza um problema desde a sua 
descoberta até à sua resolução, facilitando também a comunicação do mesmo.  

Um A3 consiste numa folha do tamanho homónimo dividida em sete quadrantes (Shook 
2010): contexto; condições atuais; objetivos; análise; contramedidas propostas; plano; 
seguimento. Estas secções fazem-se acompanhar do título, que visa identificar de que trata o 
A3. 

É de notar que o preenchimento do A3 não toma lugar num momento único, mas sim numa 
sucessão de momentos, em que se vão identificando possíveis novas causas do problema, 
novas contramedidas, impacto das contramedidas, entre outros. Desta forma, esta é uma 
ferramenta que deve ser utilizada com o dinamismo adequado. 

De seguida, é feita uma análise mais detalhada do que é cada secção: 

Título – identificação da melhoria ou mudança abordada; 

Contexto – esta secção deve identificar com clareza que fatores deverão ser melhorados e 
como se justificam estas mudanças em termos operacionais, estratégicos, entre outros; 

Condições atuais – aqui são definidas as condições atuais, apresentando qual o desvio do 
estado atual para o estado pretendido, o que é que indica que o problema existe, como se 
poderá subdividir este problema. Nesta fase, são utilizados gráficos, mapas e outras 
ferramentas visuais para deixar mais claro o problema; 

Objetivos – é importante definir à partida os objetivos que se visa atingir, fundamentados, 
para fortalecer o foco das análises. Estes objetivos devem ser SMART – específicos, 
mensuráveis, alcançáveis, relevantes e limitados no tempo (Doran 1981), tornando um desejo 
mais facilmente concretizável. 

Análise – é nesta secção que se identificam as causas-raiz do problema identificado, possíveis 
tendências, padrões e quais são os obstáculos para os objetivos serem atingidos. Esta análise 
pode ser feita recorrendo a outras ferramentas, como os cinco porquês (Team 2017), as sete 
ferramentas de Controlo de Qualidade (Tague 2005), entre outras.  

Contramedidas propostas – de que forma é que as causas-raiz vão ser eliminadas, qual o 
impacto de cada contramedida, qual a contramedida mais relevante são tudo questões que 
devem ser clarificadas nesta secção; 

Plano – esta secção pode ser resumida a um plano de ações, onde as contramedidas ficam à 
responsabilidade de alguém e são discutidos os recursos necessários para desenvolver as 
ações; 

Seguimento – no caso de serem previstas algumas consequências inesperadas, é importante 
identificar qual o plano de contingência e de que forma serão transmitidas as informações e a 
as lições aprendidas às restantes áreas. 

2.2.3 Kobetsu Kaizen 

O Kobetsu Kaizen (KK) é uma ferramenta utilizada para abordar problemas específicos: o 
significado de Kobetsu é precisamente melhoria focalizada. Com o envolvimento da equipa 
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natural, aquela que possa partilhar conhecimento e levantar discussões pertinentes sobre o 
problema em causa. 

O Kobetsu surge como uma continuação da ferramenta mencionada na secção anterior, o A3, 
mas com um foco muito específico de um problema já claramente definido e que se pretende 
que seja resolvido em equipa. 

Esta ferramenta baseia-se nos seguintes passos: seleção do problema; descrição do problema; 
definição de objetivos, análise de causas, plano de ações, verificação de soluções, 
normalização e comunicação. Adicionalmente, deve ser sempre identificada a equipa alocada 
ao projeto a desenvolver e a data prevista de conclusão. 

Esta estrutura surge de uma necessidade de aplicar os recursos na análise de algo específico, 
sobressaindo aqui a importância de selecionar o problema e de o descrever, pois só assim 
temos claro o que se quer atacar. Posto isto, deve ser feito uma análise de causas, 
identificando quais são verdadeiramente as causas do problema, designadas por causas-raiz. 
Estando as causas-raiz devidamente identificadas, ações devem ser levantadas para 
eliminar/reduzir estas causas e o seu impacto. No entanto, estas ações poderão não ser 
suficientes para atingir o objetivo definido, pelo que é importante analisar os resultados e 
repetir este ciclo tantas vezes quantas necessárias. A normalização surge para identificar qual 
é o melhor método para um dado processo conhecido até à data, sustentando uma cultura de 
melhoria contínua. A secção de comunicação tem como objetivo a partilha de informações 
que poderão ser relevantes para futuras discussões. 
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3 Caracterização da Indústria 

Este capítulo tem como principal objetivo apresentar a indústria em termos de produção e 
características transversais a toda a indústria. De início, serão apresentados os diversos tipos 
de lentes oftálmicas existentes no mercado e quais as variáveis que as tornam diferentes umas 
das outras. Posto isto, será apresentado o processo produtivo transversal às diferentes fábricas 
óticas. A tabela seguinte apresenta a origem da informação de diferentes empresas óticas 
(Tabela 1): 

Tabela 1. Fontes utilizadas na caracterização da indústria 

Empresa Ótica Fonte de informação 

Zeiss («How is a lens produced?», sem data) 

Shamir («How lenses are made», sem data) 

Essilor («How are eyeglass lenses made», sem data) 

3.1 Tipos de lentes 

As lentes oftálmicas podem variar consoante diversos fatores, tais como: 

 Matéria-prima; 

 Índice de refração; 

 Potência; 

 Base; 

 Tipo de utilização; 

 Tratamentos aplicados; 

 Cor. 

Desta forma, estas variáveis serão analisadas de seguida, de forma a melhor compreender o 
contexto de produção de lentes. 

3.1.1 Matéria-prima 

No que diz respeito à matéria-prima, as lentes poderão ser de diferentes tipos: 

 Vidro – apesar do vidro ter sido dos primeiros materiais a serem utilizados para 
fabrico de lentes, é dos materiais com um peso mais elevado e a sua resistência à 
quebra é baixa; desta forma, o vidro é apenas utilizado em casos mais especiais, como 
níveis de graduação elevados; 
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 Orgânicas – baseadas em polímeros orgânicos, são lentes leves e mais resistentes aos 
impactos e que poderão ser usadas para diferentes índices de refração; 

 Policarbonato – as lentes de policarbonato têm um índice de refração de 1.59 e tratam-
se de lentes muito resistentes ao impacto, leves, mas com uma qualidade ótica inferior. 

Algumas das principais características que são impactadas pela matéria-prima são então a 
espessura das lentes, o índice de refração, a resistência ao impacto e o próprio peso da lente. 

3.1.2 Índice de refração 

O índice de refração é uma propriedade característica do material e que relaciona a forma 
como a luz é refratada quando incide no material, que depende do quão rapidamente a luz 
atravessa o material. Na prática, o índice de refração é o quociente entre a velocidade da luz 
no vácuo e a velocidade a que a luz atravessa o material em questão (Heiting 2017). 

Quanto maior for o índice de refração, menor será a necessidade de ter uma espessura elevada 
da lente, pois mais eficiente será a refração da luz. 

Este índice varia entre 1.49 e 1.74 e quanto maior for o índice, mais finas serão as lentes, pois 
maior é a capacidade de o material refratar a luz.  

3.1.3 Potência 

A potência de lentes oftálmicas, vulgarmente conhecida como dioptrias, resulta da 
combinação de três variáveis: esfera – potência esférica da lente em dioptrias; cilindro – 
potência do cilindro em dioptrias; eixo – eixo do cilindro em graus (0º a 180º). 

A esfera indica a potência que visa corrigir a visão ao perto, caso este valor seja positivo, ou a 
visão ao longe, caso este valor seja negativo. Utiliza-se o termo “esfera” pois a correção deve 
ser feita de igual forma em todos os meridianos do olho. 

O cilindro representa a potência que pretende corrigir o astigmatismo, que poderá ser 
diferente em diferentes meridianos do olho. No entanto, existe um meridiano no qual não é 
adicionada qualquer curvatura, e o meridiano perpendicular a este não tem potência 
adicionada. Analogamente à esfera, este valor poderá ser positivo, se for para corrigir 
astigmatismo ao longe, ou negativo, se for para corrigir astigmatismo ao perto. 

O eixo visa identificar qual o eixo que não tem um valor de potência de cilindro associado, 
sendo que o valor 90º corresponde ao meridiano vertical que passa no centro do olho. É de 
notar que o valor das dioptrias corresponde à distância a que o olho consegue focar o que está 
a visualizar. 

3.1.4 Base 

A base da lente traduz a curvatura da lente. Uma lente plana terá uma base igual a zero, sendo 
que as bases mais altas correspondem a lentes mais curvas, como é o caso de lentes para 
óculos de sol, para proporcionar uma proteção mais abrangente. Este valor varia consoante a 
curvatura da córnea. 

3.1.5 Tipo de utilização 

No que diz respeito ao tipo de utilização, as lentes poderão ser: 

 Unifocais – têm apenas um centro ótico e poderão ser utilizadas apenas para visão ao 
longe ou para visão de perto; 
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 Bifocais – estas lentes são utilizadas para visão ao longe, mas incluem um segmento 
na parte inferior da lente com graduação ao perto; 

 Degressivas – este tipo de lentes é usado com o objetivo de facilitar a visão ao perto, 
aumentando a profundidade de campo; estas lentes são também conhecidas como 
lentes ocupacionais; 

 Progressivas – cada lente progressiva tem múltiplas graduações, para satisfazer 
necessidades de visão ao longe e ao perto; estas lentes têm um centro ótico de longe e 
um de perto e entre estes centros óticos a graduação varia progressivamente. 

3.1.6 Tratamentos aplicados 

Os tratamentos são aplicados para proporcionar às lentes características mais favoráveis, tais 
como: maior resistência ao risco, propriedades antirreflexo, entre outros. De seguida, cada um 
dos tratamentos é descrito com mais detalhe: 

 Tratamento de endurecimento (Hard-Coating) – consiste em cobrir a lente com um 
verniz (em ambas as superfícies) de modo a que esta se torne menos suscetível de ser 
riscada; 

 Tratamento antirreflexo (Multi-Coating) – com a aplicação de camadas de diferentes 
metais em cada uma das superfícies da lente é possível obter uma lente que anula 
grande parte dos reflexos; 

 Filtro UV – esta proteção pode vir incorporada na lente ou pode ser adicionada como 
extra. 

3.1.7 Cor 

A cor pode ser customizada estando limitada a algumas características: 

 Incolor – lentes que não apresentam qualquer cor; 

 Coloridas – neste caso, a cor pode ser uniforme ou com efeito e podem ter diversos 
níveis de intensidade. As lentes podem ter fabrico especial de acordo com o efeito: 
lentes espelhadas, filtros especiais para prática de desportos, caça, entre outros; 

 Fotocromáticas – estas lentes têm a particularidade de reagir à variação da intensidade 
da luz que incide sobre elas. Esta particularidade obtém-se a partir de pigmentos que 
são fotossensíveis e que estão presentes na própria matéria ou numa camada que cobre 
a superfície da lente; 

 Polarizadas – são lentes mais dirigidas à proteção contra o brilho e reflexo de 
superfícies horizontais, como o mar, a estrada, entre outros. 

3.2 Processo produtivo 

Esta secção será dividida de acordo com o fluxo das lentes oftálmicas numa fábrica (Figura 
1), será, portanto, dividido em seis partes: 

 Pré-produção – serão apresentados os aspetos a ter em consideração antes de começar 
a produzir uma lente; 

 Produção – visa apresentar os passos que segue uma lente para satisfazer as 
especificações para devida correção dos problemas de visão; 

 Tratamentos – serão apresentados os principais tratamentos que são aplicados às 
lentes; 
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Figura 2. Patela para produção de 
lente 

 Controlo de qualidade – apresentará algumas características do controlo de qualidade 
das lentes; 

 Montagem – tem como objetivo explicar em que consiste a montagem das lentes numa 
armação; 

 Expedição – pretende apresentar com mais detalhe o passo final das lentes. 

3.2.1 Pré-produção  

O processo de obter lentes oftálmicas começa com a aquisição de patelas, que poderão ser de 
vários materiais, como já foi apresentado. Existem dois tipos de patelas que são utilizadas: 

 Sem qualquer tipo de tratamento, a patela será trabalhada por completo, de acordo 
com as especificações da encomenda; 

 Lentes de stock, que são lentes pré-acabadas produzidas a partir de um processo de 
fundição. 

As lentes de stock estão associadas a preços mais baixos, pois não requerem elevados níveis 
de customização e a complexidade do seu processamento reduz significativamente. Assim, o 
próprio tempo de entrega é mais reduzido. Existem ainda lentes de stock às quais já foram 
adicionados alguns tratamentos, como o antirreflexo. A grande desvantagem deste tipo de 
lentes é a sua produção não estar adaptada aos indivíduos que as utilizarão, não analisando 

variáveis como o eixo de potência, por exemplo. Desta 
forma, estas lentes são normalmente utilizadas para corrigir 
problemas de visão mais simples, como reduzir o cansaço 
dos olhos para trabalhadores de escritório, por exemplo.  

Às patelas já estão associadas algumas características, tais 
como: material, índice de refração, base, entre outras. 

Desta forma, as patelas, que têm o aspeto apresentado na 
Figura 2, apenas são selecionadas após serem determinadas 
as especificações do cliente, para satisfazer o consumidor 
final. Dadas estas especificações, é feito o cálculo das lentes, 
que é no fundo a tradução das especificações nos dados 
técnicos das lentes. Este cálculo poderá ser automático ou 
manual.  

É importante referir que as patelas não são produzidas pela 
ótica, mas sim adquiridas a terceiros, que poderão fazer parte da empresa ou podem mesmo 
ser fornecedores externos. 

Figura 1. Processo produtivo de uma lente 
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Figura 3. Tabuleiro que transporta as 
lentes 

A partir deste ponto, as lentes são colocadas em pequenos 
tabuleiros (como o da Figura 3), com a face externa 
exposta, junto com a informação sobre o processo da 
lente. Normalmente, esta informação vem impressa num 
documento de fabrico (também designado por ordem de 
fabrico ou OF), que poderá conter um código de barras 
que associa as lentes à informação que se encontra no 
sistema, e acompanha o tabuleiro com as lentes durante 
todo o processo. Desta forma, este processo torna-se 
muito mais simples, pois as máquinas poderão ler o 
código de barras e retirar do sistema a informação 
necessária de que operação fazer, sem qualquer 
intervenção humana. Para além disso, é comum os tabuleiros circularem na fábrica em tapetes 
rolantes, que vão fazendo a ligação entre as máquinas responsáveis pelas diferentes 
operações. 

3.2.2 Produção 

O processo produtivo da lente tem início com a operação de bloqueio da face externa, uma 
vez que as operações para dar as características adequadas de potência à lente são aplicadas 
apenas na face interna. Mais uma vez, o facto da forma da face externa não ser trabalhada 
justifica um maior cuidado na seleção da patela a utilizar.  

O bloqueio tem como objetivo proteger a face externa de possíveis riscos ou outros defeitos. 
Para além disso, o bloqueio serve para garantir que a lente possa ser manuseada pela máquina 
através de um bloco preso na lente, assegurando a sua posição fixa. 

O bloqueio da lente pode ser feito por meio de duas tecnologias distintas: 

 Tecnologia alloy – a lente é colocada manualmente numa máquina onde é colocada 
uma fita azul que protege a lente. Posto isto, a lente é colocada noutra máquina, numa 
zona específica onde previamente foi colocado o bloco e, a partir de uma câmara, é 
possível encontrar a posição correta de colocação da lente. Posto isto, fixa-se a lente e 
a máquina injeta alloy entre a fita azul e o bloco que irá segurar a lente (Figura 5); 

 Tecnologia de núcleo – o tabuleiro entra na máquina de bloqueio e uma ventosa agarra 
a lente pela face externa, levando-a para outra ventosa que segura a face interna da 
lente e a coloca em cima de uns pinos enquanto o outro braço da máquina coloca o gel 
em cima de um bloco de lente. Posto isto, a ventosa colocará a lente com a face 
externa virada para baixo por cima do bloco com gel (Figura 4). É feita uma secagem 
da lente com luz ultravioleta para garantir que a lente fica segura no bloco. 

Figura 5. Patela a ser bloqueada em alloy Figura 4. Patela a ser bloqueada em núcleo (gel) 
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De seguida, segue-se a operação de remoção de material 
a partir da face interna (Figura 6), utilizando a 
tecnologia Free-Form, que consiste em manter as 
características óticas da face externa e permitir a 
customização totalmente adequada à encomenda 
adaptando apenas a face interna.  

Como já foi dito anteriormente, a máquina recolhe a 
informação a partir da OF correspondente à lente a ser 
trabalhada e com isso adapta as suas condições, tal 
como a profundidade de remoção de material. A 

remoção de material é calculada por um software especializado que se baseia na quantidade 
de material e na espessura entre a face interna e a face externa de forma a garantir o 
cumprimento das especificações dadas pelo cliente. 

É importante referir que blocos de patelas de alloy e de núcleo não poderão ir para a mesma 
máquina sem alterações serem feitas à mesma, pois o tamanho de cada um dos blocos será 
diferente e a profundidade de material removido vai ser influenciada pela altura do bloco. 

Dado o desgaste da máquina e da perda de eficácia na operação, poderão ser calculadas 
compensações a dar a todos as especificações, para garantir que a operação é eficaz. Para 
além disso, o próprio cálculo pode já vir com uma compensação associada ao tipo de lente, 
pois a remoção de material numa lente mais curva, como é o caso das lentes para óculos de 
sol, será diferente da remoção de material numa lente mais plana. 

De seguida, a lente passa por uma operação de polimento, 
em que um abrasivo é utilizado para garantir o aspeto 
transparente característico das lentes (Figura 7). Mais uma 
vez, este processo é feito automaticamente, e é utilizado 
um líquido de polimento para evitar que a lente 
sobreaqueça e a lente seja danificada. 

Este polimento, feito nos parâmetros normais, não afeta a 
potência atribuída ao material, pois esta operação não 
remove uma quantidade significativa de material. 

Após ser feita esta operação, a lente poderá passar por 
uma operação que consiste na gravação de marcas em laser na lente. Estas marcas poderão ser 
necessárias caso a lente seja progressiva, para ser identificado o centro ótico das lentes e 
assim se tornar possível verificar no controlo de qualidade se as especificações pretendidas 
são satisfeitas. Para além disso, é vulgar alguns consumidores pedirem para as suas iniciais 
serem gravadas na lente. 

De seguida, segue-se o processo de desbloqueio e limpeza da lente. O desbloqueio é diferente 
consoante a tecnologia. 

No caso da tecnologia de núcleo, a lente pode ser 
desbloqueada numa máquina manual ou numa máquina 
automática (Figura 8). O desbloqueio consiste numa 
ventosa que segura a lente e outro braço a segurar no 
bloco que está preso à lente, forçando o afastamento 
entre a lente e o bloco. Posto isto, os vestígios de gel são 
removidos com uma limpeza automática da lente. 

É possível também fazer uma limpeza automática da 
lente de forma mais profunda, eliminando por completo 
os vestígios de gel e ainda líquido de polimento que 

Figura 8. Lente a ser desbloqueada em 
núcleo 

Figura 6. Patela a ser fresada 

Figura 7. Patela a ser polida 
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estejam presentes na face interna da lente, referente às operações anteriores. 

No caso da tecnologia alloy, a forma mais eficaz de remover o bloco, a fita e o próprio alloy é 
mergulhando a lente em água quente e deixar permanecer um período curto de tempo 
(aproximadamente dois minutos), facilitando a operação de desbloqueio da lente. No entanto, 
este método pode-se revelar menos eficiente, no caso de a operação ser feita manualmente. 
Assim, existe a possibilidade de utilizar um bloco auxiliar onde se coloca a lente e 
posteriormente o bloco sofre repetidos impactos para provocar o descolar da fita da lente. 

É de notar que a partir desta operação toda a lente volta a ficar exposta a poeiras e fica mais 
suscetível a riscos. Para além disso, ambas as faces estão agora na fase final, pois apenas 
poderão sofrer tratamentos que não impactam a potência da lente. 

3.2.3 Tratamentos 

Nem todas as lentes são sujeitas à aplicação de tratamentos e algumas podem seguir logo para 
a secção seguinte, o Controlo de Qualidade, que é descrito no capítulo seguinte. 

Do ponto de vista de tratamentos, existem dois grupos que compõem todos os tratamentos: 

 Coloração da lente; 

 Revestimento da lente. 

Coloração 

No que diz respeito à coloração, esta pode ser 
realizada por diversos motivos, sejam eles 
prescrição médica ou apenas o desejo de possuir 
uma lente de uma determinada cor. 

A tinta utilizada para tingir a lente é equivalente às 
tintas utilizadas em têxteis. Na Figura 9 é possível 
ver uma amostra das cores possíveis a aplicar. 

O processo de coloração consiste em mergulhar a 
lente num tanque que contém a tente 
correspondente à cor a aplicar. 

Revestimento 

O revestimento da lente tem como objetivo proteger a lente, sendo que esta proteção pode ser 
dividida em três partes: 

 Hard-coating; 

 Multi-coating. 

O objetivo do revestimento hard-coating é aplicar 
uma camada de verniz anti-risco, promovendo 
uma lente mais resistente aos riscos.  

Na Figura 10 é possível verificar uma das 
operações com este objetivo, designada por 
dipping, que consiste na colocação da lente numa 
pinça e, de seguida, numa rack que reúne um 
conjunto de lentes que serão depois colocadas na 
máquina. Posto isto, a operação é realizada de 
forma automática, mergulhando as lentes no tanque que contém o verniz. Segue-se uma 
secagem prolongada (cerca de três horas) para garantir a secagem do verniz. Esta operação é 

Figura 9. Amostra de lentes coloridas 

Figura 10. Operação de dipping 
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realizada em todas as lentes que necessitam deste tipo de tratamento, exceto as lentes de 
policarbonato e NXT, cujo revestimento é feito através do spin.  

O spin é uma operação automática que 
apenas requer a colocação manual da lente 
na ventosa da máquina (braço à direita na 
Figura 11), para que a lente percorra as três 
fases da operação: limpeza com água e 
secagem, revestimento do verniz, feito com 
um jato de verniz direcionado à lente e, por 
fim, uma secagem com radiação ultravioleta 
para garantir que o verniz seca por 
completo. 

A principal diferença entre estes dois processos é o facto de o dipping consistir num 
revestimento completo da lente, pois toda a lente é mergulhada no tanque de verniz, e o spin 
consistir no revestimento parcial da lente, pois apenas a face interna da lente é impactada pelo 
jato de verniz. Para além disso, o verniz utilizado nas diferentes operações é diferente. A 
camada aplicada do verniz neste tratamento é cerca de dois micrómetros (2x10-6 m). 

No que diz respeito ao multi-coating, 
este tratamento baseia-se numa 
promoção de lentes antirreflexo. 

Para isso, as lentes são dispostas 
numa calotte, representada na Figura 
12, que será então encaixada na 
máquina preparada para dar o 
tratamento antirreflexo. Este 
tratamento consiste na aplicação de 
cerca de nove camadas de 
revestimento, dependendo do 

tratamento específico a aplicar. É nesta operação que são aplicados revestimentos como o 
blueshield, espelhado, transição, entre outros. 

3.2.4 Controlo de qualidade 

Após a produção da lente e da aplicação de todos os tratamentos, é feita uma inspeção final 
para garantir o cumprimento das especificidades requeridas de cada encomenda, incluindo os 
parâmetros produtivos e de tratamentos. 

Para isso, a inspeção divide-se em duas fases: 

 Inspeção visual (Figura 13) – onde é utilizada 
uma luz branca para ajudar a identificar 
possíveis erros cosméticos, sujidade e a cor 
residual, que é a cor que resulta do reflexo da luz 
nas lentes, na face externa; 

 Inspeção técnica – com o suporte de algumas 
máquinas, é feita uma verificação das 
especificações: potência, eixo, cilindro, 
espessura, diâmetro. 

 

 

Figura 11. Operação de Spin 

Figura 12. Operação Multi-Coating 

Figura 13. Inspeção visual da lente 
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3.2.5 Montagem 

No caso de ser requerida a montagem das lentes, revela-se então a necessidade de realizar o 
corte da lente correspondente à armação em que se irá colocar as lentes. É de notar que até 
este momento as lentes têm sempre o contorno inicial da patela, ou seja, são circulares. 

A operação de montagem começa então por se 
colocar a lente na ventosa da máquina, na 
posição correta, para garantir o alinhamento da 
graduação com o corte da lente. 

Posto isto, é utilizada uma ferramenta que vai 
removendo o material do bordo da lente, de 
acordo com o desenho da armação lido pelo 
software.  

Por fim, é feita a montagem na armação e uma 
limpeza final para garantir o melhor estado final 
das lentes. 

É de notar que a armação utilizada é escolhida pelo cliente e é produzida por fornecedores 
externos às empresas de produção das lentes. 

3.2.6 Expedição 

Findado todo o processo de produção, as lentes por si só ou as lentes montadas na armação 
são envelopadas, juntamente com alguns elementos representativos da empresa em questão, 
como por exemplo um pano de microfibra, o certificado de garantia, entre outros.  

Por fim, os envelopes são enviados para o cliente que despoletou o pedido e que fará chegar o 
mesmo ao consumidor final. 

 

 

Figura 14. Lente a ser cortada 
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4 Caracterização da Empresa 

Neste capítulo pretende-se identificar as diferenças do processo produtivo entre a Focus e a 
Indústria. Para além disso, será apresentada a estrutura da organização, enquadrando melhor o 
contexto da Empresa. 

4.1 Processo produtivo 

O processo produtivo da Focus é em tudo semelhante ao processo utilizado pela Indústria, 
embora existam algumas operações adicionais. 

O processo tem início no Armazém, onde é feita a seleção das lentes, é feito o cálculo dos 
parâmetros das lentes e é impressa a Ordem de Fabrico. As lentes transitam então para o 
Laboratório, onde se dá início ao processo produtivo, como descrito no capítulo anterior. O 
transporte das lentes entre estes dois pontos é manual, pois a distância que os separa 
fisicamente é curta (cerca de cinco metros). No entanto, a partir do bloqueio da lente esta é 
transportada via conveyor. 

Após o desbloqueio da lente, cada lente é sujeita a uma limpeza manual, feita utilizando 
metanol e pano de microfibra ou papel, dependendo da opção de cada operador. Durante o 
processo de limpeza é feita uma inspeção cosmética rápida de cada lente, com uma duração 
de 3-5 segundos. Esta inspeção serve para despistar possíveis defeitos provocados pelas 
máquinas, quer seja por mau polimento, não marcação do laser, riscos, entre outros. No caso 
de ser identificado algum problema com a lente, esta é encaminhada manualmente para o 
Controlo de Qualidade (CQ), onde a lente é revista tendo em conta os diversos parâmetros 
óticos, e poderá ser mandado seguir o processo ou então é dada quebra da lente, dando início 
a uma nova ordem de fabrico. No caso de estar tudo bem com a lente, esta segue para a 
próxima operação, quer seja ela coloração ou revestimentos: tratamento de anti-risco (Hard-
Coating - HC) ou tratamento anti-reflexo (Multi-Coating, MC). Este transporte é feito 
manualmente. 

A secção HC divide-se em duas partes, consoante a operação a executar: spin e dipping. Antes 
de qualquer uma das operações, é feita uma limpeza mais cuidada de cada lente, para garantir 
que esta recebe o tratamento sem qualquer poeira, o que poderia comprometer a qualidade da 
lente. Assim, cada lente é novamente limpa utilizando metanol e pano/papel, tal como na 
saída do Laboratório. É importante recordar que a operação de spin tem início com uma 
limpeza automática, feita apenas com água e seguida de uma secagem com um jato de ar. A 
operação de dipping é antecedida por uma limpeza semelhante à do Laboratório, à exceção do 
tempo utilizado na operação, que aqui passa a ser cerca de 10 segundos por lente. 
Independentemente da operação, a lente é inspecionada durante a limpeza, para filtrar os 
defeitos antes da lente ser coberta pelo tratamento. No caso de tudo estar conforme as 
especificações, a lente segue para a operação seguinte, senão é enviada para o CQ para uma 
validação final. Existem pedidos que após levarem o tratamento HC seguem para o cliente, 
tendo que passar no CQ para uma validação final.  
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O MC é em tudo semelhante ao descrito no capítulo anterior, sendo que a lente passa 
novamente por uma operação de limpeza antes de entrar na máquina. Assim, a lente chega ao 
MC, via manual, é feita uma limpeza da lente e esta é montada no prato (Figura 12, pág 21) e 
depois colocada na máquina. Quando o processo termina, a lente é colocada novamente no 
tabuleiro (Figura 3, pág18) e é enviada para o CQ, via conveyor. 

Se a lente precisar de ser colorida, esta será transportada manualmente, sempre dentro do 
tabuleiro e acompanhada da sua ordem de fabrico, para a Coloração. Findada a operação, a 
lente será novamente transportada para o CQ, onde a validação final será dada. 

Por fim, a lente poderá passar ainda pela operação de montagem, que corresponde ao corte da 
lente para ser enviada diretamente para o cliente ou para ser montada na armação enviada pelo 
cliente. Esta operação é responsável pela secção Montagem e termina com uma validação 
daquilo que é designado pelo CQ Mont (Controlo de Qualidade após Montagem). É de notar 
que o transporte das lentes do CQ para a Montagem é feito manualmente, com um carro que 
permite transportar diversos tabuleiros em simultâneo. 

Com a validação final da lente, esta é enviada para a Expedição, onde a lente é envelopada e 
são preparados lotes de lentes para enviar para cada cliente. 

É de notar que se a lente tiver um defeito considerado grosseiro em qualquer um dos pontos é 
dada quebra da lente e reiniciado o processo produtivo dessa lente. 

4.2 Estrutura da organização 

Para haver uma melhor compreensão de como o processo é gerido, é apresentado de seguida a 
estrutura da Focus (Figura 15): 

 

Figura 15. Estrutura organizacional da Focus 
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A Focus é uma empresa internacional e, por questões de confidencialidade, não são 
identificadas todas as Áreas Geográficas onde a Focus está presente. 

O Controlo de Qualidade divide-se em três partes: CQ1, CQ2 e CQ Mont, para distinguir as 
validações intermédias (entre operações) que são associadas ao CQ1 e as validações finais, 
associadas ao CQ2 e CQ Mont. É de notar que a distinção CQ1 e CQ2 é meramente virtual, 
pois é a mesma secção e as lentes não seguem linhas diferentes de validação nem são 
validadas por grupos diferentes. 

Como foi referido anteriormente, as secções diretamente associadas à produção da Focus 
operam a quatro turnos, o que significa que todos os dias existem três equipas ao serviço e a 
quarta está de folga. Assim, os departamentos Armazém, Laboratório, HC, MC, Coloração, 
CQ1 e CQ2, Expedição e Manutenção são aqueles que apenas param o último turno de 
domingo. As únicas secções produtivas que funcionam a três turnos são a Montagem e o CQ 
Mont. As restantes secções operam no horário laboral normal (09h-18h). 

É de notar que o Laboratório tem um Chefe de Turno associado a cada equipa. No entanto, 
cada Tratamento tem um Chefe de Tratamento associado, fazendo eles escala e estando um de 
cada vez presente, ficando responsável por todos os tratamentos. Neste caso, os Chefes de 
Tratamento estão presentes durante a semana e durante o fim-de-semana o Chefe de Turno da 
equipa presente é também responsável por coordenar as equipas de tratamentos. A Receção e 
Expedição têm um Chefe respetivo associado, estando presentes na Focus das 08h às 16h dos 
dias úteis. Por fim, o CQ tem uma Responsável pelo Controlo de Qualidade, sendo que o CQ1 
tem ainda um Representante. 

A estrutura organizacional da Focus é uma estrutura funcional, tendo Responsáveis 
associados ao tipo de operação, uma vez que o produto produzido é sempre o mesmo e a 
variabilidade do processo não é crítica. Assim, o processo das Chefias é simplificado, pois 
existe elevada especialização em cada posto de trabalho, fazendo ainda com que os diferentes 
operadores sejam capazes de partilhar boas práticas. Para além disso, não existe uma distinção 
entre os diferentes clientes para os quais as lentes são produzidas, o que permite esta estrutura 
funcional. 
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5 Fase de planeamento 

Neste capítulo será apresentado o estado atual da empresa e descrito com mais detalhe o 
estado futuro desejado. Desta forma, fazendo a análise do desvio entre o estado atual e o 
estado futuro, é possível definir prioridades de abordagem. 

Todo o projeto foi acompanhado por uma equipa heterogénea, composta pelas Chefias de 
Turno e Chefias de Tratamento, a Responsável pelo Controlo de Qualidade, uma pessoa que 
representa a Qualidade e Segurança, uma Representante da Engenharia do Processo e o 
Diretor de Produção e Diretor Industrial. 

5.1 Estado atual 

Para definir detalhadamente o estado atual da Focus a estrutura desta secção será a seguinte: 

 Análise das quebras; 

 Constrangimentos. 

5.1.1 Análise de quebras 

Decidiu-se começar pela recolha de dados referentes às quebras que são dadas por secção, 
para verificar quais as áreas que são mais impactadas atualmente. Recorreram-se então aos 
dados de produção correspondentes ao período entre 1 de junho e 31 de dezembro de 2016, 
que correspondem a um total de produção de cerca de 1 400 000 lentes, sendo que a secção 
com menos lentes produzidas é o HC – operação spin – com uma produção de cerca de 
92 000 lentes. 

Figura 16. Análise de quebras por secção entre junho e dezembro de 2016 
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Na Figura 16 é possível analisar a percentagem de quebras de cada secção (quebras dadas pela 
secção divididas pelo output dessa secção. Verifica-se que as secções mais críticas são o HC – 
operação spin, Montagem, Laboratório e Coloração.  

Uma outra análise que pode ser feita é a análise das secções mais representativas nas quebras 
globais, usando o princípio de Pareto (Craft e Leake 2002) (Figura 17). Fazendo esta análise, 
verifica-se que as secções mais representativas nas quebras totais são o Laboratório e o HC, 
tanto na operação de dipping como na de spin. 

5.1.2 Constrangimentos 

Diariamente é enviado às chefias intermédias um relatório com o registo de quebras do dia 
anterior. O que este valor representa na realidade é uma proporção entre as quebras registadas 
no dia X na secção Y e as lentes produzidas na mesma secção no dia anterior. Suponha-se o 
cenário da Tabela 2: 

Tabela 2. Forma de cálculo das quebras 

Forma de cálculo de quebras 

Quebras provocadas no dia N e detetadas no dia N+1 10 

Lentes produzidas no dia N+1 50 

Quebras provocadas no dia N+1 e detetadas no dia N+2 1 

% Quebras dia N+1 (como no relatório) 20% 

% Quebras real dia N+1 2% 

Neste caso, o que o relatório diria é que no dia N+1 se produziram 20% de quebras, pois é 
feita a proporção entre as lentes com defeito detetadas no dia N+1 e a produção do dia N+1 
(10/50). No entanto, a realidade é que as quebras provocadas no dia N+1 correspondem 
apenas a 2% da produção (1/50). Em suma, o defeito na lente poderá ser detetado com um 
desfasamento temporal do momento da sua criação. Por exemplo, o defeito “mal fresada” tem 
origem no Laboratório, mas poderá só ser detetado no CQ, alguns dias depois. Isto é um 
constrangimento pois a análise de dados deve ser bastante cuidada, para interpretar 
corretamente os dados. 

Um outro constrangimento é o facto de o fornecedor das máquinas utilizadas na produção 
estar atualmente a atualizar o seu software, estando a utilizar a Empresa Focus como Cliente 

Figura 17. Pareto de quebras totais por secção 
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Piloto. O que acontece repetidamente é as máquinas pararem e apresentarem erros que a 
própria Focus não consegue resolver, ainda que com um esforço acrescido por parte da 
Manutenção. É de notar que este constrangimento se reflete apenas na produção do 
Laboratório. Assim, a produção fica limitada e gerir as equipas do Laboratório torna-se uma 
tarefa ainda mais difícil, somando à complexidade que é ser apenas uma Chefia para todo o 
Laboratório, que fisicamente está dividido em duas partes, com uma separação de vinte 
metros entre elas. 

Atualmente, verifica-se um foco intenso na produção em termos de output em todas as 
equipas, o que resulta numa perda de foco na qualidade das lentes. Note-se que priorizar o 
Custo à Qualidade é, de acordo com Imai (2012), um erro. Este fator é mais relevante uma 
vez que existem televisores espalhados pela fábrica que indicam o output em tempo real e 
outros indicadores, como as quebras, mas de uma forma menos visível. Desta forma, todas as 
equipas, autonomamente, conseguem puxar por si e para os seus valores. Uma das limitações 
para que o funcionamento da Focus seja melhor é a cultura de custo como primeiro vetor, 
havendo um esforço elevado de cada equipa de obter os melhores resultados de produção em 
termos de número de lentes produzidas, reduzindo a intensidade com que se avalia o fator 
qualidade e as consequências de por vezes acelerar o processo. 

Por fim, sendo a Focus uma empresa internacional, e estando a Empresa-Mãe presente noutro 
país, existem algumas regras e diretivas que deverão ser respeitadas, o que limita algumas 
ações lançadas pela Focus Portugal. 

5.2 Estado futuro 

Como já foi descrito anteriormente, o grande objetivo deste projeto é atingir os 6.83% de 
quebras até junho, para evitar reprocessamento e, com isto, permitir prazos de entrega mais 
curtos, aumentando a satisfação dos clientes. 

De forma a atingir o objetivo pretendido, todas as equipas da Focus devem trabalhar para um 
objetivo comum. Assim, pretende-se que haja uma maior partilha de problemas/oportunidades 
entre equipas e mesmo entre secções. Complementarmente, pretende-se que seja instituída 
uma cultura de melhoria contínua em toda a empresa, criando as condições necessárias para 
todos estarem envolvidos nas melhorias incrementais que vão sendo feitas, aumentando 
também a motivação de todos os colaboradores. 

Para além disso, é expectável que a relação entre as chefias superiores e chefias intermédias 
seja melhorada, criando uma maior proximidade, incentivando uma melhor comunicação e 
uma gestão mais eficaz. 

Do ponto de vista mais operacional, pretende-se que seja normalizado o método de inspeção 
de todas as lentes e, acima de tudo, o critério de aceitação ou rejeição das mesmas, garantindo 
um padrão comum. No que diz respeito ao CQ, pretende-se que o CQ Mont passe a identificar 
apenas defeitos referentes à Montagem, garantindo que todos os outros defeitos são filtrados 
no CQ2, antes das lentes serem transportadas para a Montagem. 

Por fim, pretende-se que cada chefia seja capaz de gerir a sua equipa de forma eficaz, sem ser 
limitada pelas condições externas, como o estado das máquinas. Neste ponto, a área mais 
afetada é o Laboratório, como já foi referido, pois os Responsáveis pelo Laboratório 
necessitam de acompanhar algumas máquinas mais críticas, para garantir a quantidade 
necessária de produção, deixando de parte algumas das ações que lhes são afetas. 

5.3 Definição das áreas de atuação 

Um dos pontos a ser melhorados é a cultura de melhoria contínua e a partilha de informação 
entre as equipas. Assim, pretende-se utilizar a ferramenta de Kaizen Diário para, com reuniões 
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frequentes, incentivar esta partilha. No primeiro ciclo, ou seja, no primeiro trimestre espera-se 
concluir o primeiro nível de Kaizen Diário. 

De modo a conseguir ter um critério definido de inspeção das lentes e de aceitação/rejeição 
das mesmas, foi definido o projeto Kobetsu Standard de Qualidade. Espera-se que este 
projeto, indiretamente, tenha impacto na comunicação entre as diferentes chefias, pois é um 
projeto transversal a toda a Empresa e envolve também a Direção. 

Com base na análise feita dos registos de produção (Figura 16, pág 26, e Figura 17, pág 27), 
foi construída uma matriz de prioridades, relacionando as oportunidades de melhoria de cada 
secção com o impacto nas quebras globais de um projeto realizado nessa secção (Figura 18): 

 O eixo das oportunidades de melhoria baseia-se na percentagem de quebras por cada 
secção (quebras da secção divididas por output dessa secção), assumindo que secções 
com percentagens de quebra superiores apresentam um maior potencial de melhoria; 

 O eixo do impacto tem como base o pareto de quebras globais (quebras da secção 
divididas pelas quebras totais). 

Assim, definiu-se que o Laboratório deveria ser uma das áreas sobre a qual atuar e o HC – 
Spin também. Para além de serem as duas áreas que combinam um maior impacto com 
oportunidade de melhoria, o Spin era uma das áreas que a equipa de acompanhamento de 
projeto defendia ser uma quick-win, sendo possível ter resultados favoráveis a curto prazo. 
Desta forma, este subprojeto poderia ser uma forma de motivar a equipa e comprometer as 
pessoas com o resultado. 

Tratando-se de um projeto com melhorias focalizadas, optou-se por focar nas duas áreas 
prioritárias e definiu-se que a cada ciclo de três meses os projetos seriam revistos, analisando 
o novo “Estado Atual” e, havendo oportunidade, lançando novas ações de melhoria e criando 
novos subprojetos. Assim, a melhoria contínua é potenciada, pois se vai verificando o estado 

Figura 18. Matriz de prioridade com base no impacto e oportunidade de 
melhoria 
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da empresa com frequência, direcionando os esforços no sentido que mais vantagens poderá 
trazer. 

De seguida, será feita uma análise mais detalhada das duas áreas definidas como prioritárias 
(Laboratório e HC - Spin), para identificar quais as maiores oportunidades de melhoria em 
cada uma delas e definir concretamente os subprojetos a desenvolver. Esta análise terá como 
base o feedback da equipa de acompanhamento do projeto e os resultados de produção entre 1 
de junho de 2016 e 31 de dezembro de 2016. 

5.3.1 Análise do HC - Spin 

Analisando com mais detalhe as quebras de spin por motivo (Figura 19) identifica-se o pico 
de verniz, o risco externo e o risco interno como principais causas que levam as lentes a ser 
rejeitadas no Controlo de Qualidade. 

Esta análise permite validar o princípio de Pareto, pois cerca de 30% dos motivos (pico verniz 
– interno e externo – e risco – interno e externo) estão na base de 90% das lentes não 
conformes. Desta forma, o Kobetsu Spin foi definido, com vista a reduzir as quebras 
provocadas no spin, priorizando os riscos e picos.  

5.3.2 Análise do Laboratório 

Foi feita uma análise dos motivos de quebra mais relevantes no Laboratório e compactaram-se 
os motivos de quebra cuja percentagem de quebra era inferior a 1.5% na categoria “Outros”, 
de forma a simplificar a análise. É de notar também que se distinguem os motivos de quebra 
consoante a tecnologia Núcleo e Alloy, para despistar possíveis desvios provocados pela 
própria tecnologia. 

Neste caso, 12% dos motivos de quebra justificam 50% das quebras registadas, sendo os 
motivos associados (Figura 20): 

 Potência errada – tecnologia Núcleo; 

 Riscos; 

 Potência errada – tecnologia Alloy. 

Figura 19. Quebras de spin por motivo 
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Com base nestes valores, optou-se por definir um subprojeto para o Laboratório, focado no 
motivo de Potência Errada.  

5.4 Conclusão 

Com base no estado atual e no estado futuro da Focus, foi feita uma gap analysis para 
identificar quais as áreas cujo investimento se traduzirá em melhores resultados. 

Concluiu-se que a implementação do projeto teria como base quatro subprojetos: 

 Kaizen Diário; 

 Kobetsu Standard de Qualidade; 

 Kobetsu Spin; 

 Kobetsu Potências. 

Semanalmente será feita uma revisão destes subprojetos com a equipa de acompanhamento, 
de forma a garantir um alinhamento frequente e atuar sobre potenciais ajustes a fazer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Quebras de Laboratório por motivo 
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6 Desenho e teste de soluções 

Neste capítulo serão descritos os subprojetos definidos no capítulo anterior. É importante 
referir que será utilizada a estrutura da ferramenta A3 para apresentar os subprojetos, isto é, 
uma vez que já foi apresentado o contexto de cada um dos projetos, neste capítulo será 
apresentada a situação inicial e os objetivos de cada um dos subprojetos, avançando com uma 
análise das causas, propondo algumas ações a desenvolver para mitigar estas causas. O 
impacto destas ações será depois analisado e serão discutidas novas ações, seguindo o ciclo 
PDCA.  

Em cada um dos subprojetos serão divididas três fases: Planeamento, Implementação e 
Concluões e lições aprendidas. Esta divisão tem como objetivo uma mais fácil interpretação 
do desenvolvimento de cada projeto. 

6.1 Kaizen Diário 

O Kaizen Diário surge como uma ferramenta de suporte, que visa melhorar a comunicação a 
diferentes níveis: dentro da equipa, entre equipas, entre cada equipa e o seu líder natural, e, 
por fim, entre a gestão intermédia e a gestão de topo.  

Uma vez que o Kaizen Diário viria a ser utilizado por todas as secções, por todas as equipas, 
optou-se por começar com uma secção piloto para ver desenvolvimentos e posteriormente 
fazer o desdobramento para as restantes secções. 

Definiu-se como o responsável deste projeto o Diretor de Produção, pois é alguém 
responsável pelas secções que mais necessidade deste projeto apresentam. 

Para acompanhar o sucesso deste projeto, definiu-se como o seu indicador primário o 
resultado das auditorias a tomarem lugar após o Kaizen Diário ser implementado em metade 
das equipas. 

A equipa selecionada como equipa piloto foi a equipa dos Bloqueadores, parte integrante do 
Laboratório. Selecionou-se esta equipa por fazer parte da produção e ser uma das áreas cujo 
fluxo decorre normalmente, sem haver grandes paragens e, portanto, a equipa estar mais 
disponível para uma fase de teste. 

6.1.1 Planeamento 

Este projeto teve início com uma formação a uma das equipas dos Bloqueadores, em que se 
apresentou o tema, qual o principal objetivo destas reuniões curtas e frequentes e quais os 
benefícios que uma ferramenta destas pode trazer. Definiu-se também qual deveria ser a 
frequência desta reunião e concluiu-se que deveria acontecer a cada turno, auxiliando a troca 
de informação entre turnos. 

Ainda nesta sessão foram definidos em conjunto com a equipa os elementos a incluir no 
quadro que serve de suporte às reuniões e os indicadores a seguir. Decidiu-se incluir no 
quadro os seguintes elementos: 
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 Agenda – para estarem todos a par dos pontos a referir na reunião; 

 Mapa de presenças – para criar o hábito de presença nas reuniões através da 
responsabilização; 

 Problemas transversais – para identificar alguns problemas que podem surgir em 
secções anteriores e impactar a secção em questão; 

 6S – uma área para avaliar a limpeza e arrumação dos postos de trabalho; é utilizado 
aqui o conceito 6S com o “S” adicional que traduz Segurança; 

 Indicadores – para acompanhar o nível de performance da equipa e analisar os desvios 
dos objetivos; 

 Condicionantes das máquinas – para expor alguns problemas nas máquinas que 
possam ter condicionado a performance da equipa; 

 Plano de ações – para identificar algumas ações de melhoria lançadas pela equipa, 
com o objetivo de reduzir o desvio dos indicadores acima mencionados. 

O desenho do quadro foi idealizado de forma a facilitar as atividades de gestão das equipas, 
pois permite que a equipa seja mais autónoma e que a partilha de problemas seja mais 
estruturada. 

O elemento particular desta equipa são os indicadores, pois estes visam refletir o trabalho da 
equipa. Para definir os indicadores, foram usados os três vetores da gestão Kaizen: qualidade, 
custo e entrega. Junto com a equipa foram levantadas algumas características que gostariam 
de ter presentes no quadro e definiram-se possíveis indicadores. Uma vez que não era comum 
as equipas tomarem decisões nem darem o seu parecer sobre decisões a tomar, foi notável 
uma certa resistência a definir estes indicadores. Ainda assim, obtiveram-se os seguintes 
indicadores a ser medidos: 

 Output por turno; 

 Percentagem diária de quebras da secção; 

 Pareto de quebras da secção por motivo, por dia; 

 Percentagem de lentes entregues no prazo, por dia. 

Junto com a Representante de Qualidade e a Responsável de Engenharia de Processo, as 
pessoas destacadas para acompanhamento do projeto Kaizen, foram desenvolvidos os 
elementos do quadro e prosseguiu-se com a sua construção. 

É de notar o template utilizado para 
apresentar os indicadores, pois permitiu 
fazer o seguimento histórico dos 
indicadores, fazendo uma boa gestão do 
espaço (Figura 21). Dividindo o template 
em diferentes colunas, distinguidas pela sua 
cor de fundo, é possível registar os valores 
médios do ano anterior, dos meses 
anteriores, das semanas anteriores e ainda 
do decorrer da semana, diferenciando os 
diferentes turnos e fazendo referência à 
equipa presente. Desta forma, potencia-se a 
análise da evolução da secção e o processo 

de análise dos desvios para os objetivos torna-se também uma tarefa mais simples. Uma vez 
que o objetivo é volátil, dependendo do mês em questão, optou-se por não identificar o 
objetivo diretamente no template. 

Figura 21. Template dos indicadores de Kaizen Diário 
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O objetivo é atingir auditorias com resultados superiores a 80%, garantindo que os principais 
pontos (referentes ao ciclo de melhoria) são positivos. 

6.1.2 Implementação 

Tendo o quadro pronto, optou-se por fazer uma reunião com cada equipa e o seu Responsável 
de Turno, para apresentar o quadro e acompanhar a primeira reunião. De seguida, fez-se o 
desdobramento para todas as equipas de todas as secções, fazendo um plano de 
acompanhamento com cada um dos responsáveis. Desta forma, pretendia-se que cada 
Responsável de Secção fosse acompanhando mais de perto a sua equipa, dentro dos limites 
possíveis, e que estes escalassem as dúvidas/questões/sugestões sempre que estas surgissem. 

Com o acompanhamento das reuniões, foi possível perceber que o quadro não estava a ser 
utilizado da melhor forma, pois os colaboradores não percebiam algumas questões e ainda 
ofereciam resistência em esclarecê-las. Foi então que se percebeu que eles não estavam a 
conseguir tirar valor acrescentado da utilização do quadro. 

Ao ir mais ao fundo da questão, foi claro que o constrangimento dos indicadores criou uma 
barreira na análise dos desvios dos mesmos. Por exemplo, se houvesse um pico de quebras do 
departamento a meio da semana, esse pico poderia corresponder verdadeiramente a um pico 
de quebras, mas poderia responder apenas a uma diminuição de output desse dia, o que não 
quer dizer que percentualmente as quebras tenham aumentado (se remetidas ao dia em que 
foram criadas). Esta era uma realidade que se estava a fazer viver em toda a Fábrica. 
Adicionalmente, no Laboratório surgiu uma outra dificuldade, pois o Laboratório se divide 
em três partes (Bloqueadores, Free-Form e Saídas), mas os indicadores eram transversais a 
todo o Laboratório. 

Uma outra dificuldade sentida era a falta de acompanhamento das Chefias, fazendo com que 
os colaboradores não atribuíssem o devido valor a esta reunião, pois estariam a partilhar 
problemas e possíveis soluções que muitas vezes não poderiam ser resolvidos por eles. 

Desta forma, foram tomadas três medidas: 

 Acompanhamento mais próximo das Chefias, para as ajudar a guiar a equipa; 

 Definição dos indicadores de uma forma mais simples e direta de perceber; 

 Simplificação do quadro. 

A primeira medida consistiu em acompanhar as Chefias diretas das equipas e levar o Diretor 
de Produção e Diretor Industrial para junto das equipas, para acompanhar as reuniões e 
demonstrar que estes poderiam ser momentos de partilha importantes e com benefícios para 
ambas as partes. Estes momentos serviam também para transmitir conhecimento dos Diretores 
para os Responsáveis de Turno, tornando-os mais capazes e melhores líderes. 

A segunda medida tinha como objetivo criar um indicador diferente de quebras: por dia, 
percentagem de quebras provocadas. Isto é, se no dia N é registada uma quebra, esta vai ser 
remetida ao dia em que foi originada, seja ele N-2, N-3, ou outro, e não ao próprio dia N 
como é atualmente. Assim, um aumento neste indicador traduz efetivamente uma produção 
maior de defeitos. A dificuldade deste indicador é o facto de as lentes poderem circular vários 
dias até darem quebra, ou seja, só passado algum tempo (em média, dois dias) é que é 
possível afirmar qual o verdadeiro valor de quebras. Para auxiliar esta análise, criou-se um 
indicador denominado “Percentagem de lentes concluídas”, que corresponde à percentagem 
de lentes produzidas num dado dia que já foram entregues ao cliente ou que deram quebra. O 
complementar deste valor são as lentes que ainda poderão acabar com algum defeito. Assim, 
facilmente se percebe o grau de incerteza associado à análise de indicadores. 
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Por fim, a terceira medida pretendia criar uma estrutura de rápida análise, simplificando o 
processo das reuniões. Desta forma, decidiu-se redefinir os quadros, incluindo apenas os 
seguintes tópicos: 

 Mapa de presenças; 

 Indicador (quebras e output) por secção e por dia; 

 Ações lançadas. 

Para além disso, definiu-se ainda uma reunião de supervisão que visa reunir todas as Chefias 
Intermédias com algumas Chefias Superiores. Esta reunião tem o grande objetivo de 
coordenar toda a Produção, sendo discutidos alguns problemas interdepartamentais e 
levantadas ações de melhoria para os combater. Nesta reunião, os indicadores analisados 
diferem dos indicadores analisados com os operadores. Analisam-se questões como: lentes em 
progresso, lentes atrasadas, número de pedidos a entrar diariamente e quebras por 
departamento.  

Com a reunião de supervisão foi possível promover uma dinâmica de comunicação de melhor 
qualidade, havendo um ponto a realçar: foi criado um plano de ações para questões/sugestões 
lançadas pelas Chefias Intermédias que só poderão ser esclarecidas/resolvidas/implementadas 
pelas Chefias Superiores. Dividiu-se este plano em cinco colunas (Anexo A): a primeira serve 
para identificar o tema, a segunda (“Em Espera”) é onde são colocados os problemas 
levantados, à espera de receber feedback do Diretor Industrial, a partir da terceira coluna 
(“Planeado”, “Em Curso”, “Concluído”) é dado o seguimento à ação lançada, no caso do 
Diretor Industrial considerar ser algo a investir. Esta foi uma ferramenta que permitiu um 
fluxo de informação entre as diferentes chefias que não existia até então, pois não havia 
feedback dos problemas que estavam a ser tratados pela Direção. Estando o Diretor Industrial 
convocado a estar presente na reunião de supervisão pelo menos uma vez por semana, 
definiu-se que este ficaria sempre responsável por apresentar desenvolvimentos. 

Para além desta ferramenta permitir uma melhor comunicação, permitiu também uma 
evidência do comprometimento de todos. Neste caso, estava presente a liderança pelo 
exemplo, o que ajudou a motivar as Chefias Intermédias a ter a mesma postura com as suas 
equipas. 

6.1.3 Conclusões e lições aprendidas 

Um dos principais problemas que surgiram foi a falta de acompanhamento dos Responsáveis 
das Secções. Este problema surgiu por dois motivos: 

 Falta de motivação por parte das Chefias; 

 Falta de disponibilidade por parte das Chefias. 

A falta de disponibilidade é potenciada pelo facto de a Empresa trabalhar sem parar, fazendo 
com que os problemas vão sempre surgindo e haja uma necessidade de resolver o problema 
no imediato. Ou seja, há uma cultura de apagar-incêndios, e pouco tempo resta para mitigar as 
causas dos incêndios. Para além disso, a falta de motivação faz evidenciar a falta de 
disponibilidade, pois as próprias Chefias não viam valor acrescentado do quadro na sua gestão 
das equipas, uma vez que a tentativa de resolução de problemas não lhes permitia acompanhar 
as equipas como seria esperado. 

Desta forma, uma das principais reflexões a fazer é que o envolvimento da camada do Top e 
Middle Management, como sugerido por Masaaki Imai, falhou. Pelo facto de este 
envolvimento não ter sido feito desde o início, perdeu-se o momento gerado pela introdução 
de uma nova era, de uma nova cultura, e da possibilidade de mudar as coisas. Desta forma, a 
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motivação de todos foi decrescendo e foi-se gerando uma maior dificuldade em incentivar 
esta cultura de melhoria contínua. 

Uma outra lição aprendida com base neste projeto é alocar sempre os indicadores às equipas, 
de forma a que elas possam analisar realmente os desvios dos indicadores. É essencial que na 
sessão de definição de indicadores estejam presentes todas as equipas da secção piloto, não só 
uma das equipas, e as Chefias, para garantir um envolvimento e um comprometimento de 
todos com o projeto. 

Embora não se tenha atingido o resultado de auditorias pretendido (cerca de 60%), consegiu-
se ver uma evolução, com um aumento do resultado em mais de 100% da auditoria intermédia 
(abril) para a auditoria final (junho). 

6.2 Kobetsu Standard de Qualidade 

Optou-se por utilizar a ferramenta Kobetsu para acompanhar este projeto. Já definido o 
problema e os objetivos a atingir, fez-se uma análise de causas em conjunto com a 
Responsável pela Qualidade, dois Representantes da Qualidade e uma Representante da 
Engenharia do Processo. 

6.2.1 Planeamento 

Recorde-se que um dos principais objetivos deste projeto é reduzir o total de falsos positivos 
– lentes aceites em más condições – e reduzir o total de falsos negativos – lentes rejeitadas em 
boas condições. 

Após ser feito o levantamento das causas, optou-se por priorizar as ações, sendo visível no 
Anexo B o resultado do levantamento de causas com três cores representativas da prioridade – 
verde, amarelo e vermelho, por ordem crescente de prioridade. Esta definição teve como base 
o estado atual da empresa e os objetivos a atingir. Assim, compreendeu-se que a normalização 
do fundo usado nos diferentes postos de trabalho e a luz de fundo seria uma atividade 
complexa, pois o próprio layout de cada uma das áreas teria que sofrer alterações, não sendo 
portanto um dos focos do projeto. No entanto, considerou-se que a falta de formação era uma 
das principais causas de instabilidade na inspeção e de diferentes critérios utilizados. 

6.2.2 Implementação 

Uma vez que se identificou a falta de formação como sendo uma das causas mais graves e 
com mais potencial para ajudar na resolução do problema, considerou-se que seria relevante 
reunir um conjunto de lentes representativo dos principais defeitos que são verificados, para 
fazer uma definição clara do limite entre aceitação e rejeição de 
lentes. Uma vez que este é um projeto transversal, optou-se por 
dar início ao processo a partir do Laboratório, depois HC, 
seguindo-se o MC, Coloração e, por fim, a Montagem, sempre a 
par com o Controlo de Qualidade. 

Após ter um conjunto de lentes representativo, foi construída 
uma tabela com todos os defeitos, informando sobre a medida a 
tomar (dar quebra ou deixar a lente seguir para a operação 
seguinte), as causas prováveis para a criação desse defeito, a 
zona em que se poderá encontrar e qual o nome atribuído a esse 
defeito (Anexo C). 

Com base na tabela acima referida, foram criados cartões para 
cada um dos defeitos, de forma a poder estar facilmente 
identificável os vários defeitos existentes. O objetivo destes 

Escrever: 

Mal 

polida 

Mal polida 

 

Causas prováveis: 
 - Abrasivo 
 - Falta de pressão na 

máquina 
 - Falta de líquido 

QUEBRA 

Figura 22. Kanban defeitos em 
lentes 
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cartões era então anexá-los junto do posto de trabalho de verificação de lentes. Para além 
disso, os cartões serviriam de base para as formações a acontecer. Estes cartões eram 
compostos por uma fotografia do defeito, que medida tomar, quais as suas causas prováveis e 
o que escrever no post-it que devia seguir a Ordem de Fabrico, de forma a reduzir o tempo de 
inspeção da próxima pessoa a inspecionar essa lente (Figura 22). 

Tendo como suporte a informação recolhida, definiu-se um plano para fazer uma formação a 
cada uma das equipas do Laboratório, passando esta formação pelos seguintes pontos: 

 Apresentação da tabela de defeitos; 

 Explicação do método de inspeção; 

 Teste de conformidade. 

Este teste de conformidade surge para verificar se existe conformidade entre a decisão de 
acordo com o standard e a decisão dada pelos operadores após a formação. Analisando os 
resultados deste teste (Tabela 3), é possível verificar que existe a necessidade de 
uniformização destes critérios de aceitação de lentes. Para além disso, cerca de 40% das 
lentes, num universo de 25 lentes analisadas, tinham associados motivos de quebra diferentes 
ao definido pelo standard. 

Tabela 3. Resultado do primeiro teste de conformidade 

% Conformidade 
Número de 

colaboradores 

[0 ; 25%[ 0 

[25% ; 50%[ 2 

[50% ; 75%[ 12 

[75% ; 100%] 2 

Face aos resultados apresentados, concluiu-se que deveria ser investido mais tempo na 
formação e apresentação de resultados, de forma a motivar e a incentivar a melhoria por parte 
de todos os colaboradores. 

No entanto, foram surgindo diretivas diferentes por parte da Direção no que diz respeito às 
decisões a tomar perante cada defeito. Desta forma, o projeto ficou em stand-by por não haver 
consistência na formação que deveria ser dada, isto é, rapidamente se passava de um cenário 
onde um defeito era aceitável para um cenário onde a restrição era máxima e tudo era quebra. 
Adicionalmente, a Responsável pela Qualidade foi alocada a outro Projeto da Empresa, 
acabando por não se poder dedicar mais a este projeto. Assim, foi atribuído um novo 
Responsável, normalizou-se que os defeitos ligeiros eram recuperáveis e retomou-se o 
projeto. 

Ao retomar o projeto, foi sugerido que se começasse a análise de aceitação/rejeição desde o 
fim do processo até ao início, isto é, desde o Cliente até ao Laboratório. Desta forma, os 
critérios de validação de todos os Departamentos têm em conta a possível aceitação das 
lentes. 

Optou-se pelo seguinte seguimento do projeto: 

 Realização de testes às lentes, de forma a poder definir os critérios de aceitação e 
rejeição das mesmas.  

 Definição dos critérios de aceitação e rejeição para o Controlo de Qualidade, com 
base nas reclamações dadas pelo cliente, pela experiência do Serviço de Apoio ao 
Cliente, experiência do Diretor Industrial e pelos testes realizados; 
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 Formação às diferentes equipas do CQ, apresentando amostras de lentes que 
possam ser analisadas a qualquer momento aquando da necessidade de esclarecimento 
de possíveis dúvidas; 

 Definição dos critérios de aceitação e rejeição para os departamentos anteriores, 
sabendo já com um critério específico o que será aceite pelo departamento seguinte. 
Complementarmente, as formações às diversas equipas teriam que ser dadas. 

Com a realização destes testes foi possível verificar, por exemplo, que algumas lentes com 
problemas de polimento poderiam ser retrabalhadas, criando-se o conceito de recup, que 
consiste na recuperação de uma lente. Por exemplo, verificou-se que o verniz utilizado nos 
tratamentos cobria alguns riscos que tinham origem no laboratório e, com esta perceção foi 
possível reduzir as quebras de riscos de cerca de 18% para aproximadamente 13%. 

Um dos fatores mais levantados como problema por parte dos colaboradores foi a inexistência 
de feedback acerca das reclamações. Considerou-se desde logo que esta seria uma potencial 
causa, pois os operadores estavam a aceitar lentes (ou a rejeitar) com base nas suas 
experiências e com base nas diretivas que foram recebendo de forma solta, não tendo tido 
qualquer formação nem existindo qualquer normalização referente a este assunto. 

Assim, deu-se início à nova versão do projeto e, para suportar uma boa organização do 
projeto, foi utilizada a ferramenta A3 de 4 passos, que é uma versão simplificada do A3 
original. Este A3 consiste em descrever o objetivo do projeto, descrição da situação inicial e 
análise de causas, desenho de soluções e resultados e próximos passos. A título de exemplo, 
está presente no Anexo D uma versão desta ferramenta para a gestão deste projeto, num dado 
momento.  

Com base nos tópicos acima referidas, foram implementadas diversas ações de melhoria 
contínua: 

 Formação quinzenal às diferentes equipas de inspeção, utilizando novas lentes de 
exemplo; 

 Realização de teste mensal às diferentes equipas de inspeção, para verificar o 
acompanhamento da normalização feita; 

 Apresentação mensal, dirigida pelo Diretor Industrial, do resumo de reclamações e 
feedback do cliente; 

 Acompanhamento semanal no terreno por parte das Chefias (incluindo Diretor 
Industrial) para analisar as decisões tomadas pelos operadores por cada lente e qual o 
desvio para a decisão pretendida. Assim, torna-se possível definir quais os tipos de 
defeitos que devem ser focados em cada uma das formações. 

Uma vez que a formação às equipas requer algum tempo, optou-se por delegar esta atividade 
aos Team Leaders, motivando-os a fazer parte da mudança e a contribuir para algo que tanto 
queriam ver mudado. Desta forma, sendo dada a formação aos Team Leaders, o 
desdobramento para cada equipa era mais simples e menos demorado. 

Para reduzir a complexidade da própria inspeção, normalizou-se a Ordem de Fabrico (OF), 
incluindo o desenho da lente com as diferentes zonas delineadas. Assim, na dúvida se um 
defeito se encontra na Zona 1 (centro) ou na Zona 2 da lente (entre o centro e o bordo), é 
suficiente colocar a lente em cima da própria OF, analisando em que zona se sobrepõe o 
defeito. 

Adicionalmente, foi ainda lançado um projeto, denominado por OndasFocus, que visa 
entender o risco do envio de cada um dos defeitos. Este projeto consiste em adicionar uma 
nova decisão às lentes, passando a: aceitação, rejeição ou onda. O estado de onda corresponde 
a enviar ao cliente uma lente com defeito reconhecido pela Empresa, embora esta assuma o 
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risco de que a lente possa ser reclamada. Desta forma, tornou-se possível analisar com mais 
detalhe os limites de aceitação do Cliente para cada um dos tipos de defeito, por um método 
iterativo. O nome OndasFocus traduz a variabilidade deste processo: num dia podemos aceitar 
enviar para o cliente uma lente, no outro podemos concluir que, pelas reclamações enviadas 
pelo cliente, esse defeito não deve ser considerado aceitável.  

O projeto OndasFocus permite então reduzir o erro tipo 2, controlando aquilo que não é aceite 
pelo cliente, mas continua a ser enviado (Falsos Positivos). Analogamente, o 
acompanhamento semanal ao terreno visa reduzir o erro tipo 1, analisando o que é que o 
cliente aceitaria e que não está a ser enviado para o cliente (Falsos Negativos). Uma vez que 
estes indicadores não existiam, não foi possível analisar a melhoria. No entanto, com base 
numa análise de reclamações feita por amostragem, com um total de 50 lentes, estima-se que 
o erro de tipo 2 tenha reduzido de cerca de 20% para 11%, num período de um mês. É de 
notar que este valor incorpora um risco associado ao Cliente, uma vez que o critério de 
aceitação definido não satisfaz todos os Clientes. No que diz respeito ao erro tipo 1, estima-se 
que tenha reduzido de 33% para 24%, no mesmo período, com base nos testes de 
acompanhamento feitos às diversas equipas. 

6.2.3 Conclusões e lições aprendidas 

O que se concluiu deste projeto é que as maiores barreiras para existir uma uniformização do 
standard de qualidade se prendiam com:  

 Falta de formação das diversas tarefas a executar; 

 Falta de definição clara dos objetivos. 

Neste caso, não existiu uma curva de aprendizagem contínua, sendo os diferentes 
colaboradores forçados a partilhar o conhecimento uns com os outros, sempre tendo como 
base a sua experiência, e sem ter uma diretiva clara, dada pelas Chefias, e comum às 
diferentes equipas. Para além disso, pelo facto de não existirem objetivos claros e 
normalizados de inspeção, os colaboradores nunca tinham conhecimento se estavam 
realmente a cumprir corretamente os requisitos do seu trabalho de Controlo de Qualidade ou 
não. 

Por fim, o envolvimento dos colaboradores e dos Team Leaders foi essencial para garantir o 
comprometimento de todos e permitir uma maior proximidade entre os diferentes níveis da 
Empresa, mitigando algumas barreiras existentes à cultura de melhoria contínua. Para além 
disso, o envolvimento das chefias superiores em representação do cliente, apresentando as 
quebras, foi essencial para incentivar uma política de melhorias incrementais. 

6.3 Kobetsu Spin 

O principal objetivo deste projeto parte da elevada percentagem de quebras associada à 
operação spin, que consiste na cobertura da face interna da lente de policarbonato. Esta 
necessidade surge porque a parte interna da lente é trabalhada e fica depois exposta a 
fragilidades, sendo que o policarbonato faz com que a lente seja mais sujeita a riscos (Poté e 
Manager 2016). 

Seguindo a estrutura do Kobetsu, a ferramenta utilizada para estruturar este projeto, a 
apresentação do projeto vai ser dividida em três partes: planeamento, implementação e 
conclusões e lições aprendidas. 

Definiu-se como objetivo deste projeto reduzir em 50% a percentagem de quebras devido à 
operação spin, ou seja, reduzir para 8% a percentagem de lentes que são submetidas a essa 
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operação e que terminam com defeito. Esta medida foi definida de acordo com o benchmark 
já conhecido das restantes fábricas da empresa Focus Internacional.  

6.3.1 Planeamento 

Como visto anteriormente, na Figura 19, o principal motivo de quebras no Spin são os picos, 
que representam uma pequena bolha, ou várias pequenas bolhas, na lente, tendo já sido 
cobertas pelo verniz. De forma a compreender o desvio do valor atual para o objetivo, foi 
feito um levantamento de causas-raiz considerando toda a operação. Deste levantamento, 
surgiram diversas causas, que foram organizadas consoante prioridade (Anexo E), 
correspondendo vermelho à prioridade superior e verde à prioridade inferior. 

Para além disso, foi feita uma análise de como decorre o processo, e constatou-se que a taxa 
de ocupação da máquina é bastante baixa, estando a máquina parada 85% do tempo, como 
indica a Tabela 4. Por si só, a taxa de ocupação baixa não é um impedimento nem potencia as 
quebras, no entanto, de forma a fazer uma melhor gestão da equipa e dos recursos, é comum 
fazer uma criação de lote até haver trabalho suficiente para o operador poder dedicar cerca de 
uma hora de trabalho, evitando tarefas de setup. Assim, o facto de acumular lentes à entrada 
da máquina pode potenciar a produção defeituosa, uma vez que as poeiras vão caindo sobre as 
lentes e a acumulação de sujidade potencia defeitos como os picos. É de notar que as tarefas 
de setup e o seu tempo associado são um problema para a gestão de recursos humanos, uma 
vez que não existe uma pessoa alocada 100% do tempo a esta máquina. 

6.3.2 Implementação 

Uma das primeiras medidas definidas foi o acompanhamento mais próximo dos planos de 
manutenção preventiva e manutenção autónoma. Para isto, desenhou-se uma checklist de 
acompanhamento para a Responsável de Secção poder estruturar melhor quais os pontos a 
verificar. O plano de manutenção autónoma foi também redesenhado, tendo em conta 
algumas causas definidas, por exemplo: o nível de verniz, a verificação da posição do bico de 
água e verniz, regulador de pressão, entre outros. Desta forma, conseguiu-se fazer um 
controlo mais próximo de cada uma destas variáveis, resultando num processo mais 
controlado. 

Adicionalmente, optou-se por fazer uma análise para determinar qual o melhor processo de 
limpeza das lentes, conduzindo a uma operação de spin mais eficaz. Este teste consistiu em 
usar o mesmo material de limpeza em cada semana, sendo possível comparar o resultado do 
impacto do uso de papel e do uso de pano microfibra. Foi possível concluir que o pano 
deixava na lente menos poeiras/pó, evitando que a lente entrasse na máquina com pó e 
formasse picos de verniz.  

Para além disso, analisou-se cada uma das operações realizadas na máquina spin e foi possível 
concluir que a pressão utilizada no processo de secagem, que era a primeira operação, não era 

Produção total spin 92 626
Dias produção 210
Produção média diária (spin ) 441
Produção média turno (spin ) 147
Tempo de ciclo 0,5'
Produção média turno (spin ) em horas 1,2
Tempo máquina parada 85%

Cálculo de taxa de ocupação da máquina de spin

Tabela 4. Cálculo de taxa de ocupação da máquina de spin 
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a adequada, fazendo com que ficassem gotas de água muito pequenas na lente, conduzindo a 
um possível defeito devido à cobertura da gota com verniz. Com a operação de cura, estes 
defeitos eram então evidenciados. 

Por fim, foi possível verificar que a condutividade registada no tanque utilizado pela máquina 
era seis vezes superior à indicada pelo fornecedor, não sendo um indicador acompanhado 
regularmente. Concluiu-se que isto acontecia pela forma como a água era conduzida até ao 
local. Para reduzir este efeito, alterou-se a forma de condução da água e começou-se a seguir 
a condutividade da água na máquina, para acompanhar o impacto deste indicador. 

Em consequência deste acompanhamento periódico dos planos de manutenção autónoma e 
preventiva e de algumas alterações ao processos, permitui uma descida das quebras de 15.9% 
para cerca de 7%. 

6.3.3 Conclusões e lições aprendidas 

Uma das principais causas que potenciavam os defeitos era a falta de controlo de processo. 
Desta forma, o que mais potenciou a melhoria foi acompanhar planos de manutenção 
autónoma e preventiva, dando à Responsável pela Secção as ferramentas necessárias para 
poder verificar se o processo estava controlado.  

Uma das lições a reter desta análise foi que cada uma das máquinas utilizadas deve ter 
associado um plano de manutenção autónoma e preventiva que deve ser tão visível quanto 
possível, para evitar que a informação se perca e que estas tarefas fiquem esquecidas no 
tempo. Em consequência desta visibilidade, a tarefa de acompanhar a equipa e potenciais 
causas de problemas por parte do Responsável de Secção é facilitada. 

Por fim, a informação associada aos parâmetros técnicos sugeridos pelo fornecedor devem 
estar claros, para poder comparar o estado atual de uma máquina com o seu estado ideal.  

6.4 Kobetsu Potências 

O projeto de Kobetsu Potências surgiu no âmbito da elevada percentagem de quebras do 
Laboratório, correspondendo a 31.7% das quebras dadas por esta secção. Assim, o objetivo de 
projeto consistia em reduzir as quebras de potência para 25% em quatro meses, 
correspondendo a cerca de 11% das quebras globais da Fábrica, com base no benchmark 
industrial.  

O projeto de Kobetsu Potências será apresentado seguindo a mesma estrutura dos projetos 
anteriores, começando pelo planeamento, abordando a implementação e referência às 
conclusões e lições aprendidas. 

6.4.1 Planeamento 

Uma vez que este tipo de defeito não pode ser provocado pelo modo operatório dos 
operadores, decidiu-se fazer o levantamento de causas para este problema de uma outra 
forma, isto é, fez-se o levantamento de causas por tipo de máquina no Laboratório. Este 
levantamento de causas está descrito no Anexo F. No seguimento deste levantamento, 
considerou-se importante fazer uma análise diferencial para despistar possíveis variáveis no 
processo. Assim, fez-se uma análise recorrendo ao software Minitab em que são de realçar os 
seguintes resultados (descritos com mais detalhe no Anexo G): 

 Há evidência estatística de que as lentes de índice 1.67 e 1.74 conduzem a resultados 
piores, estando o pior resultado associado ao índice 1.74; 

 Existe um conjunto de fornecedores que apresenta piores resultados do que os 
restantes; 
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 Há evidência estatística de que existe um fornecedor que conduz a piores resultados 
nas lentes de índice 1.67; 

 Há evidência estatística de que um fornecedor de lentes de índice 1.74 é pior. 

6.4.2 Implementação 

No seguimento dos resultados apresentados, optou-se  por fazer alguns testes com lentes de 
índice 1.67 e 1.74 para poder analisar com mais detalhe o impacto do fornecedor. Para isto, 
decidiu-se utilizar 100 lentes de teste dos índices críticos dos diferentes fornecedores e 
acompanharam-se as lentes, fazendo uma verificação da potência à saída do Laboratório, após 
a lente ser produzida. Verificou-se que em 90% das vezes as lentes saíam sem defeitos 
relacionados com potência, havendo ainda uma margem grande de quebras por explicar 
(sendo o total cerca de 22%). Desta forma, avançaram-se com as lentes para o processo 
seguinte, o Hard-Coating e fez-se uma nova verificação da potência. Nesta fase, foi possível 
verificar que das 90% lentes que haviam seguido em frente, cerca de 20% das lentes 
apresentavam agora defeito de potência. Assim sendo, concluiu-se que o processo de 
revestimento com verniz estava a provocar uma alteração no valor de potência. No entanto, 
esta situação só se verificava para um fornecedor em específico, levando a concluir que o 
processo não estava controlado pois o próprio produto não era controlado à entrada e os seus 
parâmetros não estavam a ser verificados. Com base nos resultados apresentados, optou-se 
por abdicar de fazer encomendas a este fornecedor, uma vez que era o que conduzia a piores 
resultados (da análise feita no ponto anterior). 

Adicionalmente, tanto o abrasivo da polidora como o diamante da geradora foram revistos e 
detetou-se que os planos de manutenção preventiva não estavam a ser revistos nem 
implementados. Desta forma, em conversa com o fornecedor dos equipamentos, definiu-se 
uma nova periodicidade de troca de componentes, evitando a avaria.  

Complementar a isto, foi feita uma formação de como calibrar corretamente as máquinas e foi 
implementada uma norma para garantir que as lentes após a calibração são verificadas, para 
evitar um processamento prolongado de lentes com defeito. É de notar que são produzidas 
cerca de 320 lentes por hora no Laboratório, o que corresponde a cerca de 40 lentes por 
geradora, e o tempo médio de verificação das lentes de calibração situava-se, inicialmente, 
nas 4h10min, o que se poderia traduzir numa produção de 160 lentes com defeito até o 
problema ser detetado. 

De forma a garantir o cumprimento destas novas ações, foi preparada uma checklist para o 
Responsável de Turno de forma a facilitar a lista de pontos mais importantes a analisar em 
cada turno. Para comprometer mais as equipas optou-se por utilizar os indicadores de tempo 
médio de verificação de lentes de calibração e resultado da checklist, de forma a tornar visível 
o esforço de cada equipa e promovendo um nível de competitividade saudável. 

Com a implementação deste projeto e resultado das ações implementadas foi possível obter 
uma redução de quebras por potência para 28%, embora não se tenha conseguido cumprir o 
objetivo. 

6.4.3 Conclusões e lições aprendidas 

Tendo em conta a análise feita, concluiu-se que os defeitos de potência têm essencialmente 
duas origens: máquina e material. Neste caso, a máquina interfere diretamente com a lente e a 
sua manutenção preventiva e autónoma é a chave para resolução de partes do problema. Para 
além disso, verificou-se que o material da lente pode ser uma variável crítica, não só no HC, 
provocando uma deformação da lente, mas também no Laboratório, embora este estudo não 
tenha sido concluído. Desta forma, considera-se essencial fazer um controlo frequente de um 
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conjunto de variáveis que possam impactar a qualidade da produção, havendo uma reação 
mais imediata ao levantamento de problemas e fazendo com que a propagação de defeitos seja 
inferior. Só com este controlo e com esta análise diferencial se pode garantir que o processo 
pode ser considerado um processo controlado, facilitando a gestão da produção. 

Adicionalmente, verificou-se que existem dois índices de lentes que conduzem a piores 
resultados. No entanto, não podem ser eliminados, pois dependem exclusivamente da 
necessidade do Cliente. Assim, poderiam ser estudadas algumas alternativas a estes índices, 
procurando substituir a necessidade deste material por outro material mais simples de 
trabalhar com características semelhantes. 
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7 Conclusões 

Este projeto surgiu de uma necessidade da Empresa Focus em reduzir a percentagem de 
quebras provocadas na produção, dada a visão estratégica da Focus e da dificuldade que 
estava a ser atingir os seus objetivos. Consequentemente, este projeto foi definido em 
conjunto com o Kaizen Institute, cujo objetivo passava por potenciar a comunicação entre as 
diferentes equipas e secções e melhorar a percentagem de quebras, cujo valor no estado inicial 
(últimos seis meses de 2016) se encontrava nos 10.4%, sendo o foco a redução para 6.83% até 
ao fim de junho. 

O projeto passou por uma fase de planeamento, onde foram reunidas as equipas e foi 
desenvolvido um trabalho intenso para compreender quais deveriam ser as áreas de atuação 
com as equipas. Com um conjunto de workshops intensivos, definiram-se quatro subprojetos: 
Kaizen Diário – para melhorar a comunicação -, Kobetsu Standard de Qualidade – para 
potenciar a motivação das equipas e promover uma normalização da verificação e inspeção 
das lentes-, Kobetsu Spin – para reduzir as quebras especificamente na operção de Spin – e 
Kobetsu Potências – para reduzir as quebras provocadas por um erro na potência, uma das 
propriedades das lentes. 

Uma das maiores dificuldades no Kaizen Diário, que acabou por ser transversal à Empresa, 
foi o facto de um dos indicadores seguidos na Empresa, a percentagem de quebras, ser 
calculado com valores desfasados no tempo, o que impõe uma dificuldade adicional na 
interpretação dos valores e na possibilidade de propostas de ação de melhoria. Para além 
disso, tornava-se uma barreira na análise de conclusões de cada uma das ações. Após algum 
investimento, foi possível alterar a cultura da empresa para a utilização de uma nova forma de 
cálculo para garantir a comparação de períodos idênticos. Com esta alteração foi possível 
aumentar a motivação das equipas e potenciar uma cultura de melhoria contínua a todos os 
níveis hierárquicos da Empresa. É de notar que esta medida melhorou consideravelmente a 
comunicação entre as próprias Chefias Intermédias e a comunicação entre as Chefias 
Intermédias e as Chefias Superiores. 

No que diz respeito ao projeto do Standard de Qualidade, verificou-se que o facto de os 
operadores começarem a receber mais feedback por parte das suas chefias superiores 
potenciou uma maior partilha de conhecimento vertical e horizontalmente. Assim, começou-
se a verificar que as equipas partilhavam mais entre si problemas detetados e procuravam ir à 
causa do problema para resolver a causa-raiz do mesmo. Espera-se que este projeto tenha um 
impacto a longo prazo na Empresa, pois interfere radicalmente com a cultura da mesma, 
quebrando o estigma de que verticalmente a comunicação não é relevante. 

O projeto de spin revelou-se um bom investimento, uma vez que se cumpriu o objetivo 
desejado de reduzir as quebras de spin em 50%. Para além disso, foi ainda possível identificar 
algumas áreas de melhoria para o futuro, como por exemplo o fluxo de lentes entre os 
diferentes departamentos, principalmente entre o HC e MC. 

O projeto de Potências, embora não atingindo o resultado pretendido, possibilitou a 
identificação de algumas variáveis críticas para o controlo do processo, que terão um impacto 
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a curto e longo prazo. Para além disso, no âmbito deste projeto foi desenvolvida uma 
ferramenta que permitirá o Diretor de Produção acompanhar a evolução da produção de 
quebras por este ou outros motivos, com uma análise diferencial baseada em diversas  
variáveis: base da lente, índice, máquina onde fez cada operação, fornecedor, entre outros. 
Esta ferramenta revelou-se uma vantagem para a forma de gerir a Fábrica, uma vez que é um 
processo que passa por diversos pontos e que incluem várias variáveis. De forma a promover 
a melhoria contínua, esta ferramenta permite identificar qual a principal variável a controlar 
em cada momento, dando um foco às equipas. 

Em consequência dos projetos desenvolvidos e do envolvimento de todos os operadores foi 
possível reduzir as quebras de 10.4% para 7.1%. Embora não se tenha conseguido atingir o 
objetivo estabelecido no início do projeto, espera-se que os resultados das ações de melhoria 
implementadas se traduzam no futuro, pois existem alguns pontos que não se podem 
considerar terminados e a melhoria vai-se tornando cada vez mais visível, como é o caso da 
normalização dos critérios de aceitação e rejeição das lentes e a sua constante revisão e 
partilha. Para além disso, uma das vantagens que não pode ser medida no imediato é a 
mudança da cultura organizacional que se fez sentir, tendo sido promovida uma cultura de 
melhoria contínua, sem culpar nem julgar e procurando resolver os problemas em conjunto e 
de forma a promover uma Empresa mais saudável e sustentável. 
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ANEXO A: Plano de Ação Direção 

Figura 25. Cartão normalizado para levantamento de 
problemas (em espera) 

Figura 24. Cartões normalizado para resolução de 
problemas (planeado, em curso ou concluído) 

Figura 23. Plano de ações 
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ANEXO B: Análise de causas – Kobetsu Standard de Qualidade 
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ANEXO C: Tabela normalizada de defeitos 

 

Ligeiro

1 Picada LAB

1; 2
- fornecedor
- máquina de fita
- limpeza
- desbloqueadores

OndasFocus Picada

2 Risco externo (cx)

LAB
HC
MC
COL

1; 2 - fornecedor
- máquina de fita
- limpeza
- desbloqueadores
- handling

Quebra
Recup

se após 
tratamentos

OndasFocus 1; 20 18
Risco 

externo

3 Risco interno (cc)

LAB
HC
MC
COL

1; 2
- limpeza
- desbloqueadores
- handling

Quebra
Recup

se após 
tratamentos

OndasFocus 1; 20 18
Risco

interno

4 Pico da fresa LAB

1;2
- fresa - movimentos da 
fresa
- falta de água geradora

OndasFocus
16 3 Pico da fresa

Quebra
(Se grosseiro ou no centro óptico)

Ex. ligeiro Descrição no 
Post-ItGrosseiro Quebra / Recup OndasFocus

Quebra

ID 
Defeito

Nome de defeito Dpt origem Zona Origem
Tipo Ex. grosseiro
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ANEXO D: A3 – Kobetsu Standard da Qualidade  
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ANEXO E: Análise de causas – Kobetsu Spin 
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ANEXO F: Análise de causas – Kobetsu Spin 
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ANEXO G: Resultados análise diferencial (Minitab) 
Análise diferencial por índice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

than the % defective of Group 2 (p < 0,05).
The % defective of Group 1 is significantly greater

> 0,50,10

NoYes

P = 0,000

20-2

0

true difference is between 2,28 and 3,51.
difference from sample data. You can be 90% confident that the
-- CI: Quantifies the uncertainty associated with estimating the
greater than Group 2 at the 0,05 level of significance.
-- Test: You can conclude that the % defective of Group 1 is
 
Group 2: Lentes de todos os índices
Group 1: Lentes de índice 1.74

Total number tested 2711 62616
Number of defectives 106 635
% Defective  3,91  1,01
    90% CI (3,32; 4,58) (0,95; 1,08)

                                                                                  

Statistics Group 1 Group 2

Difference in % defectives *  2,90
    90% CI (2,28; 3,51)

                                                                             

% Defective Test
Is Group 1 greater than Group 2?

90% CI for the Difference
Does the interval include zero?

* The difference is defined as Group 1 - Group 2.

Comments

2-Sample % Defective Test for Group 1 vs Group 2
Summary Report

Figura 26. Teste à diferença de proporções de quebra entre lentes de índice 1.74 e restantes lentes 
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Análise diferencial por fornecedor para cada índice crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

than the % defective of Group 2 (p < 0,05).
The % defective of Group 1 is significantly greater

> 0,50,10

NoYes

P = 0,010

0,40,0-0,4

0

true difference is between 0,06 and 0,39.
difference from sample data. You can be 90% confident that the
-- CI: Quantifies the uncertainty associated with estimating the
greater than Group 2 at the 0,05 level of significance.
-- Test: You can conclude that the % defective of Group 1 is
 
Group 2: Lentes de todos os índices
Group 1: Lentes de índice 1.67

Total number tested 15009 62616
Number of defectives 186 635
% Defective  1,24  1,01
    90% CI (1,09; 1,40) (0,95; 1,08)

                                                                                  

Statistics Group 1 Group 2

Difference in % defectives *  0,23
    90% CI (0,06; 0,39)

                                                                             

% Defective Test
Is Group 1 greater than Group 2?

90% CI for the Difference
Does the interval include zero?

* The difference is defined as Group 1 - Group 2.

Comments

2-Sample % Defective Test for Group 1 vs Group 2
Summary Report

Figura 27. Teste à diferença de proporções de quebra entre lentes de índice 1.67 e restantes lentes 

than the % defective of Group 2 (p < 0,05).
The % defective of Group 1 is significantly greater

> 0,50,10

NoYes

P = 0,040

10-1

0

true difference is between 0,04 and 1,18.
difference from sample data. You can be 90% confident that the
-- CI: Quantifies the uncertainty associated with estimating the
greater than Group 2 at the 0,05 level of significance.
-- Test: You can conclude that the % defective of Group 1 is
 
Group 2: Todos os fornecedores de lentes de índice 1.67
Group 1: Fornecedor A de lentes de índice 1.67

Total number tested 4193 7129
Number of defectives 145 203
% Defective  3,46  2,85
    90% CI (3,01; 3,96) (2,53; 3,19)

                                                                                  

Statistics Group 1 Group 2

Difference in % defectives *  0,61
    90% CI (0,04; 1,18)

                                                                             

% Defective Test
Is Group 1 greater than Group 2?

90% CI for the Difference
Does the interval include zero?

* The difference is defined as Group 1 - Group 2.

Comments

2-Sample % Defective Test for Group 1 vs Group 2
Summary Report

Figura 28. Teste à diferença de proporções de quebra para lentes de índice 1.67 (entre um fornecedor – 
Fornecedor A - e os restantes) 
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than the % defective of Group 2 (p < 0,05).
The % defective of Group 1 is significantly greater

> 0,50,10

NoYes

P = 0,000

200-20

0

true difference is between 5,79 and 19,72.
difference from sample data. You can be 90% confident that the
-- CI: Quantifies the uncertainty associated with estimating the
greater than Group 2 at the 0,05 level of significance.
-- Test: You can conclude that the % defective of Group 1 is
 
Group 2: Lentes de todos os fornecedores de lentes de índice 1.74
Group 1: Lentes de um fornecedor de lentes de índice 1.74

Total number tested 78 2711
Number of defectives 13 106
% Defective 16,67  3,91
    90% CI (10,15; 25,19) (3,32; 4,58)

                                                                                  

Statistics Group 1 Group 2

Difference in % defectives * 12,76
    90% CI (5,79; 19,72)

                                                                             

% Defective Test
Is Group 1 greater than Group 2?

90% CI for the Difference
Does the interval include zero?

* The difference is defined as Group 1 - Group 2.

Comments

2-Sample % Defective Test for Group 1 vs Group 2
Summary Report

Figura 29. Teste à diferença de proporções de quebra entre um fornecedor (Fornecedor A) de lentes de índice 
1.74 e os restantes  

than the % defective of Group 2 (p > 0,05).
The % defective of Group 1 is not significantly greater

> 0,50,10

NoYes

P = 0,331

200-20

0

true difference is between -9,53 and 21,71.
difference from sample data. You can be 90% confident that the
-- CI: Quantifies the uncertainty associated with estimating the
significance.
defective of Group 1 is greater than Group 2 at the 0,05 level of
-- Test: There is not enough evidence to conclude that the %
 
Group 2: Lentes de todos os fornecedores de índice 1.74
Group 1: Lentes do Fornecedor B de índice 1.74

Total number tested 10 2711
Number of defectives 1 106
% Defective 10,00  3,91
    90% CI (0,51; 39,42) (3,32; 4,58)

                                                                                  

Statistics Group 1 Group 2

Difference in % defectives *  6,09
    90% CI (-9,53; 21,71)

                                                                             

% Defective Test
Is Group 1 greater than Group 2?

90% CI for the Difference
Does the interval include zero?

* The difference is defined as Group 1 - Group 2.

Comments

2-Sample % Defective Test for Group 1 vs Group 2
Summary Report

Figura 30. Teste à diferença de proporções de quebra entre um fornecedor (Fornecedor B) de lentes de índice 
1.74 e os restantes 
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Análise diferencial por fornecedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

than the % defective of Group 2 (p > 0,05).
The % defective of Group 1 is not significantly greater

> 0,50,10

NoYes

P = 0,802

10-1

0

true difference is between -1,25 and 0,45.
difference from sample data. You can be 90% confident that the
-- CI: Quantifies the uncertainty associated with estimating the
significance.
defective of Group 1 is greater than Group 2 at the 0,05 level of
-- Test: There is not enough evidence to conclude that the %
 
Group 2: Lentes de todos os fornecedores de índice 1.74
Group 1: Lentes do Fornecedor C de índice 1.74

Total number tested 2623 2711
Number of defectives 92 106
% Defective  3,51  3,91
    90% CI (2,94; 4,16) (3,32; 4,58)

                                                                                  

Statistics Group 1 Group 2

Difference in % defectives * -0,40
    90% CI (-1,25; 0,45)

                                                                             

% Defective Test
Is Group 1 greater than Group 2?

90% CI for the Difference
Does the interval include zero?

* The difference is defined as Group 1 - Group 2.

Comments

2-Sample % Defective Test for Group 1 vs Group 2
Summary Report

Figura 31. Teste à diferença de proporções de quebra entre um fornecedor (Fornecedor C) de lentes de índice 
1.74 e os restantes 

than the % defective of Group 2 (p < 0,05).
The % defective of Group 1 is significantly greater

> 0,50,10

NoYes

P = 0,000

50-5

0

true difference is between 2,37 and 5,25.
difference from sample data. You can be 90% confident that the
-- CI: Quantifies the uncertainty associated with estimating the
greater than Group 2 at the 0,05 level of significance.
-- Test: You can conclude that the % defective of Group 1 is
 
Group 2: Lentes de todos os fornecedores
Group 1: Lentes do Fornecedor A

Total number tested 601 62616
Number of defectives 29 635
% Defective  4,83  1,01
    90% CI (3,47; 6,52) (0,95; 1,08)

                                                                                  

Statistics Group 1 Group 2

Difference in % defectives *  3,81
    90% CI (2,37; 5,25)

                                                                             

% Defective Test
Is Group 1 greater than Group 2?

90% CI for the Difference
Does the interval include zero?

* The difference is defined as Group 1 - Group 2.

Comments

2-Sample % Defective Test for Group 1 vs Group 2
Summary Report

Figura 32. Teste à diferença de proporções de quebra entre um fornecedor (Fornecedor A) e os restantes 
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than the % defective of Group 2 (p < 0,05).
The % defective of Group 1 is significantly greater

> 0,50,10

NoYes

P = 0,000

10-1

0

true difference is between 0,60 and 1,53.
difference from sample data. You can be 90% confident that the
-- CI: Quantifies the uncertainty associated with estimating the
greater than Group 2 at the 0,05 level of significance.
-- Test: You can conclude that the % defective of Group 1 is
 
Group 2: Lentes de todos os fornecedores
Group 1: Lentes do Fornecedor B

Total number tested 2602 62616
Number of defectives 54 635
% Defective  2,08  1,01
    90% CI (1,64; 2,60) (0,95; 1,08)

                                                                                  

Statistics Group 1 Group 2

Difference in % defectives *  1,06
    90% CI (0,60; 1,53)

                                                                             

% Defective Test
Is Group 1 greater than Group 2?

90% CI for the Difference
Does the interval include zero?

* The difference is defined as Group 1 - Group 2.

Comments

2-Sample % Defective Test for Group 1 vs Group 2
Summary Report

Figura 33. Teste à diferença de proporções de quebra entre um fornecedor (Fornecedor B) e os restantes 

than the % defective of Group 2 (p < 0,05).
The % defective of Group 1 is significantly greater

> 0,50,10

NoYes

P = 0,000

10-1

0

true difference is between 0,71 and 1,05.
difference from sample data. You can be 90% confident that the
-- CI: Quantifies the uncertainty associated with estimating the
greater than Group 2 at the 0,05 level of significance.
-- Test: You can conclude that the % defective of Group 1 is
 
Group 2: Lentes de todos os fornecedores
Group 1: Lentes do Fornecedor C

Total number tested 19680 62616
Number of defectives 373 635
% Defective  1,90  1,01
    90% CI (1,74; 2,06) (0,95; 1,08)

                                                                                  

Statistics Group 1 Group 2

Difference in % defectives *  0,88
    90% CI (0,71; 1,05)

                                                                             

% Defective Test
Is Group 1 greater than Group 2?

90% CI for the Difference
Does the interval include zero?

* The difference is defined as Group 1 - Group 2.

Comments

2-Sample % Defective Test for Group 1 vs Group 2
Summary Report

Figura 34. Teste à diferença de proporções de quebra entre um fornecedor (Fornecedor C) e os restantes 
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than the % defective of Group 2 (p < 0,05).
The % defective of Group 1 is significantly greater

> 0,50,10

NoYes

P = 0,011

10-1

0

true difference is between 0,12 and 1,21.
difference from sample data. You can be 90% confident that the
-- CI: Quantifies the uncertainty associated with estimating the
greater than Group 2 at the 0,05 level of significance.
-- Test: You can conclude that the % defective of Group 1 is
 
Group 2: Lentes de todos os fornecedores
Group 1: Lentes do Fornecedor E

Total number tested 1547 62616
Number of defectives 26 635
% Defective  1,68  1,01
    90% CI (1,18; 2,32) (0,95; 1,08)

                                                                                  

Statistics Group 1 Group 2

Difference in % defectives *  0,67
    90% CI (0,12; 1,21)

                                                                             

% Defective Test
Is Group 1 greater than Group 2?

90% CI for the Difference
Does the interval include zero?

* The difference is defined as Group 1 - Group 2.

Comments

2-Sample % Defective Test for Group 1 vs Group 2
Summary Report

 
Figura 36. Teste à diferença de proporções de quebra entre um fornecedor (Fornecedor D) e os restantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

than the % defective of Group 2 (p < 0,05).
The % defective of Group 1 is significantly greater

> 0,50,10

NoYes

P = 0,004

10-1

0

true difference is between 0,22 and 1,25.
difference from sample data. You can be 90% confident that the
-- CI: Quantifies the uncertainty associated with estimating the
greater than Group 2 at the 0,05 level of significance.
-- Test: You can conclude that the % defective of Group 1 is
 
Group 2: Lentes de todos os fornecedores
Group 1: Lentes do Fornecedor D

Total number tested 1777 62616
Number of defectives 31 635
% Defective  1,74  1,01
    90% CI (1,27; 2,35) (0,95; 1,08)

                                                                                  

Statistics Group 1 Group 2

Difference in % defectives *  0,73
    90% CI (0,22; 1,25)

                                                                             

% Defective Test
Is Group 1 greater than Group 2?

90% CI for the Difference
Does the interval include zero?

* The difference is defined as Group 1 - Group 2.

Comments

2-Sample % Defective Test for Group 1 vs Group 2
Summary Report

Figura 35. Teste à diferença de proporções de quebra entre um fornecedor (Fornecedor E) e os restantes 
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than the % defective of Group 2 (p > 0,05).
The % defective of Group 1 is not significantly greater

> 0,50,10

NoYes

P = 0,874

0,50,0-0,5

0

true difference is between -0,72 and 0,13.
difference from sample data. You can be 90% confident that the
-- CI: Quantifies the uncertainty associated with estimating the
significance.
defective of Group 1 is greater than Group 2 at the 0,05 level of
-- Test: There is not enough evidence to conclude that the %
 
Group 2: Lentes de todos os fornecedores
Group 1: Lentes do Fornecedor F

Total number tested 1113 62616
Number of defectives 8 635
% Defective  0,72  1,01
    90% CI (0,36; 1,29) (0,95; 1,08)

                                                                                  

Statistics Group 1 Group 2

Difference in % defectives * -0,30
    90% CI (-0,72; 0,13)

                                                                             

% Defective Test
Is Group 1 greater than Group 2?

90% CI for the Difference
Does the interval include zero?

* The difference is defined as Group 1 - Group 2.

Comments

2-Sample % Defective Test for Group 1 vs Group 2
Summary Report

 
Figura 38. Teste à diferença de proporções de quebra entre um fornecedor (Fornecedor F) e os restantes 

than the % defective of Group 2 (p > 0,05).
The % defective of Group 1 is not significantly greater

> 0,50,10

NoYes

P = 1,000

0,50,0-0,5

0

true difference is between -0,74 and -0,33.
difference from sample data. You can be 90% confident that the
-- CI: Quantifies the uncertainty associated with estimating the
significance.
defective of Group 1 is greater than Group 2 at the 0,05 level of
-- Test: There is not enough evidence to conclude that the %
 
Group 2: Lentes de todos os fornecedores
Group 1: Lentes do Fornecedor G

Total number tested 3333 62616
Number of defectives 16 635
% Defective  0,48  1,01
    90% CI (0,30; 0,73) (0,95; 1,08)

                                                                                  

Statistics Group 1 Group 2

Difference in % defectives * -0,53
    90% CI (-0,74; -0,33)

                                                                             

% Defective Test
Is Group 1 greater than Group 2?

90% CI for the Difference
Does the interval include zero?

* The difference is defined as Group 1 - Group 2.

Comments

2-Sample % Defective Test for Group 1 vs Group 2
Summary Report

Figura 37. Teste à diferença de proporções de quebra entre um fornecedor (Fornecedor G) e os restantes 


