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Resumo 

A Extrud S.A. tem como ambição o crescimento e melhoria de rentabilidade, de forma a tornar-

se numa empresa mais competitiva a nível internacional. A empresa investiu recentemente 

numa nova prensa extrusora, de forma a reforçar a sua capacidade industrial e o consequente 

posicionamento no mercado. Desta forma, a secção de embalagem, último processo da cadeia 

de valor, passará a ser o fator limitante da fábrica após instalação da nova máquina, não se 

refletindo o aumento da capacidade num aumento de material expedido. Esta constatação levou 

ao início de um projeto de melhoria contínua, levado a cabo em parceria com o Instituto Kaizen.  

Para além da limitação da secção de embalagem, a empresa apresentava muitas paragens na 

extrusão, falta de visibilidade no planeamento, falta de coordenação na logística interna e 

layouts desadequados. De um modo geral, o projeto de melhoria global envolveu, na secção de 

extrusão, o desenvolvimento de um plano de manutenção autónoma regular, através da criação 

de standards de trabalho e a implementação de reuniões diárias para análise de desvios e 

resolução de problemas. Relativamente ao planeamento, a produção foi nivelada tendo em 

conta a carga de todas as secções e não só a de extrusão. No âmbito da logística interna, foram 

criados standards para o pedido e entrega de cestos, através de uma rota normalizada, pelos 

operadores logísticos. No que diz respeito à secção de embalagem, área de maior foco do 

projeto, estabeleceram-se reuniões diárias e fez-se 5S a todo o pavilhão de forma a proporcionar 

estabilidade básica. De seguida, procedeu-se à alteração do layout, criação de bordos de linha 

e standards de trabalho para cada posto, segundo as melhores práticas conhecidas, de forma a 

criar fluxo na produção. Numa segunda fase, desenvolveu-se um supermercado com os 

consumíveis principais, criaram-se rotas de abastecimento através da implementação de dois 

mizusumashi distintos, normalizou-se o fluxo de informação por kanban e junjo e 

implementaram-se caixas de nivelamento, no âmbito da ferramenta de criação de fluxo na 

logística interna. 

Deste modo, o projeto envolveu a melhoria do fluxo de material e informação na fábrica, mais 

especificamente na secção de embalagem, com vista ao aumento de capacidade, evitando 

investimentos avultados, e a redução do WIP. Portanto, os objetivos traduziram-se no aumento 

da quantidade embalada diariamente em 10% e a redução do WIP de cerca de dois dias para 

um dia. Com as soluções implementadas na secção de embalagem, obteve-se um aumento em 

14,5% do output diário face à baseline e diminuiu-se em 50% o stock em curso presente na 

embalagem, em termos de cobertura. 
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Creation of material and information flow in the extruded 
aluminium industry 

Abstract 
 

Extrud S.A. has the ambition to grow and increase profitability in order to become more 

competitive internationally. The company recently invested in a new extruder, to strengthen its 

industrial capacity and consequently improve market positioning. Therefore, the packaging 

section, which is the last process in the value chain, will become the bottleneck of the factory, 

not reflecting the increase of capacity in a growth of material shipped. This limitation led to 

the beginning of a continuous improvement project, in partnership with Kaizen Institute.  

In addition to the limitation of the packaging section, the company had many stoppages in the 

extrusion section, lack of visibility in the production planning, in coordination in the internal 

logistics and inadequate layouts. Overall, the improvement project involved, in the extrusion 

section, the development of an autonomous maintenance plan, through the creation of working 

standards and the implementation of daily meetings for deviation analysis and problem solving. 

Regarding the planning process, the production was leveled taking into account the capacity 

and load of all sections and not only the extrusion as it was before. In terms of internal logistics, 

standards for ordering and delivering baskets have been created, through a standardized route. 

With regard to the packaging section, the area of greatest focus of the project, daily meetings 

were established and 5S were applied to the entire pavilion, to provide basic stability. There 

were also modifications in the section layout, borders of line were created and working 

standards developed, according to the best-known practices, in order to create production flow. 

In a second phase, within the scope of internal logistics, a supermarket with the main 

consumables was created, supply routes were standardized through the implementation of two 

distinct mizusumashis, normalization of information flow by kanban and junjo and leveling 

boxes for section daily load planning were implemented. 

The project involved the improvement of both material and information flow in the factory, and 

more specifically in the packaging section, for capacity expansion, avoiding large investments, 

and enabling WIP reduction. Indeed, the goals of the project were to increase the daily 

packaged quantity by 10% and reduce the WIP from about two days to one day. With the 

implemented solutions, a 14,5% increase in daily output compared to the baseline was achieved 

and also a 50% decrease in terms of WIP. 
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Glossário 

Biletes – Tubos de alumínio que consistem na matéria-prima que dará origem a perfis variados 

após extrusão nas matrizes das prensas extrusoras. 

Bottleneck – É um processo ou atividade limitante, isto é, que impede que todo o sistema seja 

capaz de atingir o seu pleno potencial. 

Bullwhip effect – Efeito que ocorre quando uma pequena alteração na procura do cliente final, 

gera grandes aumentos da procura em todos os níveis da cadeia de fornecimento.  

Cestos – Local onde se colocam os lotes de perfis de alumínio para transporte por parte de uma 

ponte. 

5S – Metodologia de qualidade total, que permite melhorar a eficiência através de uma alocação 

adequada de materiais. O nome 5S provém das palavras japonesas Seiri (utilização), Seiton 

(arrumação), Seiso (limpeza), Seiketsu (higiene) e Shitsuke (disciplina). 

Estirável automático – Rolo de plástico que é utilizado nas máquinas de pré-embalagem. 

Estirável manual – Rolo de plástico utilizado para envolver perfis manualmente de acordo 

com o plano de embalagem. 

FIFO – Sigla para First In First Out. 

Junjo – Palavra japonesa cujo significado é sequência. Utilizado como forma de passagem de 

informação nos ciclos logísticos internos. 

Kanban – Palavra japonesa cujo significado é cartão. Utilizado como forma de passagem de 

informação nos ciclos logísticos. 

KBS – Sigla para Kaizen Business System. 

Lead time – Geralmente definido como tempo decorrido entre o momento do pedido do cliente 

até à chegada do produto ou componente ao mesmo. 

MAN – Postos manuais de trabalho. 

MPE – Máquina de pré-embalagem, ou seja, máquina que envolve os perfis de estirável 

automático, para posterior embalagem em paletes de cartão ou madeira. 

Muda – Palavra japonesa cujo significado é desperdício. 

Mura – Palavra japonesa cujo significado é variabilidade. 

NVA – Tarefas de “não valor acrescentado”, isto é, tarefas pelos quais o cliente não está 

disposto a pagar. 

OEE – Sigla para Overral Equipment Efficiency. 

PAL – Máquina que faz paletes de perfis mais altos e pesados. 

Pontes – Mecanismo suspenso no teto dos edifícios, que permite a elevação e movimentação 

de um conjunto de perfis pesados de alumínio, prendendo um gancho ao cesto de transporte. 

SMED – Sigla para Single Minute Exchange of Die. Metodologia para redução de tempos 

despendidos em trocas (setups), nomeadamente nas trocas rápidas de ferramentas. 

SKU – Sigla para Stock Keeping Unit. 

Takt time – Orientação do ritmo de produção conforme o tempo de procura do cliente. 

VA – Tarefas de “valor acrescentado”, isto é, tarefas pelas quais o cliente está disposto a pagar. 

WIP – Sigla para work in progress. Utilizada na definição de stocks em curso. 
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1 Introdução 

A presente dissertação, realizada em contexto empresarial, visa a criação de fluxo nas áreas de 

planeamento, extrusão, logística interna e embalagem numa fábrica de extrusão de perfis de 

alumínio, recorrendo a ferramentas e metodologias de melhoria contínua. O trabalho foi 

desenvolvido nas instalações da empresa cliente em Portugal, onde foram desencadeadas 

diversas ações no sentido de se melhorar a capacidade da fábrica em geral e, mais 

especificamente, a da secção de embalagem. Estas ações, baseadas na filosofia Kaizen, 

resultaram em melhorias incrementais dos processos, sem custos significativos para a empresa. 

Por uma questão de confidencialidade, o nome da empresa não será revelado, pelo que será 

usado um nome fictício - Extrud S.A. - ao longo da dissertação. O processo produtivo será 

descrito como ocorre na realidade, assim como as soluções implementadas no âmbito do 

projeto. 

Neste capítulo será feita uma breve introdução ao Kaizen Institute Consulting Group, entidade 

que permitiu que este projeto se proporcionasse. Seguidamente será feita uma breve introdução 

à empresa em questão e ao seu processo produtivo, desde a matéria-prima até que ocorre a sua 

transformação em produto acabado, ou seja, o produto embalado pronto a expedir. De seguida 

será apresentado o enquadramento e âmbito do projeto, e os principais objetivos que se 

pretendem atingir. Por fim, será abordado o método seguido na organização do projeto e a 

estrutura seguida na dissertação, como forma de orientação na leitura e compreensão. 

1.1 Kaizen Institute Consulting Group: visão e filosofia 

Ao longo dos últimos anos assiste-se a um aumento crescente da concorrência no mercado 

global e da exigência dos clientes por produtos e serviços com menor prazo de entrega, maior 

qualidade e preços mais baixos. De forma a sobreviverem num mundo cada vez mais 

globalizado e competitivo, as empresas vêm-se obrigadas a tornar-se mais flexíveis e a alterar 

os seus paradigmas, pondo toda a organização a pensar todos os dias, desde os trabalhadores 

do terreno até à gestão de topo, de forma a conseguirem responder ao mercado e tornarem-se 

mais rentáveis. É neste seguimento que encaixa a filosofia Kaizen. Kaizen, no sentido literal da 

palavra significa mudar para melhor, o que representa a melhoria contínua dos processos numa 

base diária, em todas as áreas. Segundo Coimbra (2016), o objetivo é conseguir uma 

organização Lean, ou seja, uma organização com uma performance financeira excelente e altos 

níveis de qualidade, eficiência de recursos e de fluxos, tendo em vista a plena satisfação dos 

clientes, dos colaboradores e dos acionistas. 

O Kaizen Institute Consulting Group foi fundado em Zug em 1985 por Masaaki Imai, tendo 

surgido em Portugal em 1999. Atualmente, apresenta um escritório global de coordenação 

situado em Malta, trinta e seis escritórios locais em mais de trinta países e conta com mais de 

seiscentos especialistas, tendo mais de cem colaboradores em Portugal com escritórios sediados 

em Vila Nova de Gaia e Lisboa. 
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De seguida serão apresentados os princípios inerentes à filosofia Kaizen, a partir dos quais se 

aplicam as ferramentas utilizadas em projeto e o KBS, ou seja, o modelo que apresenta as 

metodologias Kaizen como pilares em todos os projetos de melhoria desenvolvidos em contexto 

empresarial.  

1.1.1 Princípios fundamentais do Kaizen Lean 

A filosofia Kaizen assenta em cinco princípios fundamentais, que servem como base para todos 

os projetos de melhoria:  

• Criar valor para o cliente; 

• Ir para o gemba; 

• Eliminar o muda; 

• Envolver todos os colaboradores; 

• Recorrer à gestão visual.  

Em relação ao primeiro princípio, este significa que as empresas devem procurar maximizar 

tudo aquilo pelo qual o cliente está disposto a pagar, ou seja, devem procurar executar as tarefas 

que apresentem valor acrescentado. O segundo princípio ilustra a importância de fazer 

mudanças no terreno onde os processos acontecem. Gemba, cujo significado é terreno em 

japonês (Imai, 2012), é o local onde se concretizam as tarefas de valor acrescentado para o 

cliente, devendo ser a área de atuação do Kaizen e onde se põem em prática todas as ações de 

melhoria. Relativamente ao terceiro princípio, eliminar o muda é crucial na procura da 

melhoria, uma vez que desperdício é tudo aquilo pelo qual o cliente não está disposto a pagar, 

ou seja, que não apresenta valor acrescentado. O modelo dos sete muda apresenta os tipos de 

desperdício que devem ser eliminados dos processos, sendo eles: espera de pessoas, espera de 

material e informação, movimento de pessoas, movimento de material e informação, excesso 

de produção, excesso de processamento e defeitos. O excesso de produção é o principal muda, 

uma vez que origina todos os outros. Desta forma, gera um aumento do lead time, o que afeta 

a flexibilidade da produção e a rapidez na resposta ao cliente (Tardin e Lima, 2000). O quarto 

princípio é crucial na transformação da organização e da sua cultura, permitindo que todas as 

pessoas façam parte e colaborem ativamente no processo de melhoria contínua. Por fim, a 

gestão visual permite que os erros sejam facilmente identificados e visíveis para todas as 

pessoas na organização. 

1.1.2 Kaizen Business System 

O KBS é um conjunto de princípios, modelos, ferramentas e processos vocacionados para o 

crescimento, QCD (qualidade, custo e serviço) e motivação das pessoas. Este sistema procura 

implementar uma cultura de melhoria contínua, de forma a ajudar a organização a crescer e a 

melhorar os seus resultados (Kaizen, 2016). Portanto, o KBS pretende atacar nestas três 

vertentes, apresentando um modelo de melhoria de crescimento para aumentar as vendas 

baseado no VOC (Voice Of the Customer), modelo de melhoria QCD para reduzir os custos 

baseado na eficiência dos fluxos, e um modelo de melhoria de motivação para mudar os 

comportamentos na organização. Focando no modelo QCD, este engloba quatro modelos 

fundamentais: Total Flow Management (TFM), Total Productive Maintenance (TPM), Total 

Quality Management (TQM) e Total Service Management (TSM). Em relação ao TFM, o seu 

propósito é aumentar a eficiência do fluxo e dos recursos na produção e logística, aumentando 

o valor acrescentado para o cliente, a produtividade e diminuição dos inventários existentes, tal 

como representado na Figura 1. A estratégia subjacente a esta metodologia passa por criar fluxo 

em primeiro lugar e só depois melhorar a eficiência dos recursos. Este modelo tem como base 



Criação de fluxo na indústria de extrusão de alumínio 

3 

os princípios de eliminação dos sete muda, fluxo unitário de produção e lead times curtos. O 

capítulo 2 focar-se-á neste modelo, uma vez que serviu de base para o projeto descrito na 

presente dissertação. O TPM tem como objetivo o aumento da eficiência de recursos intensivos 

em capital, através da melhoria do indicador OEE das máquinas. Este modelo baseia-se nos 

princípios de zero acidentes, melhorias do tempo entre falhas, redução das perdas de 

equipamento e zero desperdícios. O TQM pretende, por sua vez, reduzir os custos da qualidade 

e, por fim, o TSM pretende aumentar a eficiência dos fluxos e recursos na prestação de serviços. 

 

Figura 1 - Objetivos da metodologia Total Flow Management (Kaizen, 2016) 

1.2 Extrud S.A.: apresentação 

A empresa Extrud S.A. tem como principais atividades de negócio a extrusão, tratamentos de 

superfície e embalagem para comercialização de perfis de alumínio e acessórios. É considerada 

a empresa com maior capacidade de extrusão de alumínio em Portugal. No mercado 

concorrencial na qual esta empresa está inserida, existem oito empresas a operar em Portugal, 

podendo no entanto ter também negócio noutros países. Segundo a plataforma EUROPAGES 

(2017), apenas duas empresas a nível nacional são consideradas fabricantes ou produtoras de 

perfis de alumínio, sendo a Navarra e a Anicolor, e apenas trinta e quatro são consideradas 

produtoras na União Europeia. Apesar da concorrência, a Extrud S.A. apresenta uma forte 

presença a nível nacional, tendo sido considerada a empresa líder do setor em Portugal no ano 

de 2012. Na Tabela 1, é possível ver a identificação e logótipo de cada uma das empresas 

concorrentes em Portugal, englobando as produtoras e as fornecedoras de serviços. 

Tabela 1 - Mercado concorrencial da indústria de extrusão de alumínio em Portugal 

Empresa Logótipo 

Anicolor 
 

Sapa Portugal 
 

Navarra 
 

Extrusal 
 

Prébuild Alumínios S.A 
 

Portalex Alumínio S.A  

Grupo Sosoares  

TAFE alumínios 
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1.2.1 Processo produtivo 

O processo produtivo da Extrud S.A. começa pelos biletes de alumínio utilizados na produção. 

Devido às características físicas e químicas do alumínio tais como a sua leveza, elevada 

condução de energia, impermeabilidade, opacidade, alta relação de resistência/peso, 

durabilidade, resistência à corrosão, dureza, possibilidade de muitos acabamentos e 

reciclabilidade, este metal apresenta uma diversa gama de aplicações e mercados. Para além 

disso, o alumínio mostra ainda um excelente desempenho nas mais diversas áreas, sendo um 

dos metais mais utilizados no mundo inteiro e o terceiro mais abundante na crosta terrestre. 

Assim sendo, o mercado de alumínio é muito abrangente, havendo diversas formas, dimensões 

e tratamentos de perfis comercializados, em função das suas inúmeras aplicações e consumo 

por parte das mais variadas indústrias. 

O mapeamento dos processos que ocorrem na Extrud S.A. está representado esquematicamente 

na Figura 2. 

 

Figura 2 - Mapeamento dos processos da Extrud S.A. 

O processo tem início com as encomendas de cliente, procedendo-se de seguida ao seu 

planeamento numa escala temporal e à compra de matérias-primas necessárias à produção. 

Após receção da matéria-prima procede-se à sua extrusão na fábrica, através da passagem de 

um perfil por uma matriz, a elevadas pressões e temperaturas, com o objetivo de lhe conceder 

uma forma específica para uma determinada aplicação. Posteriormente, o perfil toma a forma 

de uma peça sólida, podendo ser cortada ou tratada como o fabricante pretender. A empresa 

tem uma capacidade de extrusão teórica de 30 000 toneladas por ano e possui atualmente três 

prensas (duas prensas P2200 e uma prensa P2800). Após extrusão, os perfis são submetidos a 

classificação, onde é confirmada a sua qualidade, medido o seu peso, procede-se à organização 

em cestos de encomenda e impressão de planos conforme o destino do cesto. Dependendo do 

tipo de perfil e da encomenda feita pelo cliente, este pode seguir em bruto diretamente para a 

secção de embalagem, ou passar por um ou diversos tratamentos térmicos e de superfície – 

roteiro do cesto de encomenda. Por fim, os perfis são sempre transportados até à secção de 

embalagem pela logística interna, onde é possível, através de máquinas automáticas e 

semiautomáticas, efetuar o embalamento que tem em conta os requisitos do cliente, as 

exigências do próprio perfil, o meio de transporte e o percurso a ser realizado. A expedição é 
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feita logo após a embalagem do produto, de acordo com os prazos de entrega negociados com 

o cliente. 

1.3 Âmbito e objetivos do projeto 

De forma a alcançar os objetivos de crescimento e de melhoria de rentabilidade definidos pela 

Extrud S.A., foram identificadas oportunidades e definidas melhorias aos processos da cadeia 

de valor, com vista a implementar, a médio-longo prazo, uma cultura de melhoria contínua na 

organização. Atualmente está em curso um projeto de investimento, que consiste na aquisição 

de uma quarta máquina extrusora com maior capacidade do que as anteriores. Esta aquisição 

implica a libertação de espaço ocupado com mecanização e corte, redução do stock em curso e 

um aumento da capacidade na secção de embalagem, de forma a ser possível dar vazão a tudo 

o que é extrudido. 

Tendo em conta as especificidades da empresa e do seu processo produtivo, foram definidos 

três objetivos globais para o projeto de melhoria. O primeiro grande objetivo é a criação de 

fluxo global, englobando a diminuição do tempo de paragem da extrusão por perdas de 

eficiência, ou seja, o aumento do OEE das máquinas, melhoria da logística interna entre secções 

e a melhoria da visibilidade do planeamento da produção. O segundo objetivo passa pela 

melhoria do layout das secções de forma a serem criados fluxos globais, sendo necessária a 

redução de stock em curso e o estudo de hipóteses de ampliação que não impliquem 

investimentos avultados. Por fim, o terceiro objetivo é aumentar a capacidade e reduzir o WIP 

da secção de embalagem. 

A presente dissertação irá focar-se essencialmente no terceiro objetivo, uma vez que a secção 

de embalagem será considerada o bottleneck da organização após entrada da quarta máquina 

extrusora. Do ponto de vista quantitativo, o objetivo do projeto é o aumento da capacidade da 

secção de embalagem em 10% numa base diária e a redução do WIP de cerca de dois dias para 

um dia. O capítulo 4 será dedicado exclusivamente a esta temática e à especificação das 

soluções implementadas e resultados obtidos com as mesmas. 

1.4 Método seguido no projeto  

De forma a controlar o estado das ações do projeto, foi criado um documento em Excel com o 

histórico das ações realizadas e planeadas para semanas seguintes. As ações gerais foram 

decompostas em ações mais detalhadas e agendadas no curto-prazo. Este ficheiro serve também 

como documento de partilha com os colaboradores da empresa e para planeamento e 

agendamento de semanas seguintes. Assim, o plano de ações terá os seguintes parâmetros: 

identificação do problema ou oportunidade de melhoria, detalhe da ação, responsável pela 

concretização da ação, data de abertura, data prevista de fecho e estado da ação (PDCA). 

Existem sete estados possíveis: Planeado (ação com uma data específica de início e de fecho), 

Em execução, Validação, Concluído (falta apenas dar conhecimento ao resto da equipa 

envolvida no workshop), Fechado (acção concluída e com equipa informada), Atrasado (ação 

ultrapassa a data de conclusão prevista) e Cancelado. Na Figura 3, é possível ver uma 

representação do ficheiro em questão, num dado momento do projeto. 
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Figura 3 - Plano de ações da secção de embalagem 

Para além desta folha, foi desenvolvida uma outra que contem gráficos gerados 

automaticamente, que permitem perceber de forma rápida quantas ações estão pendentes e 

quantas estão fechadas. Para além disso, é possível perceber, em cada uma das semanas, quantas 

ações foram fechadas e quantas continuaram em aberto. Na Figura 4, é possível visualizar a 

folha em questão e os gráficos gerados a partir do preenchimento da folha anterior. 

 

Figura 4 - Estado das ações da secção de embalagem 

1.5 Estrutura da dissertação 

Neste primeiro capítulo é feita uma introdução ao Kaizen Institute Consulting Group e à 

empresa cliente, assim como uma contextualização do projeto desenvolvido. 

O capítulo 2 apresenta um enquadramento teórico das principais metodologias utilizadas no 

projeto, nomeadamente na secção de embalagem. Para tal, será feita uma introdução ao modelo 

TFM e às ferramentas utilizadas. 

No capítulo 3, é feita uma análise ao estado inicial da empresa, com ênfase nos principais 

problemas encontrados, respetivas áreas de atuação e ações de melhoria implementadas. 

O capítulo 4 é completamente dedicado aos problemas e soluções implementadas na secção de 

embalagem e os resultados obtidos.  

Por último, no capítulo 5, são retiradas conclusões do projeto e apresentadas algumas 

perspetivas de trabalho futuras. 

DEPARTAMENTO: Embalagem Líder: FF Ações abertas: 27

ÁREA: Embalagem Ações em curso: 1 (4%)

TEMA: Aumento de Capacidade da Embalagem Ações fechadas: 26

# Tema / Linha / Problema ou Oportunidade Ação Responsável Data Abertura Data Prevista Fim PDCA

1 Logística interna - Supermercado Preenchimento prateleiras supermercado segundo análise ABC. Gestão visual e etiquetagem por produto ao solo. Formação utilização. KI e João 13/02/2017 20/02/2017 Fechado

2 Logística interna - Caixas de nivelamento Implementação, preenchimento e 5S caixas de nivelamento KI e líderes 20/02/2017 27/02/2017 Fechado

3 Logística interna - Mizusumashi Implementação provisória e definição e desenho de carro para construção KI 20/02/2017 20/04/2017 Fechado

4 Logística interna - Sincronização Implementação de ciclos de informação por kanban e junjo para a produção e para a entrega KI 27/02/2017 03/03/2017 Fechado

5 Expedição Elaboração de quadro com hora de chegada e saída de camião + carregamento que leva KI e Quintino 06/03/2017 08/03/2017 Fechado

6 Expedição Elaboração de indicador de saída de camiões atrasadas (número de camiões + horas de atraso) KI e Quintino 08/03/2017 09/03/2017 Fechado

7 Expedição Formação de operadores de ponte de todos os turnos para preenchimento de quadros KI 09/03/2017 17/03/2017 Fechado

8 Task Force Seguimento de acções implementadas e actualização de standards de trabalho necessários. Ki e líderes 20/03/2017 20/03/2017 Fechado

9 Standard work embalagem Seguimento e validação dos standards de trabalho das máquinas de corte KI 22/03/2017 22/03/2017 Fechado

10 Bordo de linha embalagem Finalização de desenho de carro de cintas e pedido às compras Paulo e Liliana 24/03/2017 24/03/2017 Fechado

11 Layout Embalagem Ensaio de novo layout de postos manuais KI e Liliana 27/03/2017 03/04/2017 Cancelado

12 Kanri Ban Template organização visual de equipas para passagem de turnos KI e Liliana 04/04/2017 10/04/2017 Fechado

13 Kanri Ban Matriz de competências para ser inserida junto ao quadro Kanri Ban KI e Liliana 04/04/2017 10/04/2017 Atrasado

14 Logística interna - Embalagem Teste de novos cavaletes 70cm
KI, José, Liliana e 

João
13/04/2017 13/04/2017 Fechado

15 Layout Embalagem Identificação visual das máquinas de embalagem KI e José 17/04/2017 17/04/2017 Fechado

16 Layout Embalagem Marcação no solo da localização de cada posto manual KI e José 18/04/2017 18/04/2017 Fechado

17 Logística interna - Mizusumashi Definição do ciclo de informação para abastecimento de materiais KI e FF 19/04/2017 21/04/2017 Fechado

18 Logística interna - Mizusumashi Criação de rota visual para mizusumashi e local de afixação de norma KI e João 24/04/2017 28/04/2017 Fechado

19 Logística interna - Embalagem Definição de pitch time do mizusumashi com base em previsões de tempo de transporte + paragem em cada posto KI e João 24/04/2017 28/04/2017 Fechado

20 Logística interna - Embalagem Definição de corredor de passagem para mizusumashi KI e João 01/05/2017 02/05/2017 Fechado

21 Logística interna - Embalagem Formação de operadores logísticos e seguimento KI e coordenadoras 03/05/2017 24/05/2017 Fechado

22 Logística interna - Embalagem Utilização de carro logístico KI e João 03/05/2017 05/05/2017 Fechado

23 Gestão de pontes Seguimento e actualização do standard work das pontes do corredor internacional KI 05/05/2017 12/05/2017 Fechado

24 Gestão de pontes Recolha de tempos de espera de paletes finalizadas nos postos manuais corredor internacional KI 05/05/2017 12/05/2017 Fechado

25 Logística interna - Embalagem Contagem de cestos noutras secções. Tempo de espera, descarregamento e carregamento de cestos em camião KI e coordenadoras 05/05/2017 12/05/2017 Fechado

26 Standard work embalagem Afixação de normas de impressão de rótulos + identificação visual da password de acesso a cada computador KI e José 24/05/2017 26/05/2017 Fechado

27 Standard Work embalagem  Criação de norma de alocação de postos a computadores KI 29/05/2017 09/06/2017 Fechado

PLANO DE ACÇÃO

Data início: 13/02/2017

27       Abertas 1 4% Concluidas 26 96%

Semana Acções Abertas Fechadas

7 1 0

8 3 1

9 4 3

10 7 5

11 7 6

12 10 9

13 11 9

14 13 10

15 14 12

16 17 16

17 19 18

18 25 20

19 25 23

20 25 23

21 26 25

22 27 25

23 27 26

Planeado (P)Planeado 0

Em execução (D)Em execução 0

Validação (C)Validação 0

Concluido (A)Concluido 0

Atrasado Atrasado 1

Cancelado Cancelado 1

Pendente Pendente 0

Fechado Fechado 25

Totais

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12 14

# 
A

çõ
es

Semana

Acções Abertas

Fechadas Acções Abertas

0000

1 1

0

25

Planeado Em execução

Validação Concluido

Atrasado Cancelado

Pendente Fechado
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2 Enquadramento teórico 

Neste capítulo será abordado o modelo TFM e as ferramentas aplicadas no projeto. Neste 

contexto, será apresentado um breve enquadramento teórico ao modelo e depois, em maior 

detalhe, uma introdução a cada uma das ferramentas aplicadas. Uma vez que é um projeto muito 

vasto, serão explicadas em detalhe apenas as ferramentas utilizadas na secção de embalagem, 

sendo posteriormente referenciadas no capítulo 4. 

Modelo Total Flow Management 

De um modo geral, o TFM é definido como uma abordagem integrada que visa o aumento de 

fluxo e eficiência dos processos, através de toda a cadeia de fornecimento (Coimbra, 2009). 

Este modelo torna-se um ponto-chave na melhoria, uma vez que ao eliminar o desperdício em 

todos os processos da cadeia de valor, alinhando todas as etapas numa atividade em fluxo 

contínuo, as empresas tornam-se capazes de desenvolver, produzir e distribuir produtos com 

menos esforço humano, espaço, ferramentas, lead time e custos. Também se tornam mais 

flexíveis e sensíveis aos desejos dos clientes, o que se torna crucial para a sua competitividade 

atualmente (Womack e Jones, 1994). 

O TFM engloba três grandes pilares de melhoria, como representado na Figura 5, sendo eles: o 

fluxo na produção, logística interna e logística externa. O fluxo na produção, pretende 

implementar, em condições ideais, a política de one-piece flow, alcançar flexibilidade em trocas 

de material através de SMED, criar um fornecimento flexível e eficiente de componentes ou 

produtos, melhorar a eficiência do operador, minimizando o muda dos seus movimentos através 

de trabalho normalizado e um correto bordo de linha, e simplificar antes de automatizar, uma 

vez que automatizar sem fluxo equivale a automatizar muda. O one-piece flow significa 

redesenhar o layout e o equipamento de forma a produzir uma peça de cada vez na sequência 

correta de operações, de forma a ficarem apenas as atividades de valor acrescentado na 

perspetiva do cliente. Portanto, pretende-se alcançar um movimento contínuo de material, desde 

a matéria-prima até à fase em que se transforma em produto acabado, sem nenhuma paragem, 

sendo este movimento contínuo um dos principais objetivos do modelo TFM. O fluxo na 

logística interna tem como objetivo a criação de fluxo logístico e de informação dentro da 

organização, fazendo ligação entre a produção e a logística para implementação de um sistema 

em Pull. Em suma, o sistema de fluxo em Pull começa com a ordem do cliente, que desencadeia 

ordens na produção, nomeadamente no picking e no abastecimento das linhas de produção, 

conforme o agendamento dessa encomenda e o nível de serviço proposto ao cliente. Por fim, o 

fluxo de logística externa, inclui todos os fluxos externos de paletes de e para o edifício de 

produção, até à entrega ao cliente. 
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Figura 5 - Metodologias e ferramentas associadas ao Modelo TFM (Kaizen, 2010) 

As medidas de criação de fluxo numa organização só devem dar início após ter sido feita uma 

análise e atuação ao nível dos 4M’s, isto é, às componentes da mão de obra, máquinas, material 

e método, de forma a assegurar a estabilidade básica da organização. Quanto ao primeiro M, é 

necessário ter em consideração que não é possível criar fluxo numa organização com taxas de 

absentismo elevadas, onde existe um elevado incumprimento de prazos de entrega e uma 

elevada resistência à mudança no modo de trabalhar, o que conduz ao incumprimento das 

normas de trabalho definidas. Em relação à componente das máquinas, é impossível criar fluxo 

numa organização onde as máquinas têm uma disponibilidade baixa, isto é, um OEE baixo, o 

que revela tempos de paragens elevados, falhas na qualidade, avarias constantes e setups 

elevados. Portanto, as máquinas de uma organização deverão ter uma disponibilidade suficiente 

para assegurar a produção necessária. O abastecimento de materiais é crucial, na medida em 

que sem materiais na quantidade e tempo certo, geram-se interrupções nas máquinas e na 

continuidade da produção, impossibilitando a criação de fluxo. Por fim, sem métodos de 

trabalho, existe variabilidade na concretização do trabalho, o que pode comprometer a 

qualidade dos produtos ou serviços fornecidos e diferenças na performance das equipas. Dessa 

forma, os métodos devem ser consistentes, adequados e testados antes de implementados numa 

organização, de forma a ser possível criar fluxo de uma forma eficaz. Esta estabilidade pode 

ser conseguida através de uma implementação inicial de reuniões diárias de comunicação entre 

equipas, análise de desvios de indicadores e resolução estruturada de problemas identificados. 

Portanto, deverão ser implementadas reuniões de Kaizen diário antes de dar início às ações de 

criação de fluxo, uma vez que garantem a estabilidade básica aos quatro níveis referidos acima 

e contribuem para o sucesso da implementação do TFM. 

Seguidamente serão apresentadas em maior detalhe as ferramentas de desenho de linhas, bordo 

de linha e trabalho normalizado no que concerne o fluxo na produção, assim como a 

implementação de supermercado, mizusumashi, sincronização por kanban e junjo e 

nivelamento no âmbito da criação de fluxo na logística interna. O fluxo na produção surge em 

primeiro lugar, uma vez que só após haver um correto desenho de linhas, trabalho normalizado 

e implementação de bordos de linha funcionais, é possível implementar as ferramentas de fluxo 

na logística interna e interligá-las com as de produção de uma forma regular, sustentável e 

normalizada. 



Criação de fluxo na indústria de extrusão de alumínio 

9 

2.1 Criação de fluxo na produção 

A criação de fluxo na produção é, após a definição da cadeia de valor da organização, o primeiro 

pilar do modelo TFM. Nesta secção serão abordadas as ferramentas de desenho de linhas e de 

layout, nomeadamente dois tipos de layout possíveis para as linhas de produção e 

dimensionamento das mesmas, assim como as ferramentas de bordos de linhas e standard work.  

2.1.1 Desenho de linhas 

Relativamente à primeira ferramenta de desenho de linhas e layout das mesmas, existem dois 

tipos de layout utilizados: o funcional e em fluxo (Kaizen, 2015a). Segundo McAuley (1972), 

o layout típico tende a ser o funcional, ou seja, máquinas agrupadas segundo a sua função. Por 

este motivo, a produção é feita em lotes grandes, de forma a minimizar o transporte entre grupos 

de máquinas no chão de fábrica, o que gera uma grande quantidade de capital empatado em 

WIP e um lead time igualmente elevado, como representado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Produção de grandes lotes com layout funcional de linhas de assemblagem (Kaizen,2015a) 

Este tipo de layout gera uma série de desperdícios, nomeadamente grandes movimentações de 

material entre postos, o que obriga a tirar e colocar frequentemente o produto em caixas de 

transporte, a impossibilidade de entreajuda entre operadores, uma vez que trabalham em “ilhas” 

isoladas uns dos outros e as rejeições que são feitas em lote. Caso um produto pertencente a um 

lote seja feito de uma forma incorreta num dado posto, todos os produtos desse lote estarão 

também defeituosos, o que gera uma rejeição em lote. 

Quanto ao layout em fluxo, este consiste numa organização por sequência de operações de 

máquinas, o que faz com que o WIP e o lead time sejam consideravelmente reduzidos. No 

entanto, poderá ser acumulado um stock baixo entre os postos de trabalho, devido a possíveis 

diferenças de tempo entre as operações. Desta forma, será admitida uma unidade de WIP em 

cada posto, sendo o total de WIP admissível igual ao número de postos de trabalho existentes. 

O formato ótimo para este tipo de layout é em U como ilustrado na Figura 7, uma vez que 

permite aos operadores ter maior visibilidade do processo e proporciona uma maior 

flexibilidade no balanceamento dos operadores. Através deste formato estima-se uma redução 

de WIP em 90% nos casos mais comuns (Kaizen, 2015a). 
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Figura 7 - Produção em fluxo unitário e formato em U de linhas de assemblagem (Kaizen, 2015a) 

Comparando os dois tipos de layout apresentados, no funcional o operador realiza uma só 

operação inserida no processo global realizado naquela área, enquanto que no layout em fluxo, 

o operador realiza múltiplas operações em processos que se encontram integrados numa só área. 

A velocidade de produção no layout em fluxo encontra-se ajustada ao tempo de takt, isto é, o 

tempo de procura do cliente. No layout funcional, a velocidade de produção é superior ao takt 

time, uma vez que existe uma grande quantidade de WIP entre postos de produção, o que 

aumenta o lead time e conduz geralmente a atrasos nos prazos de entrega ao cliente. Por fim, a 

resposta a mudanças é flexível no layout em fluxo, uma vez que os operadores são capazes de 

executar múltiplas operações nos vários processos integrados. 

Após reorganização do layout, existe outra componente a ter em consideração no que concerne 

o desenho de linhas, isto é, o seu dimensionamento. Existem duas possibilidades a serem 

analisadas: a criação de uma linha grande com menor lead time e diversos operadores, ou várias 

linhas diferentes, mais pequenas e com maior lead time geralmente. A vantagem de ter linhas 

mais pequenas torna-se mais visível no caso de haver uma grande variedade de produtos, uma 

vez que o número de trocas por linha será reduzido e a rotatividade dos operadores simplificada, 

tornando-se mais fácil balancear a linha, como representado na Figura 8. Seguindo esta linha 

de pensamento, em vez de se automatizar uma única linha, torna-se geralmente mais produtivo 

ter várias linhas mais pequenas e flexíveis. 

 

Figura 8 - Dimensionamento de linhas (Kaizen, 2015a) 

De acordo com Coimbra (2009), existem vinte princípios fundamentais a ter em conta no layout 

e desenho de linhas, sendo eles: 

1.  Desenhar as linhas com base no tipo, volume e ciclo de vida dos produtos;  
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2. Desenhar linhas com base no princípio one-piece flow; 

3. Projetar equipamentos que sejam pequenos, simples e relativamente fáceis de manobrar;  

4. Shojinka: ajustar a velocidade da linha em função da procura do cliente (takt time); 

5.  Minimizar o muda de transporte;  

6. Procurar atingir tempos de setup igual a zero, através de uma troca rápida de materiais 

isto é SMED;  

7. Desenhar linhas que evitem o isolamento de operadores em “ilhas”;  

8. Separar o trabalho manual do trabalho automático produzido em máquinas;  

9. Sincronizar a entrada com a saída de peças de trabalho;  

10. Garantir que o equipamento é estreito, isto é, utilizar pequenos contentores para reduzir 

o espaço do bordo de linha;  

11. Colocar os materiais ao alcance dos braços do operador, com abastecimento frontal;  

12. O trabalho deve seguir o sentido oposto dos ponteiros do relógio, uma vez que a maioria 

das pessoas é destra, o que permite que o operador utilize o seu corpo mais 

eficientemente, concretizando as tarefas com maior precisão;  

13. Garantir uma boa ergonomia através do Karakuri, ou seja, ligeireza e simplicidade de 

movimentos;  

14. Concentrar a variabilidade das tarefas em estações próprias de mura;  

15. Parar as máquinas assim que são detetadas anormalidades – Jidoka;  

16. Preferir sempre uma abordagem mecânica ao invés de uma abordagem elétrica ou 

eletrónica, uma vez que os dispositivos mecânicos são geralmente mais fiáveis;  

17. Não automatizar um fornecimento de peças sem uma análise cuidadosa;  

18. Não processar diversas peças de uma só vez;  

19. Simular através de mockups antes de instalar novos equipamentos;  

20. Organizar sempre que possível o layout em fluxo. 

2.1.2 Bordos de linha 

Após atuação no layout e dimensionamento das linhas, torna-se indispensável a definição da 

disposição dos componentes necessários ao trabalho em cada linha. Um bordo de linha é um 

local onde estão dispostos os componentes indispensáveis à produção. O objetivo é colocar os 

componentes armazenados nos bordos de linha de uma forma acessível, isto é, à distância de 

um braço do operador, de forma a permitir que o operador se concentre na concretização das 

tarefas de valor acrescentado, minimizando o muda de movimento. De facto, segundo Emde e 

Boysen (2012), os operadores das linhas de montagem devem aceder aos componentes de uma 

maneira fácil, rápida e ergonómica, de forma a reduzir a força de trabalho e o tempo despendido 

em manuseamento. Geralmente, o abastecimento feito em paletes não é aceite nos bordos de 

linha, devendo ser feito em contentores pequenos ou carros alocados na melhor localização 

possível, ou seja, sempre que possível esta armazenagem deve permitir o abastecimento frontal, 

encontrando-se todos os materiais necessários à frente do operador, de uma forma visual. O 

abastecimento traseiro ou lateral com contentores pequenos ou carros pode ser considerado, 

sempre que não seja possível fazê-lo através de abastecimento frontal, devido ao layout do 

posto ou ao volume dos produtos. O nível de reposição destes componentes deve ser facilmente 
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identificado, de forma a ser possível um rápido abastecimento por parte do mizusumashi, como 

será referido seguidamente na secção respeitante à criação de fluxo na logística interna. 

2.1.3 Standard work 

Após tomadas medidas nas linhas e na disposição dos componentes necessários à concretização 

do trabalho, torna-se necessário definir o modo de trabalhar em cada posto de cada linha. O 

standard work é uma metodologia orientada à observação e simplificação de tarefas, permitindo 

melhorar a ocupação das pessoas e a utilização de materiais e equipamentos (Kaizen, 2015b). 

Isto é possível através de medições e observações dos colaboradores na execução das suas 

tarefas, o que permite uma melhor perceção das dificuldades e oportunidades no trabalho dos 

colaboradores. A criação de normas de trabalho garante que todos os postos concretizam a 

tarefa da maneira mais eficiente, simples, segura e com maior valor acrescentado conhecida até 

ao momento. Segundo Imai (1997), os standards de trabalho providenciam um ponto de partida 

para a sustentação das melhorias, estabelecem objetivos para a formação de operadores, 

previnem erros e encorajam a consistência no modo de operar. Deste modo, identificada uma 

boa prática, esta deve ser alargada a todos os colaboradores, de forma a potenciar a 

simplificação das tarefas e reduzir a variabilidade. O standard work permite, desta forma, o 

alinhamento de toda a organização com a melhor forma conhecida de trabalhar, uniformizando 

tarefas com o objetivo de redução de muda. 

A criação de uma norma de trabalho compreende cinco fases (Figura 9), que constituem um 

ciclo de melhoria iterativa aos standards vigentes. Quanto ao primeiro passo, este consiste na 

escolha do processo ou atividade a analisar e definição dos objetivos e parâmetros que se 

pretendem melhorar. De seguida, passa-se a um estudo do trabalho, procedendo-se à recolha de 

tempos, preenchimento de diagramas de fluxo, assim como o levantamento das dificuldades, 

oportunidades de melhoria e “caça aos muda”. O aperfeiçoamento do trabalho, consiste na 

melhoria do trabalho, sendo que os conceitos chave são a concentração dos colaboradores nas 

atividades de valor acrescentado e a limitação de movimentos dentro da área de valor 

acrescentando, podendo ser necessário reorganizar os bordos de linha. As soluções devem ser 

testadas nesta fase e os resultados verificados. Após as soluções propostas serem testadas e os 

resultados obtidos, é instituída a melhor forma de fazer determinada tarefa. Posteriormente são 

criadas as normas que sustentam as melhorias e relatam de forma resumida, simples e visual o 

novo modo de execução. Por fim, é necessário desmultiplicar esse novo modo de execução para 

áreas idênticas da organização. Para tal, é crucial a elaboração de um plano de treino adequado 

e garantir que cada colaborador é capaz de cumprir a nova norma. Após fixação do standard de 

trabalho e formação dos colaboradores, cada um destes é responsabilizado pelo seu 

cumprimento. 

 

Figura 9 - Criação de uma norma de trabalho (Adaptado de Kaizen, 2015b) 
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2.2 Criação de fluxo na logística interna 

Nesta secção serão apresentadas as ferramentas de criação de fluxo na logística interna, 

nomeadamente supermercados, mizusumashi, sincronização e nivelamento, enquadradas no 

seguimento das ações realizadas no âmbito do fluxo na produção. É fundamental que, em cada 

projeto, seja feita uma interligação consistente entre as duas ferramentas, ou seja, o 

desenvolvimento de uma solução global que envolva e relacione estes dois pilares. 

2.2.1 Supermercados 

Tendo-se criado fluxo na produção, torna-se necessário criar fluxo nas áreas onde entram os 

materiais nas linhas de produção, entre linhas e também das linhas para as áreas de 

armazenagem final. Os supermercados são o primeiro elemento a realizar no contexto da 

criação de fluxo na logística interna. Um supermercado é uma área de armazenamento que 

permite um fácil acesso para picking, fácil visualização com recurso à gestão visual e a 

reposição despoletada pelo consumo. Portanto, um supermercado é considerado uma área 

logística onde os componentes estão armazenados intermediamente. Posteriormente estes são 

carregados em carros logísticos, que percorrem o chão de fábrica em rotas específicas, de forma 

a entregar pequenos lotes de componentes às estações de trabalho que necessitam dos mesmos 

(Emde e Boysen, 2012). Taiichi Ohno (1997), relaciona os supermercados na produção com os 

supermercados de produtos alimentares, em que os consumidores apenas compram o que 

consomem, reduzindo o stock existente em sua casa e os produtos estão expostos de uma forma 

muito visual e de fácil acesso pelo consumidor.  

De forma a ser possível manter os componentes com livre acesso e sem ocorrência de ruturas, 

é necessário fazer um correto dimensionamento do supermercado e o cálculo do nível de 

reaprovisionamento de cada SKU. Este deve ser feito tendo em conta três vertentes: o processo 

de reposição, a variabilidade da procura e a variabilidade do lead time. Quanto ao primeiro, é 

crucial manter um inventário suficiente para cobrir a procura durante o ciclo de 

reabastecimento. Desta forma, para cada referência a quantidade necessária para cobrir a 

procura durante o ciclo de reabastecimento é dada pela Equação 2.1 (Kaizen, 2015c). Esta 

equação não tem em conta a variabilidade do lead time de entrega do fornecedor e assume uma 

procura diária constante. 

NR = LTmed×Cmed (2.1) 

Onde: 

NR: nível de reposição para cada SKU 

LTmed: lead time médio de entrega por parte do fornecedor 

Cmed: consumo médio diário 

No entanto, ocorre habitualmente um período de tempo entre a encomenda e a disponibilização 

dos materiais em armazém. Dessa forma, o nível de reposição deve cobrir o consumo que ocorre 

nesse período de tempo – nível de cobertura -, sendo ainda acrescido um fator de segurança que 

responde à variabilidade da procura e do processo (Ballou, 1992). 

Em relação à variabilidade da procura, esta acontece uma vez que podem haver diferenças entre 

o consumo médio e real no ciclo de reabastecimento, sendo necessário manter inventário para 

absorver as flutuações da procura ao longo do tempo de reposição. Por fim, acresce ainda uma 

quantidade de inventário que absorva as oscilações relativas ao lead time. Tendo em conta estas 

duas componentes, o método de cálculo do nível de reposição é dado pelas Equações 2.2, 2.3 e 

2.4 (Kaizen, 2015c). 

NR = (LTmed×Cmed)+ VP + VLT (2.2) 
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VP =(Cmedmax- Cmed)×LTmed (2.3) 

VLT=(LTmax - LTmed)×Cmed (2.4) 

Onde: 

VP: stock de segurança necessário para fazer face à variação da procura 

VLT: stock de segurança necessário para fazer face à variação do lead time 

Cmedmax: consumo médio máximo diário durante o período de revisão 

LTmax: lead time máximo durante o período de revisão 

Portanto, o material deverá ser reabastecido logo que se tenha atingido um nível que apenas 

poderá satisfazer pedidos durante o período que demora o seu reabastecimento e de forma a 

absorver as possíveis variações de procura e de lead time. Estas duas últimas componentes do 

cálculo consistem no stock de segurança do produto. De acordo com Wild (2002), a constituição 

de stock de segurança torna-se imperativa na medida em que níveis adequados deste stock 

garantem que a produção atua de acordo com os planos, acautelando imprevistos associados à 

oscilação e incerteza da procura e lead time de entrega dos fornecedores. Assim, no momento 

do reabastecimento, a quantidade de produto existente no supermercado consiste apenas no 

stock de segurança – uma vez que o restante produto vai sendo consumido até ao momento do 

reabastecimento – e existirá apenas se não tenham havido oscilações de procura ou atrasos no 

tempo de entrega do fornecedor. Caso a variação da procura durante o lead time de 

reabastecimento for maior que o stock de segurança definido, então acontecerá uma situação de 

rutura. A mesma análise poderá ser feita para o caso da variação do lead time, ou seja, caso o 

lead time seja maior que a média, o inventário poderá atingir ou descer abaixo do stock de 

segurança, podendo ocorrer uma situação de rutura. O pior cenário em termos de rutura de 

stock, ocorre com a combinação de um tempo de lead time e procura, acima da quantidade de 

stock de segurança definida durante o ciclo de reabastecimento.  

Os valores obtidos através das fórmulas de cálculo não são estáticos, devendo ser definida uma 

frequência de revisão e um período de recolha e análise de dados, de acordo com a dinâmica 

do negócio.  

2.2.2 Mizusumashi 

Um dos grandes desafios da logística interna é o fornecimento dos materiais necessários à 

produção, de acordo com o tempo de ciclo de cada linha e as ordens de produção. Se o 

fornecimento de componentes for ineficiente, a eficiência global é comprometida, mesmo que 

a célula de produção trabalhe de uma forma otimizada. Portanto, torna-se necessário ter em 

conta não só a otimização do fluxo na produção, como um abastecimento eficiente de 

componentes, alcançando-se uma otimização total (Ichikawa, 2009). 

O mizusumashi ou operador logístico, é uma peça chave na logística interna, tendo como função 

a entrega dos materiais necessários à produção no local de uso, de acordo com uma rota 

standard fixa (Kaizen, 2017). Portanto, faz a conexão entre os supermercados e bordos de linha, 

tendo um papel fundamental na transição do fluxo de informação relacionada com as ordens de 

produção e material. Uma vez que tem uma rota fixa, o mizusumashi passa pelos postos de 

trabalho como um “metro”, em cada vinte a sessenta minutos geralmente e recolhe as 

informações de materiais necessários à produção, assim como faz logística inversa, recolhendo 

todos os restos gerados durante o processo produtivo. Desta forma, as tarefas de valor 

acrescentado da produção serão concentradas nos operadores das linhas, enquanto que tarefas 

logísticas tais como picking, fornecimento e movimento de informação através de kanban ou 

junjo, são alocadas ao operador logístico. Portanto, o objetivo do mizusumashi passa pelo 

aumento da eficiência e produtividade dos operadores que concretizam as tarefas de valor 
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acrescentado, na medida em que as tarefas consideradas muda são concentradas num único 

operador. 

Em termos das vantagens de ter um mizusumashi ao invés de um abastecimento tradicional por 

um empilhador, é o facto de ter uma rota standard fixa e regular, o que permite um maior 

controlo da capacidade e flexibilidade ao longo do dia, evitando situações em que o empilhador 

esteja sobrecarregado de ordens e outras situações em que não tem nenhuma ordem. De forma 

geral, a utilização de empilhadores convencionais ou outros meios de transporte semelhantes 

tem como consequência a variabilidade do abastecimento, maior número de viagens de retorno 

em vazio, ou seja, desperdício de movimentação e tempos de entrega de material muito 

elevados. Para além disso, o uso de um carro logístico é menos custoso, mais fácil de operar do 

que um empilhador tradicional e permite o aumento de qualidade e flexibilidade da produção. 

A escolha do meio de transporte é fundamental, sendo que o carro logístico pode ter geralmente 

três dimensões: pequena (400x600mm) para o caso de caixas e peças pequenas, média 

(600x800mm) para caixas ou peças de tamanho médio e grande (800x1200mm) para caixas ou 

peças grandes. No entanto, o carro pode também apresentar um formato especial para 

necessidades excecionais (Kaizen, 2017). 

Quanto ao standard do mizusumashi, este deve ser visual e apresentar um layout com a rota 

definida do operador logístico, o tempo de ciclo da rota, as tarefas a serem concretizadas em 

cada posto e os tempos estimados para cada tarefa, sendo a soma destes e do tempo de 

transporte, o tempo total de ciclo. O layout deve contemplar as alterações feitas no contexto da 

criação de fluxo na produção. Uma boa identificação da rota e respetivo controlo garante o bom 

funcionamento do mizusumashi. 

2.2.3 Sincronização 

A sincronização prende-se com o fluxo da informação, ou seja, com os diferentes tipos de 

circuito de informação através de kanban e junjo. Seguidamente será analisado o ciclo logístico 

kanban e, posteriormente, o ciclo logístico junjo. 

 

Ciclo logístico Kanban 

O kanban é um cartão que representa uma ordem de material de um consumidor para um 

fornecedor, como mostra a Figura 10. O cartão kanban faz sempre parte de um ciclo que começa 

no local onde se encontra o inventário de cliente. Todos os componentes incluídos nesse 

inventário deverão estar disponíveis para entrega imediata, devendo para que tal seja possível 

serem reabastecidos sempre que atingem o nível de reposição. 

 

Figura 10 - Ciclo de informação Kanban (Kaizen, 2015c) 
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Existem seis tipos de cartões kanban que podem ser utilizados no ciclo logístico, sendo eles: o 

kanban de cliente, de entrega externa, de entrega interna, de produção em fluxo, de produção 

de sinal e de produção em lote. Os três primeiros correspondem a cartões que desencadeiam a 

entrega de materiais necessários à produção ou para o cliente, enquanto que os três últimos são 

ordens para início de uma dada produção. Quanto ao primeiro, o fornecedor é um supermercado 

de produto acabado ou uma linha de montagem final e o cliente é externo, sendo o transporte 

do produto feito em camiões com uma frequência geralmente variável entre um e cinco dias. 

No caso do kanban de entrega externa, o cliente é um supermercado de componentes comprados 

e o fornecedor é externo. O transporte do fornecedor é feito através de um camião sem ciclo de 

trabalho normalizado, sendo o tempo de entrega variável em torno da média no caso do 

fornecedor externo ter muito muda internamente. No kanban de entrega interna o cliente é um 

bordo de linha e o fornecedor é um supermercado de componentes comprados, sendo que o 

transporte entre as duas partes se faz através de um mizusumashi. Este para todos os ciclos nos 

bordos de linha e recolhe os contentores que se encontram vazios juntamente com o respetivo 

kanban. Posteriormente recolhe contentores abastecidos no supermercado fornecedor, para os 

repor no bordo de linha no ciclo seguinte. Quanto ao kanban de produção em fluxo o cliente é 

o supermercado de fim de linha e o fornecedor é uma linha de produção ou montagem com 

potencialidade de setup igual a zero, conferindo-lhe flexibilidade para produzir lotes pequenos 

ou unitários. O transporte do kanban para a linha é efetuado pelo mizusumashi ou outros meios 

de transporte e poderá ser utilizado um sequenciador físico no início da linha de forma a ter, de 

forma visual, o controlo da performance da linha. O produto está organizado em contentores 

standard, cada um com um kanban associado. Quanto ao kanban de produção de sinal, o cliente 

é um supermercado de fim de linha e o fornecedor é uma linha de produção ou montagem com 

setup maior que zero. Dessa forma, não apresenta tanta flexibilidade para produzir lotes 

pequenos. Para cada referência existe um kanban de forma triangular que é colocado no nível 

de reaprovisionamento dessa referência no supermercado de fim de linha. Quando o nível de 

reposição é atingido, o kanban é transportado para o início da linha pelo mizusumashi ou outro 

meio de transporte e é produzida uma quantidade referente ao tamanho de lote impresso no 

kanban. Por fim, no kanban de produção em lote é utilizada uma caixa de construção de lote, 

sendo que a produção dá início assim que se tiver acumulado um dado número de kanbans para 

uma dada referência. Uma vez que o fornecedor é uma linha de produção ou montagem com 

setup significativamente superior a zero, a utilização de uma caixa de construção de lote torna-

se a maneira mais eficiente de otimizar a produção. 

 

Ciclo logístico Junjo 

Junjo é uma palavra japonesa que significa sequência. Tal como o kanban, é um cartão com 

um número que representa uma ordem de material de um cliente para um fornecedor, como 

mostra a Figura 11. Desta forma, atribuindo um número de sequência a um componente e 

produto que o utiliza, será possível fornecê-lo seguindo uma política Just in time. A sequência 

de produtos a produzir é enviada para um sequenciador físico que pode ou não ter uma escala 

temporal. Este junjo informa o mizusumashi para efetuar o picking de outra referência de 

componente. Este sistema de entrega através de junjo tem vantagens sobre o kanban, na medida 

em que diminui o tamanho dos bordos de linha e reduz consideravelmente os movimentos feitos 

pelo operador. Em termos de complexidade, o sistema kanban é mais simples, uma vez que é o 

consumo que gera uma necessidade, não havendo reposição na forma de sequências de 

componentes. Ambos os métodos contribuem para uma sincronização efetiva, ou seja, os 

operadores têm apenas aquilo que precisam quando precisam, sendo que o junjo é o único 

método viável quando os componentes são grandes, ou quando existe uma grande variedade de 

referências. O junjo pode ser utilizado no fornecimento de componentes individuais de acordo 

com uma sequência, ou pode ser utilizado no fornecimento de kits de componentes, de acordo 
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com uma lista sequencial. Neste último caso, o mizusumashi prepara um kit de diversos 

componentes para serem incluídos juntamente com o produto principal e uma lista de picking 

é gerada para cada contentor de kits (Kaizen, 2015c). O objetivo do kit junjo é a minimização 

do muda de picking efetuado pelo operador, redução do manuseamento dos materiais, 

eliminação do tempo de procura por parte dos operadores, uma vez que todos os componentes 

necessários encontram-se num só kit e melhoria do controlo do WIP numa política JIT, uma 

vez que o número de kits existente providencia informação imediata sobre o nível de stock em 

curso (associado a cada kit). Na indústria metálica, que envolve componentes volumosos e 

pesados, estes devem ser manuseados em separado dos kits. Portanto, os componentes 

suscetíveis de serem integrados em kits devem ser agrupados, enquanto que os componentes 

mais pesados e volumosos são fornecidos em separado (Ding e Puvitharan, 1990). 

O ciclo junjo apenas funciona efetivamente caso a sequência se mantenha durante o lead time 

de abastecimento, isto é, desde o ponto em que se encontra a sequência de produção até ao 

ponto de uso e se a variação do lead time for mínima. 

 

Figura 11 - Ciclo de informação Junjo (Kaizen, 2015c) 

2.2.4 Nivelamento 

O nivelamento faz a interligação conceptual do fornecimento dos supermercados aos bordos de 

linha através do mizusumashi e o ciclo de informação. Desta forma, este processo de 

nivelamento consiste em diversas operações de planeamento que convertem ordens em 

sequências otimizadas de lotes de produção (Coimbra, 2009). A produção de grandes lotes 

obriga à constituição de stocks significativos. Portanto, a redução do tamanho de lote de 

produção permite produzir mais frequentemente as diversas referências, o que permite 

aproximar a disponibilidade dos produtos acabados do seu consumo e, dessa forma, responder 

melhor ao cliente. 

Através de um planeamento em Pull, as quantidades a serem produzidas são transformadas em 

ordens agendadas. Estas ordens são colocadas numa caixa de nivelamento e são posteriormente 

recolhidas pelo mizusumashi, que procede ao picking e entrega desses componentes aos postos 

de trabalho. O objetivo é a obtenção de um planeamento visual perfeitamente sincronizado que 

reaja em tempo real aos eventos do Gemba. Para além disso, o nivelamento aliado ao 

planeamento em Pull permite um aligeiramento do consumo de materiais, reduzindo o efeito 

da amplificação da procura - Bullwhip effect. 

No que diz respeito ao modelo Kaizen para nivelamento, este consiste nas seguintes operações 

sequenciais (Kaizen, 2015d): 

1. Decidir a linha que marca o compasso, ou seja, a linha que irá receber as ordens; 
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2. Converter ordens em cartões kanban, sendo que podem existir ordens para cliente e 

ordens de reabastecimento; 

3. Criar uma caixa logística, começando com a data de início da produção e nivelando a 

carga mensal. 

4. Criar uma caixa de nivelamento, que permite o agendamento do ciclo de picking do 

mizusumashi e o nivelamento da carga diária, respeitando a capacidade de produção 

diária; 

5. Sequenciar a linha de produção, através do uso de um sequenciador físico. 

A primeira operação do modelo é a decisão da linha pacemaker, ou seja, a linha que marca o 

compasso e que irá ser alvo de nivelamento. Esta é geralmente uma linha que envolve operações 

de montagem, usa a maior parte da mão de obra e necessita de agregar um grande número de 

componentes. Sabendo a linha que irá ser alvo do nivelamento, procede-se ao planeamento da 

sua produção. Uma vez que as encomendas de clientes não seguem geralmente um 

comportamento previsível e regular, torna-se fundamental uma análise das encomendas com 

base nos prazos de entrega e duração de produção, de forma a ser possível cumprir com a 

entrega ao cliente. A caixa logística é um dispositivo físico que se localiza geralmente no setor 

logístico da empresa e que permite um controlo visual da carteira de encomendas, funcionando 

como um buffer antes da caixa de nivelamento. Cada encomenda é convertida num kanban e, 

posteriormente, colocada na caixa de acordo com o dia de início de produção e tendo em 

consideração a data de entrega ao cliente. Fisicamente este dispositivo assume a forma de uma 

caixa tipo chaveiro de hotel com diversos compartimentos, correspondendo as linhas a 

diferentes produtos ou famílias e as colunas a uma escala temporal. Tipicamente cada coluna 

corresponde a um dia, cobrindo a caixa um horizonte típico de um mês. Da caixa logística os 

kanbans são transferidos para a caixa de nivelamento de acordo com as prioridades de entrega. 

A caixa de nivelamento consiste numa caixa física similar à logística, mas cuja escala temporal 

não corresponde a uma carga mensal, mas sim ao tempo total de ciclo do mizusumashi. Esta 

caixa é o ponto de partida do ciclo do operador logístico. A partir desta caixa, o mizusumashi 

consegue recolher os cartões kanban com as informações necessárias de abastecimento de 

componentes e produtos. Portanto, a cada ciclo, os cartões kanban terão de estar prontos e 

colocados na caixa tendo em conta as limitações de capacidade das linhas, de forma a que, no 

ciclo seguinte, o mizusumashi seja capaz de fornecer o material necessário. Este sistema dá um 

controlo visual da performance da produção. De facto, segundo Tardin e Lima (2000) para além 

da quantidade a ser produzida, a caixa permite ainda perceber o ritmo de produção, isto é, se 

ocorreram atrasos de acordo com o programado na caixa e os horários em que devem ser feitos 

os vários produtos por uma determinada linha. 

Quanto ao sequenciamento de linha devem ter-se em consideração duas situações: o caso da 

linha de produção ter um tempo de setup maior do que zero e o caso da linha de produção ter 

um tempo de setup igual a zero. No primeiro caso, uma caixa de construção de lote é colocada 

antes do sequenciador, recebendo os kanbans da caixa de nivelamento e acumulando-os até se 

formar um lote, por referência requerida. Posteriormente, os kanbans em lote são enviados para 

o dispositivo de sequenciamento. O sequenciador tem o aspeto de uma rampa, assegura o FIFO 

dos kanbans, uma vez que mostra a sequência destes e permite perceber o avanço ou atraso da 

linha. Portanto, pode ser utilizado como uma fonte de ajuda na tomada de decisões em relação 

a um reforço de capacidade, como por exemplo a necessidade de horas extra e contratação de 

mais operadores, caso existam muitos atrasos na linha. Este dispositivo torna-se desnecessário 

quando se atinge a produção unitária, ou seja, produção totalmente equilibrada com o consumo. 

O objetivo final passa exatamente pela eliminação da necessidade de utilização deste 

dispositivo, depois do tempo de setup ser reduzido e a flexibilidade ter sido atingida. 
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2.3 Síntese do capítulo 2 

No capítulo 2 foi feita uma breve referência ao modelo TFM e às ferramentas de desenho de 

linhas, bordos de linha e standard work no âmbito da criação de fluxo na produção e 

supermercado, mizusumashi, sincronização e nivelamento na logística interna. 

O desenho de linhas faz parte do pilar de criação de fluxo na produção e prioriza um layout em 

fluxo, isto é, um layout que permite a organização das máquinas por sequência de operações, o 

que conduz a uma redução de WIP e de lead time. Quanto ao dimensionamento das linhas de 

produção, é geralmente mais produtivo ter várias linhas mais pequenas ao invés de ter apenas 

uma linha grande e única, uma vez que não existem tantas perdas causadas por setups e o tempo 

de preparação na entrada de novos modelos em produção é simplificado, uma vez que só uma 

linha precisa de ser alterada, sem ter impato nas restantes linhas. Após dimensionamento das 

linhas, torna-se importante a definição do local de disposição dos componentes críticos a cada 

linha, ou seja, a definição dos bordos de linha. Estes devem promover o abastecimento frontal 

em contentores pequenos, de forma a minimizar o muda de movimento dos operadores. Ainda 

no contexto da criação de fluxo na produção, foi abordado o conceito de standard work. Este 

apresenta-se como uma metodologia orientada à observação, simplificação e melhoria dos 

métodos de trabalho, garantindo a partilha de boas práticas entre os colaboradores. 

Após o fluxo na produção ser implementado e estabilizado, o domínio do fluxo na logística 

interna pode dar início. Estas ferramentas encontram-se relacionadas, uma vez que após 

implementação do supermercado, é possível o mizusumashi fazer o transporte e a reposição de 

componentes nos bordos de linha através de uma rota normalizada, assim como o transporte de 

toda a informação, através de cartões kanban ou junjo, que são colocados na caixa logística, de 

nivelamento e nos sequenciadores. Portanto, o mizusumashi faz o elo de ligação entre a 

produção e a logística. Este funciona como um “metro” que para em cada estação, isto é, cada 

bordo de linha, para fazer a reposição de material necessário. Essa reposição é feita através do 

supermercado, que apresenta os materiais necessários prontos a utilizar de uma forma acessível 

e visual. Para realizar o transporte dos componentes e produtos, o mizusumashi recebe as 

informações das necessidades de produção sincronizadas com as ações do gemba através dos 

ciclos logísticos kanban e junjo. No sistema kanban, o produto está sempre disponível no ponto 

de uso e existe um ciclo contínuo de reabastecimento logístico que é desencadeado pelo 

consumo no ponto de uso. Quanto ao sistema junjo, este é semelhante ao kanban, mas o produto 

está disponível no ponto de uso de acordo com uma sequência. Por fim, no modelo kaizen de 

nivelamento, as ordens de cliente são convertidas em cartões kanban que são colocados numa 

caixa logística de gestão da carteira de encomendas. A caixa logística tem geralmente uma 

escala temporal de um mês, sendo possível nivelar a carga mensal. A cada dia, os cartões 

kanban são transferidos para uma caixa de nivelamento que se encontra na zona da produção, 

sendo este o ponto de partida do mizusumashi na sua rota normalizada de abastecimento das 

linhas. Desta forma, a caixa de nivelamento permite o agendamento do ciclo de picking do 

mizusumashi no supermercado, assim como permite o nivelamento da carga diária, respeitando 

a capacidade da produção. 
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3 Criação de fluxo global na fábrica 

Neste capítulo será feita uma breve análise aos problemas encontrados inicialmente na Extrud 

S.A. e serão apresentadas algumas soluções implementadas nas áreas de atuação escolhidas 

para o projeto de implementação. A secção de embalagem será alvo de uma análise mais 

detalhada no capítulo 4. Nesse sentido, serão somente referidos neste capítulo os processos a 

montante na cadeia de valor, que tenham sido definidos como áreas de atuação do projeto. 

Após o mapeamento dos processos descritos no capítulo 1, procedeu-se à identificação de 

problemas e oportunidades de melhoria gerais. Esses problemas foram identificados em 

conjunto com os líderes da organização e com base em medições e observações no gemba. Os 

principais problemas identificados foram: 

• Paragem na extrusão por falta de cestos para colocação de perfis;  

• Problemas de manutenção nas prensas extrusoras que provocam a paragem das 

máquinas em cerca de um turno por semana; 

• Pouca visibilidade do planeamento, não havendo nivelamento de carga em cada uma 

das secções da fábrica; 

• Filas de espera de materiais em curso em todas as secções, isto é, WIP elevado;  

• Transporte e manuseamento dos cestos de perfis ineficiente;  

• Mecanização e corte com muda de espera de pessoas e material por falta de integração 

de operações; 

• Falta de coordenação e normalização dos transportes internos. 

Após a identificação dos problemas, foram consideradas as seguintes áreas de atuação do 

projeto: planeamento da produção, extrusão, layout e fluxos globais da fábrica e logística 

interna entre secções.  

Para além das ações de melhoria implementadas tendo em vista cada uma das áreas enumeradas 

acima, pretende-se implementar, de acordo com a filosofia Kaizen, uma cultura de melhoria 

contínua transversal a toda a organização. Portanto, tornou-se muito importante a promoção da 

comunicação e comprometimento por parte dos líderes. Com esse intuito, foi criada uma rotina 

semanal kamishibai para os líderes de todas as secções, que consiste na validação do 

cumprimento das normas implementadas, assegurando a sustentabilidade dos standards no 

médio/longo prazo. Estas rotinas de verificação permitem um maior envolvimento dos líderes 

e a resolução estruturada de problemas, face a um desvio verificado. Assim, no final de cada 

semana é realizada uma reunião com todos os líderes, onde são reportados os desvios e 

analisadas possíveis melhorias aos standards vigentes. Este envolvimento permite uma maior 

consciencialização do muda na organização e da recolha de melhores práticas através da 

comunicação com os colaboradores, dando-se origem a uma atualização dos standards pelos 

próprios líderes numa base regular. 
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As secções seguintes são dedicadas a cada uma das áreas de atuação do projeto, sendo 

reforçados os problemas em cada uma delas e as soluções implementadas. 

3.1 Planeamento da produção  

Quanto ao planeamento, o maior problema era a falta de visibilidade, isto é, a definição da 

produção apenas com base na carga ou capacidade da extrusão, negligenciando as cargas das 

restantes secções, uma vez que a extrusão era o processo bottleneck da fábrica. Assim, apesar 

da extrusão ser planeada para a capacidade máxima, as restantes secções encontravam-se 

desniveladas diariamente, acontecendo frequentemente situações de entrega de material acima 

da capacidade da secção, ou dias com falta de material. Os prazos de entrega eram calculados 

somando uma semana por cada tratamento à semana de extrusão. Desta forma, havia uma falta 

de controlo na carga imputada às secções seguintes, uma vez que o fecho do plano semanal era 

feito apenas com base na extrusão, como ilustrado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Planeamento com base apenas na capacidade da extrusão 

De forma a solucionar este problema, foi desenvolvido um ficheiro de planeamento tendo em 

conta a carga e capacidade das restantes secções, definido com base na carga prevista através 

do roteiro de cada encomenda, como representado na Figura 13. O roteiro corresponde ao 

conjunto de processos pelo qual o cesto de perfis passa antes de ser expedido. O fecho da carga 

de cada roteiro é feito semanalmente, com base no mix esperado de encomendas. A data de 

entrega passou a ser determinada com base no lead time da rota e a sua fila de espera na 

extrusão. Desta forma, consegue-se um mix equilibrado à semana, respeitando os prazos 

atribuídos e reduzindo o WIP e o lead time global. 

 

Figura 13 - Planeamento com base na capacidade de cada secção da fábrica 



Criação de fluxo na indústria de extrusão de alumínio 

22 

De forma a conseguir este planeamento é necessário ter um controlo regular dos indicadores 

das restantes secções. Assim, foram implementados dashboards para reuniões diárias de 

controlo de indicadores das secções, no intuito de estabilizar a revisão de stock da extrusão e 

da fábrica no geral e aferir as capacidades das secções. A reunião ocorre na sala de planeamento, 

em frente aos quadros de indicadores – denominados dashboards -, contando com a presença 

do responsável de cada secção, ou seja, o responsável do planeamento e líder da reunião, o da 

extrusão, tratamentos, corte e mecanização, embalagem e expedição. A reunião começa com 

uma análise do estado das encomendas, de forma a perceber se existem atrasos na entrega e o 

porquê dos mesmos. Posteriormente é feita uma análise à capacidade e carga de cada uma das 

secções e são analisados os indicadores preenchidos previamente pelo responsável do 

planeamento. Face a desvios negativos, são definidas ações corretivas de melhoria, de forma a 

estabilizar o planeamento e a gestão das encomendas. Por fim, são analisadas ações que tenham 

ficado pendentes em reuniões anteriores e são partilhados temas relevantes. As reuniões diárias 

providenciam a estabilidade necessária para se implementar um planeamento bem-sucedido 

com visibilidade para todas as secções. 

A Figura 14 representa um dos indicadores do dashboard diário, que consiste no registo dos 

dias e quilogramas de stock em curso em cada secção, assim como o número de cestos presentes 

na fábrica, tanto cheios como vazios, de forma a apoiar a coordenação da logística interna entre 

secções. 

 

Figura 14 - Indicador de quantidade de cestos nas secções da fábrica e nível de stock 

3.2 Extrusão 

No início do projeto foi feito um apuramento de todos os problemas que ocorriam na extrusão 

por categoria (ANEXO A) e o estudo das implicações de cada um destes em termos de 

disponibilidade dos equipamentos. Os dados recolhidos referentes a oito meses de produção, 

foram posteriormente filtrados de forma a perceber os problemas mais recorrentes na secção, 

como mostra a Figura 15. 
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Figura 15 – Diagrama de Pareto de paragens, feito com base nos dados de perdas de Janeiro a Setembro de 2016 

O principal problema identificado foi a falta de cestos e pranchetas que permitem a colocação 

de perfis, enviados posteriormente para tratamentos, corte e mecanização ou embalagem. Sem 

estes, as restantes secções não podem prosseguir com o seu trabalho. O controlo de cestos 

vazios e locais onde estes se encontram através do dashboard do planeamento, permite a 

redução deste problema, uma vez que a extrusão tem uma maior visibilidade das secções onde 

deve pedir reenvio de cestos. Para além disso, a compra de mais cestos de dimensão 

normalizada, permitiu eliminar o problema durante o projeto.  

Em relação aos problemas na origem das restantes perdas, os mais significativos são as avarias 

no forno, o óleo quente e os problemas no cilindro, uma vez que representam, em conjunto com 

a falta de cestos, quase 50% das perdas totais da extrusão nos oito meses considerados. Estes 

problemas foram solucionados com o estabelecimento de um plano de manutenção autónoma 

e controlo regular de desvios, através de reuniões diárias para a coordenação, envolvendo a 

produção e a manutenção, assim como reuniões de passagem de turno por máquina. Para além 

disso, foram criados standards de trabalho para apoio às rotinas de manutenção autónoma por 

parte dos operadores das máquinas, como mostra a Figura 16. 
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Figura 16 – Implementação de standards de manutenção autónoma com rotinas de inspeção 

Em relação às reuniões, a de coordenação realiza-se na sala de controlo do projeto e é liderada 

pelo responsável da extrusão. Os participantes são os coordenadores do turno da manhã e tarde 

das prensas P2200, os coordenadores do turno da manhã e da tarde da prensa P2800 e os 

coordenadores da manutenção. Estas reuniões acontecem uma vez por semana e consistem na 

análise dos indicadores de disponibilidade, produção líquida, tempo de paragem e cumprimento 

do plano de manutenção autónoma. Esta análise torna-se crucial de forma a assegurar o 

seguimento do plano de manutenção e redução das perdas de disponibilidade das prensas. Para 

além desta análise, os intervenientes revisitam as paragens da semana anterior e respetivas 

causas e fazem uma revisão das ações de manutenção executadas. Após esta revisão, é feito um 

levantamento e planeamento de ações e necessidades para a manutenção e, por fim, são 

analisadas as sugestões de melhoria levantadas pelas equipas. 

No que diz respeito às reuniões por máquina, estas ocorrem numa base diária na área de 

extrusão, sendo que ocorrem duas reuniões em simultâneo com intervenientes diferentes: uma 

para as prensas 1 e 2 (P2200) e outra para a prensa 3 (P2800). Os líderes da reunião são os 

coordenadores de cada turno, ocorrendo uma reunião para cada turno, cinco minutos antes do 

fecho do mesmo. A reunião consiste na revisão da checklist do turno, análise dos indicadores 

de produção, análise das paragens e incidências ocorridas nesse mesmo turno, comunicação de 

tarefas a realizar no dia seguinte e, por fim, lançamento de sugestões de melhoria a partilhar na 

reunião de coordenação semanal, pelos coordenadores de turno.   

Para além destas ações foram também normalizados os locais para arrumação de material, como 

representado na Figura 17. Assim, os 5S surgiram como um complemento às ações de melhoria 

no sentido de estabilizar a secção de extrusão, permitindo uma melhor organização dos espaços, 
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diminuição do desperdício, nomeadamente o movimento de pessoas e material e promoção da 

melhoria dos processos produtivos. 

 

Figura 17 - 5S no pavilhão de extrusão 

3.3 Layout e fluxos globais 

Uma vez que foi feito um investimento numa quarta prensa extrusora, tornou-se importante a 

decisão da localização dessa prensa na fábrica e redesenho das áreas envolventes à extrusão 

para que tal se proporcionasse. Dado o corte e a mecanização terem graves problemas de espera 

pela sua não integração com as operações de embalagem, foram deslocados, sendo que a 

mecanização se manteve num corredor mais estreito do mesmo edifício com um posto manual 

associado e o corte foi totalmente transferido para o pavilhão de embalagem. A organização da 

mecanização num corredor mais estreito obrigou a uma racionalização da área de stock, como 

mostra a Figura 18. 

 

Figura 18 - Racionalização da área de stock no corredor de mecanização 

3.4 Logística interna 

Relativamente à logística interna, o maior problema encontrado foi a descoordenação nos 

transportes internos, devido à falta de standards de trabalho. Os operadores logísticos recebiam 

pedidos de cestos por escrito ou por telefone e dirigiam-se à secção em questão, retornando em 

vazio ao local de partida ou com cestos vazios para a extrusão, caso houvesse necessidade. No 

entanto, a indefinição de locais para colocação de cestos cheios e vazios em todas as secções 

da fábrica gerava uma grande dificuldade na recolha e um aumento do lead time de reposição 

de cestos vazios na extrusão, podendo causar a paragem das prensas.  
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As ações de melhoria implementadas passaram pela definição de áreas para cestos vazios e 

cheios em cada uma das secções, para facilitar o processo de arrumação e recolha de cestos por 

parte dos operadores logísticos. Para além disso, foi definida uma rota standard de hora em 

hora para os transportes internos, de forma a ser possível atender aos pedidos feitos pelas 

secções, como representado na Figura 19.  

 

Figura 19 - Rota standard para operador logístico na reposição de cestos às secções 

De forma a eliminar o problema do pedido de cestos feito manualmente ou por áudio, criou-se 

um separador na aplicação online da empresa com a lista de cestos para cada uma das secções, 

apresentando a secção de origem e de destino para cada um deles. Além disso, é também 

possível fazer o pedido de cestos através da aplicação, de forma a facilitar o pedido e de maneira 

a normalizar o trabalho dos motoristas. Portanto, o pedido de cestos é feito pelo coordenador 

de turno de cada secção, devendo este seguir um procedimento para solicitar a entrega de cestos 

e o retorno dos cestos vazios a cada hora da rota dos transportadores, como mostra a Figura 20. 

O primeiro passo é a verificação de espaços vazios que podem ser abastecidos na secção com 

cestos cheios, tendo em conta a definição dos locais próprios para a colocação destes. 

Posteriormente, o coordenador verifica os cestos que se encontram por entregar, consultando a 

lista da aplicação online. A marcação na aplicação do número de cestos pretendidos e que 

podem ser recebidos no próximo ciclo de reabastecimento, deve ser calculado segundo a 

Equação 3.1. 

Qtdcestos= Evazios - Qtdentrega (3.1) 

Onde: 

Qtdcestos: Quantidade de cestos que podem ser recebidos numa dada secção 

Evazios: Quantidade de espaços vazios detetados na área de cestos cheios 

Qtdentrega: Quantidade de cestos ainda por entregar por parte da logística interna 

Para efetivar o pedido, o coordenador acede à lista de cestos da aplicação e seleciona os cestos 

pretendidos da lista, submetendo de seguida o pedido para ser visualizado online pelos 

operadores de transportes internos. 
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Figura 20 - Procedimento para pedido de cestos online 

Foi também criada uma norma para gestão dos cestos por parte do operador da logística interna 

entre as secções aquando da sua rota. Esta norma consiste nos seguintes passos: 

• Aceder à aplicação com as credenciais de entrada; 

• Aceder ao ícone de “Plano de trabalho motoristas”; 

• Aceder à lista de cestos e, para cada cesto transportado, clicar no item de transporte, 

caso esteja a iniciar a rota ou no item de finalização, caso esteja a deixar os cestos cheios 

na secção de destino dos mesmos. Este procedimento é repetido até que sejam 

reportados na aplicação todos os cestos transportados na carrinha. 

Através desta norma de gestão de cestos, não só é normalizado o trabalho do operador logístico, 

como em cada secção de destino é mais fácil identificar o estado em que se encontra o pedido 

de cestos por parte do coordenador de turno. 

3.5 Síntese do capítulo 3 

Neste capítulo foram abordados os problemas globais existentes na fábrica e as áreas de atuação 

do projeto, assim como as soluções implementadas referentes às áreas de planeamento, 

extrusão, layout global e logística interna entre secções da fábrica. 

Em termos de planeamento, foram definidas restrições com base na capacidade e carga diária 

de todas as secções e não só com base na capacidade da extrusão, tendo sido desenvolvidas 

melhorias no ficheiro de planeamento e na gestão visual do mesmo. Foram também 

implementadas reuniões diárias, com os responsáveis de cada secção, de forma a ser possível 

gerir as encomendas e ter visibilidade sobre a carga e WIP de todas as secções da fábrica. 

Quanto à extrusão, foram desenvolvidas normas de trabalho de apoio à manutenção autónoma, 

de forma a garantir uma maior disponibilidade das prensas extrusoras. Foram também 

implementadas reuniões diárias, tanto ao nível da coordenação como reuniões por máquina, 

com todos os colaboradores da extrusão. 

Em relação às ações implementadas a nível de layout, estas passaram pela integração da área 

de corte com a secção de embalagem e a redução do corredor de mecanização, de forma a 

permitir a entrada da quarta máquina extrusora no edifício da extrusão. 

Por fim, a nível dos transportes internos entre secções, foi definido um procedimento online de 

pedido de cestos pelos coordenadores de turno de cada secção, de forma a eliminar os pedidos 

não normalizados por telefone ou papel. Para coordenar os transportes internos, foi 

desenvolvida uma norma de transporte e recolha de cestos e a definição de áreas de colocação 

de cestos vazios e cheios em cada secção, de forma a otimizar o trabalho dos operadores 

logísticos e eliminar ruturas de material. 
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4 Criação de fluxo na secção de embalagem 

Neste capítulo serão apresentados os problemas encontrados na secção de embalagem numa 

fase inicial do projeto e as soluções implementadas, nomeadamente no contexto da criação de 

fluxo na produção e na logística interna. Posteriormente são apresentados os resultados obtidos, 

tendo em vista os objetivos de aumento de capacidade na secção e a redução do stock em curso. 

4.1 Contextualização da secção de embalagem no panorama geral da fábrica 

A Extrud S.A. apresenta dois edifícios distintos: um para extrusão, mecanização, corte e 

tratamentos de superfície e outro para a embalagem, lacagem vertical e expedição. Entre os 

edifícios o transporte é feito em carrinhas de caixa aberta com os cestos de uma dada 

encomenda. Os perfis em cada cesto são dedicados às encomendas do cliente, pelo que chegam 

à secção de embalagem prontos a embalar, sem ser necessário fazer a separação por cliente. 

Uma vez que os cestos são muito pesados, a unidade de transporte dentro de cada secção é feita 

através de pontes e bases com rodas, de forma a pousar o cesto em cima e permitir 

movimentação ao solo. Os camiões de expedição estacionam numa zona própria do pavilhão 

de embalagem e vão sendo preenchidos à medida que os perfis vão sendo embalados no próprio 

dia, e de acordo com o stock existente de produto final na expedição.  

Na secção de embalagem ocorre o último processo antes da expedição para cliente final. Desta 

forma, torna-se uma secção crucial em termos de projeto de melhoria, uma vez que recebe 

material das restantes secções e é o último elo antes do cliente. Sendo assim e, tendo em conta 

o investimento na quarta máquina extrusora que aumenta consideravelmente a capacidade de 

extrusão da fábrica, a secção de embalagem torna-se indubitavelmente no bottleneck da 

organização, como representado esquematicamente na Figura 21. 

 

Figura 21 - Representação da secção de embalagem como o novo bottleneck da fábrica 

Portanto, a secção de embalagem é o ponto-chave para obtenção de todo o potencial em termos 

de capacidade da fábrica. Através de um aumento da capacidade do bottleneck, a Extrud S.A. 

consegue aumentar o nível de serviço a cliente, uma vez que o material extrudido poderá ser 

embalado mais cedo, sem necessidade de manter tanto stock. O objetivo do projeto é aumentar 

a capacidade da secção mantendo o número de colaboradores existente, de forma a evitar 
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investimentos avultados na expansão das instalações ou na subcontratação de pessoal. Para 

além disso, pretende-se diminuir o WIP, o que permitirá um melhor fluxo dos materiais e a 

diminuição de tempos de espera de entrada na embalagem e entre máquinas, sendo possível a 

diminuição do lead time global, desde a extrusão até a saída para cliente. 

4.2 Estado inicial da secção de embalagem 

A secção de embalagem era inicialmente constituída por cinco secções fundamentais: lacagem 

vertical, corredor internacional, corredor nacional, zona de armazenagem de material e 

expedição. Estas cinco secções estão inseridas no mesmo pavilhão, havendo um acesso aberto 

entre elas, como representado na Figura 22. 

 

Figura 22 - Layout inicial da secção de embalagem 

Em relação aos corredores, um é destinado ao mercado nacional e outro ao mercado 

internacional. Sendo estes mercados muitos distintos em termos de clientes, perfis 

encomendados e requisitos de embalagem, cada um apresenta o seu corredor e máquinas 

distintas. O corredor internacional apresenta um maior número de máquinas e mais 

colaboradores, uma vez que tem maior carga que o corredor nacional. Cada um dos corredores 

apresenta três pontes, que são responsáveis pela colocação de cestos de perfis em cada posto e 

posterior colocação de paletes finalizadas na zona de expedição do corredor respetivo. Assim, 

a direção de movimentação destas três pontes é do portão de entrada para o de saída e o caminho 

inverso. Cada corredor possui também um coordenador de turno, reponsável pela alocação de 

trabalho aos postos e pela gestão dos recursos. Para além disso, cada corredor tem uma zona de 

entrada de camiões que fazem o descarregamento de perfis para embalar das restantes secções 

da empresa e uma zona de saída de camiões que levam paletes finais embaladas para expedir 

para o cliente. Existe igualmente um portão de entrada na zona de armazenagem, que permite 

o abastecimento de consumíveis utilizados na secção e o abastecimento de máquinas isoladas 

de pré-embalagem e postos manuais. 

4.2.1 Problemas identificados no início do projeto 

A identificação dos problemas começou com uma tradicional “caça aos muda” no pavilhão da 

embalagem, tendo em vista o modelo dos sete muda. A partir dessa observação foi identificado 
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como exemplo de sobreprocessamento, a existência de material sujo, que necessitava de uma 

limpeza mais regular. Quanto à produção em excesso, foi identificado que quando as 

quantidades de perfis extrudidos para a secção de embalagem, eram superiores às necessárias 

para as encomendas da semana, gerava-se uma acumulação de WIP, tanto entre máquinas como 

na entrada da secção, e stock de produto final na zona de expedição, retirando espaço aos 

corredores. Em acréscimo, o facto de as máquinas serem pouco eficientes contribuía para o 

agravamento das filas de espera à entrada do pavilhão e o aumento de WIP noutras secções da 

fábrica, por não haver mais espaço para material no edifício da embalagem. Relativamente ao 

muda de movimento de material e de pessoas, identificou-se a existência de pouco espaço 

disponível para manobras, o que obrigava os colaboradores a fazerem desvios nas suas rotas e 

percorrer caminhos mais longos que o necessário. Para além disso, foi reconhecida a elevada 

procura de material devido à falta de organização e indefinição de locais para colocação de 

material. Foi também identificada a falta de abastecimento de materiais aos postos, o que fazia 

com que os colaboradores se dirigissem constantemente à zona de armazenagem para ir buscar 

material para alimentar as máquinas. No caso do transporte de material, foi revelado um elevado 

transporte de cestos entre postos, devido à falta de integração de operações. Por outro lado, 

existia muda de espera de material e pessoas, pelo facto de as pontes terem um elevado nível 

de saturação, gerando atrasos no abastecimento de cestos aos postos e a retirar paletes 

finalizadas das máquinas, provocando a paragem destas, ou pela falta de material na entrada, 

ou pela quantidade de material à saída. Para além disso, foram identificados tempos de espera 

resultantes da necessidade de impressão de rótulos no final da palete. Por fim, em relação ao 

muda de defeitos, revelaram-se casos em que a impressão de rótulos que eram colocados em 

paletes finalizadas estavam com erros, classificação de perfis incorreta por parte da extrusão e 

que passavam na embalagem, contagem e registo de quantidade de barras incorreto, muitos 

bloqueios de perfis ou cestos por parte da qualidade por suspeita de não conformidade e, 

finalmente, dúvidas de qualidade que geravam dois possíveis cenários: envio de perfis 

defeituosos para cliente ou a espera de pessoas e material pela chegada e esclarecimento do 

departamento de qualidade da fábrica. 

Para além dos problemas encontrados no que diz respeito ao “caça aos muda”, foi identificada 

a falta de standards de trabalho, nomeadamente na logística interna e a falta de normalização 

dos planos de embalagem, que estavam frequentemente com informações desatualizadas e 

geravam perda de tempo para esclarecimentos por parte do coordenador de turno.  

Após estas observações no terreno, foram apurados os tempos de paragem e respetivas causas, 

de forma a encontrar recorrências e definir as áreas de atuação principais na secção. Os 

problemas foram categorizados em seis problemas principais e somados consoante os valores 

obtidos para cada posto de trabalho, sendo que como se observa na Figura 23, as três maiores 

causas de paragem são o abastecimento, os rótulos e as pontes. 

 

Figura 23 – Diagrama de Pareto de paragens na secção de embalagem 
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O primeiro problema de abastecimento, envolve a falta e a procura de material por parte dos 

colaboradores no início de cada palete. Este problema ocorre sobretudo por falhas na logística 

interna da embalagem. O problema dos rótulos, envolve não só o tempo perdido por parte do 

colaborador responsável pela impressão, assim como um eventual tempo de espera dos restantes 

colaboradores junto das máquinas, principalmente nos postos manuais. O tempo perdido na 

impressão, é gerado pela espera que ocorre devido à quantidade de postos alocados a um 

computador central na secção e pela falta de conhecimento de como preencher corretamente os 

parâmetros do sistema de impressão de rótulo. Quanto à categoria pontes e, como referido 

anteriormente, este tempo deve-se principalmente à paragem de máquinas e espera de pessoas 

pelo abastecimento da ponte. De forma a perceber a causa raíz deste problema, foi feita uma 

observação ao trabalho do operador da primeira ponte do corredor internacional. Tendo como 

base o diferencial entre tempo de abertura e tempo disponível e a classificação de tarefas como 

VA e NVA, concluiu-se que as atividades de VA correspondem a cerca de 20% e as tarefas 

consideradas muda correspondem aos restantes 80% do tempo total de observação. De forma a 

impedir a ocorrência de atrasos no planeamento da secção e a paragem de pessoas, material e 

máquinas numa fase avançada do projeto, foi necessário redefinir o trabalho das pontes e criar 

um sistema de prioridades. 

Na próxima secção serão abordadas as soluções implementadas, tendo em conta os objetivos 

propostos e os problemas encontrados.  

4.3 Soluções implementadas 

As soluções implementadas tiveram em vista não só a resolução dos três problemas mais 

recorrentes enumerados anteriormente, como a criação da estabilidade básica na secção através 

da implementação de reuniões diárias para atuação sobre os desvios, gestão visual dos postos 

de trabalho do pavilhão e 5S. Posteriormente, procedeu-se à implementação das melhorias 

respeitantes à criação de fluxo na produção e na logística interna, de forma a eliminar os 

problemas recorrentes da embalagem e permitir a sustentabilidade do projeto no médio/longo 

prazo.  

4.3.1 Implementação de reuniões diárias 

Tendo em conta a necessidade de estabilização da secção de embalagem, a primeira ação de 

melhoria implementada foi a criação de reuniões diárias e respetivos quadros para apoio das 

mesmas. Estas reuniões podem ser de coordenação ou das equipas das máquinas. A primeira é 

subdividida em reuniões de Kaizen diário ou de passagem de turno. A reunião de Kaizen diário 

ocorre entre os coordenadores de turno, o responsável da secção e um operador rotativo de cada 

máquina. Nesta reunião procede-se à revisão do plano de trabalho, análise da gestão de alocação 

de recursos, através do quadro Kanri Ban implementado, análise de desvios dos indicadores e 

revisão do plano de ações de melhoria. A reunião de passagem de turno ocorre cinco minutos 

antes do fecho do turno e participam os coordenadores do turno vigente e do turno seguinte. 

Nesta reunião procede-se à análise e seguimento das encomendas e notas deixadas no quadro, 

assim como alterações do plano, caso seja necessário. Ambas ocorrem no mesmo quadro como 

representado na Figura 24, abordando no entanto pontos específicos distintos. 
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Figura 24 - Quadro para reuniões diárias de coordenação da secção de embalagem 

O quadro Kanri Ban tornou-se crucial não só para as reuniões diárias de coordenação, de forma 

a gerir os recursos da secção, como na otimização das passagens de turno. Os operadores tinham 

uma grande dependência das ordens dos coordenadores de turno, que à hora de arranque do 

turno se encontravam na reunião de coordenação com os responsáveis do turno anterior. 

Portanto, gerava-se um muda de espera de pessoas pela finalização da reunião diária, o que 

podia causar uma demora no arranque do turno de cerca de quinze minutos. Com a 

implementação deste quadro, foi possível fazer a alocação dos recursos com antecipação, de 

forma a que os operadores sejam autónomos e se dirijam ao seu posto de trabalho sem 

necessidade de esclarecimentos por parte dos coordenadores de turno. O quadro apresenta os 

postos de trabalho de toda a secção e os operadores alocados a cada posto, assim como os 

operadores que se encontram de baixa, folga ou com falta não justificada, sendo possível fazer 

a sua substituição de uma forma mais fácil e visual, como ilustrado na Figura 25. Este quadro 

encontra-se no corredor internacional numa zona com visibilidade para grande parte da secção, 

facilitando o processo de consulta por praticamente todos os operadores. 

 

Figura 25 - Quadro Kanri ban de gestão de alocação de recursos 

As reuniões diárias que ocorrem em cada máquina envolvem todos os operadores dessa 

máquina, sendo que lidera a reunião o operador que participou na reunião de coordenação. 

Esses colaboradores ficam responsáveis pela passagem de informação da reunião de 

coordenação para a reunião das máquinas. Nesta reunião, para além da transmissão de 

informação, procede-se à análise de desvios dos indicadores e revisão do dia anterior (avarias, 

ocorrências, abertura e verificação de incidências), partilha de boas práticas e a discussão de 
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sugestões de melhoria a partilhar na próxima reunião de coordenação, sendo que outro 

colaborador fica responsável pela transmissão de informação. Todas as máquinas apresentam 

um quadro próprio, como representado na Figura 26. 

 

Figura 26 - Quadro para reuniões diárias da MEM003 

4.3.2 Mudanças no layout inicial 

Após implementação das reuniões diárias, procedeu-se ao desenho de linhas e layout - primeira 

ferramenta da criação de fluxo na produção. No layout inicial, as máquinas encontravam-se 

isoladas, o que aumentava o transporte de cestos entre postos de trabalho. Isto gerava, em 

conjunto com o facto de as máquinas serem pouco eficientes, um elevado stock em curso e um 

elevado lead time. Com o novo layout, integraram-se máquinas com postos manuais, 

permitindo dar continuidade e finalizar paletes em vez de reencaminhar cestos entre postos. 

Portanto, esta integração permitiu acabar com o problema de máquinas localizadas em “ilhas” 

funcionais isoladas. Devido à dimensão das máquinas e dos perfis, não foi possível colocar o 

layout em células com formato em U, mas com o novo layout conseguiu-se igualmente uma 

boa visibilidade do processo e um melhor balanceamento dos operadores. Portanto, as máquinas 

de pré-embalagem que estavam isoladas perto da zona de armazenagem, foram inseridas no 

corredor internacional e nacional, com os postos manuais integrados ao lado do local de saída 

das barras. Esta medida permite que sejam os mesmos colaboradores a colocar as barras na 

máquina e a fazer o embalamento manual após saída das mesmas, sem necessidade de 

reencaminhar o cesto pré-embalado para um posto manual isolado ou para uma das máquinas 

localizada numa outra “ilha”. Desta forma, os colaboradores das máquinas são capacitados para 

fazer embalagem manualmente e evita-se o desvio de cestos para outros postos, reforçando a 

política de one-piece-flow dentro da secção de embalagem. O layout atual encontra-se 

representado na Figura 27. 
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Figura 27 - Layout atual da secção de embalagem 

A segunda medida tomada foi a remoção da máquina MEM003 que se encontrava no meio do 

corredor internacional. A MEM003 era uma máquina lenta e volumosa, ocupando praticamente 

todo o corredor. A decisão da troca por postos manuais, deveu-se ao facto de o trabalho 

concretizado pela máquina conseguir ser efetuado por postos manuais num menor período de 

tempo e com menos operadores, sendo que na MEM003 eram necessários três operadores e 

para um posto manual são necessários dois. A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos com o 

teste realizado no gemba. O teste consistiu na produção de dez lotes da mesma referência na 

MEM003 e no posto manual. No total a MEM003 levou aproximadamente quarenta e oito 

minutos, enquanto que no posto manual levou apenas dezanove minutos, isto é, cerca de 2,5 

vezes menos tempo com menos um operador. 

Tabela 2 - Resultados do teste para comparação de tempo de embalagem na MEM003 e num posto manual 
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O espaço ocupado pela MEM003 permitiu a inserção de três postos manuais, como 

representado na Figura 28. Estes postos são mais flexíveis na entrada de novos modelos e, uma 

vez que existem mais de 4 000 referências de perfis diferentes e inúmeras maneiras de embalar, 

a criação de postos manuais facilita as trocas de material e a rotatividade dos operadores entre 

os postos, caso seja necessário. Cada posto manual necessita de dois colaboradores, um de cada 

lado do cesto de perfis de uma dada encomenda, que retiram de uma forma sincronizada os 

perfis do cesto, procedem à sua embalagem em plástico em cima de cavaletes e colocam os 

módulos embalados em cima de um suporte para formação de paletes. Assim, a grande 

prioridade com o novo layout foi a melhoria da eficiência dos fluxos e não a eficiência dos 

recursos de uma forma isolada.  

 

Figura 28 – Layout do corredor internacional antes e após mudanças 

Quanto à máquina de paletes PAL001, a troca por postos manuais também fazia sentido, uma 

vez que a máquina é mais lenta que um posto manual. No entanto, existem perfis muito pesados 

e grandes para conseguirem ser feitos manualmente e, uma vez que a PAL001 é menor e mais 

rápida que a MEM003, optou-se por manter esta máquina no mesmo local. 

Em relação ao problema existente no corte pelo facto de não haver integração com a 

embalagem, foram inseridas três máquinas de corte na zona onde se encontravam as máquinas 

de pré-embalagem isoladas na zona de armazenagem, integradas com postos manuais ao lado 

da zona de saída das barras. Ainda no contexto do layout, foram desenvolvidos carros que 

permitem a formação de paletes e caixas de uma forma manual. Estes carros foram estruturados 

de forma a permitir o ajuste de dimensões laterais conforme o plano de embalagem, assim como 

vincar o cartão de modo a facilitar o processo de embalamento de caixas deste material, como 

ilustrado na Figura 29. 

 

Figura 29 - Carros utilizados na formação de caixas e paletes 
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Após implementação destas ações foi também analisada a possibilidade de diminuir o tamanho 

dos cavaletes, utilizados na preparação das barras, para posterior colocação no carro e formação 

de palete. Os cavaletes utilizados até então apresentavam uma largura de um metro e meio, o 

que significava não só a perda significativa de espaço, nomeadamente nos corredores, mas 

também a movimentação extra dos operadores com barras no transporte destas do cesto para o 

cavalete e deste para o carro de formação de paletes. Portanto, estudou-se a possibilidade da 

troca de cavaletes de metro e meio por cavaletes de setenta centímetros. Estes cavaletes 

permitiam um ganho em termos de espaço, ao mesmo tempo que apresentam uma melhor 

ergonomia, uma vez que são mais altos que os existentes e, portanto, não significam um esforço 

tão grande de levantamento de barras geralmente pesadas por parte dos operadores. Para 

concretizar o estudo, foi feito um ensaio no gemba de utilização destes cavaletes, de forma a 

perceber os ganhos a nível de tempo, para além dos ganhos referidos anteriormente (ANEXO 

B). O ensaio foi feito num posto manual e foram registados os tempos gastos no transporte de 

cada barra desde o cesto para o cavalete e deste para o carro. Após recolha dos tempos, foi feita 

uma média de segundos despendidos por barra para o caso de se utilizar os cavaletes de metro 

e meio e para o caso de utilização de cavaletes de setenta centímetros. Com a utilização dos 

últimos, o tempo despendido por barra no embalamento foi reduzido em cerca de 7%, isto é, 

uma redução de mais de dois segundos por barra movimentada. Esta redução foi possível uma 

vez que a movimentação lateral para pousar os perfis no carro foi reduzida significativamente. 

Após implementação das reuniões de Kaizen diário para toda a secção e das mudanças mais 

drásticas na secção de embalagem como remoção e inserção de máquinas na secção, 

começaram as medidas em termos de organização e definição de locais de disposição de 

consumíveis de embalagem, recorrendo aos 5S e gestão visual. Numa fase inicial os materiais 

não tinham um local definido, sendo comum encontrar material de embalagem espalhado pelo 

pavilhão. Esta medida envolveu a marcação de locais próprios para colocação de materiais em 

cada posto, como representado na Figura 30 e conduziu ao começo das ações de melhoria na 

definição dos bordos de linha, assim como a normalização do trabalho, de forma a respeitar a 

organização definida para o pavilhão.  

 

Figura 30 – Corredor internacional antes (canto superior esquerdo) e após normalização das posições 
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4.3.3 Criação de bordos de linha 

A criação de bordos de linha surgiu no contexto do problema de abastecimento, assim como na 

indefinição de locais para colocação do material. Devido ao facto de o operador se deslocar 

lateralmente constantemente e de os cestos, cavaletes e carros se poderem deslocar caso seja 

conveniente, os bordos de linha foram também desenvolvidos para poderem ser amovíveis e 

não fixos, o que limitava o operador. Assim, foi criado um carro com as ferramentas 

indispensáveis à embalagem manual, ou seja, x-ato, fita métrica, fita-cola e estirável manual, 

colocadas de forma organizada e com identificação de níveis de reposição como representado 

na Figura 31. O abastecimento é feito por trás, devido ao facto de não ser possível colocar o 

carro de uma forma compatível com o abastecimento frontal. 

 

Figura 31 - Carro de bordo de linha da secção de embalagem 

Para além dos carros que albergam os materiais necessários a todos os postos, foi também 

dimensionado o bordo de linha junto da PAL001, construído para que a máquina nunca pare. 

Este é constituído por duas partes, uma antes da máquina com tábuas de madeira de duas 

dimensões utilizadas na construção de caixas na máquina, cantoneiras e cartões com as quatro 

dimensões utilizadas, como representado na Figura 32. Estes materiais são utilizados na 

embalagem das caixas antes da sua inserção na máquina. A segunda parte do bordo de linha 

encontra-se depois da máquina, onde foram inseridos os materiais utilizados na finalização das 

caixas, que são os barrotes e tábuas de dimensões mais pequenas. Portanto, os materiais que 

são utilizados em todas as paletes foram organizados junto do posto, permitindo um fácil acesso 

aos materiais, através de um abastecimento traseiro. 

 

Figura 32 - Bordo de linha da máquina PAL001 
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Os bordos de linha são abastecidos pelo mizusumashi através do sistema de kanban de entrega 

interna. Este para nos bordos de linha e junto das máquinas que precisam de troca regular de 

plástico e papel e avalia se houve consumo até ao nível de reposição. Caso haja necessidade de 

reposição, o mizusumashi abastece se tiver a referência no seu carro. Caso não possua essa 

referência no carro, escreve num cartão a quantidade a repor, recolhe as referências a abastecer 

no supermercado fornecedor e repõe no bordo de linha no ciclo seguinte. 

4.3.4 Criação de normas de trabalho 

De forma a sustentar as melhorias implementadas ao nível do desenho de linhas, layout e bordos 

de linha, foram desenvolvidos standards de trabalho para cada posto através da colheita das 

melhores práticas e partilha entre colaboradores nas reuniões diárias (ANEXO C). Desta forma, 

todas as pessoas de todos os turnos realizam a tarefa da melhor maneira possível conhecida até 

ao momento, reduzindo a variabilidade de execução e a disparidade de resultados entre turnos. 

Caso seja identificada uma oportunidade de melhoria na execução das tarefas, essa melhoria 

deve ser analisada em termos de viabilidade, revê-se o standard, atualiza-se e por fim 

comunica-se a alteração a todos os colaboradores de todos os turnos.  

Os problemas identificados em relação aos rótulos e pontes, eram maioritariamente devidos à 

falta de standards de trabalho e indefinição de prioridades respetivamente, o que gerava a 

espera de pessoas e material para ambos os casos. Relativamente aos rótulos, foram efetuados 

cálculos no intuito de apoiar a definição de uma norma de alocação de cada posto a um ou mais 

computadores. A norma tem como objetivo a diminuição do tempo total de impressão de 

rótulos, nomeadamente a diminuição do tempo de espera que advém da elevada ocupação dos 

computadores num dado momento. O pavilhão possui sete computadores, localizados em 

posições distintas e catorze postos a serem alocados a esses mesmos computadores, como 

mostra a Figura 33. 

 

Figura 33 - Localização e numeração dos computadores do pavilhão de embalagem 

Os cálculos de apoio à definição da norma para impressão de rótulos foram realizados 

recorrendo ao Excel (ANEXO D), tendo como base medições realizadas no gemba. Dessa 

forma, foram registados os tempos de deslocamento de cada posto a cada computador, tendo 

sido criada uma matriz respetiva a tempos de movimentação em segundos. O tempo de duração 

da impressão de rótulo foi calculado com base numa média de medições feitas durante uma 
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semana. Com base nesse tempo e na matriz de tempos de deslocamento dos postos a cada 

computador, foi possível obter várias rotas possíveis e desenhar uma solução de otimização. 

Foi tido em conta que os postos que apresentam um computador imediatamente ao lado são 

alocados unicamente a esse computador. Apesar do objetivo ser o da redução do muda de espera 

de pessoas, não se pretende aumentar significativamente o muda de movimentação no pavilhão. 

Em primeiro lugar foi calculado um tempo de impressão global tendo em conta o melhor 

cenário, ou seja, o desfasamento de impressão dos postos. Neste cenário, cada posto dirigir-se-

ia a um computador vazio mais próximo do seu posto e regressaria sem existirem tempos de 

espera. Com base neste cenário, os catorze postos gastam cerca de uma hora para proceder à 

impressão dos catorze rótulos (um rótulo por posto). Este tempo extrapolado para um dia, 

significa uma perda de cerca de quatro horas por posto, tendo por base a média do número de 

rótulos impressos por dia por posto de trabalho. Desta forma, mesmo sendo um cenário com 

base nas melhores condições de impressão revela-se uma perda em termos de tempo muito 

grande. De forma a diminuir este tempo consideraram-se duas possibilidades: a diminuição dos 

tempos de deslocamento ou a diminuição do tempo médio de impressão. Uma vez que a 

primeira possibilidade significaria um investimento em novos computadores ou o deslocamento 

dos mesmos para outras posições do pavilhão, optou-se por atacar o segundo ponto com ações 

de melhoria, melhorando esta vertente no curto prazo. A solução passou pela criação de uma 

norma de trabalho onde consta o passo a passo e a definição do preenchimento de cada 

parâmetro do software de impressão de rótulos. Essa norma, juntamente com as credenciais de 

entrada em cada computador, foi afixada junto destes, de forma a garantir uma fácil leitura e a 

redução de dúvidas por parte dos operadores, assim como a eliminação da variabilidade e erros 

na impressão que originavam retrabalho e, por consequência, maior ocupação dos 

computadores.  

Após ter sido considerado o melhor cenário, procedeu-se à análise de um pior cenário. O grande 

problema identificado na alocação dos postos é o facto do computador 4 se encontrar numa 

posição muito central do pavilhão e com fácil acesso por ambos os corredores, nacional e 

internacional. Assim sendo, é o computador mais próximo de cinco postos, o que gera, com 

alguma frequência, a ocorrência de filas de espera para a impressão de rótulos de finalização 

de palete. Para acabar com este problema, exploraram-se três alternativas em termos de tempo 

global de impressão para os catorze postos, sempre com vista a melhoria de nivelamento do 

número de postos que acede a cada computador. A decisão recaiu sobre o cenário que otimizava 

o tempo total de impressão de todos os postos, tendo em conta o pior cenário, isto é, os postos 

dirigirem-se ao computador em simultâneo e o tempo de espera de cada colaborador ser o tempo 

médio de impressão de rótulo. Uma vez que o tempo de impressão é claramente superior ao 

tempo de movimentação até ao computador, a melhor solução foi alocar exatamente dois postos 

a cada computador. Esta solução implica que alguns postos não se dirijam ao computador mais 

próximo, mas otimiza o tempo de espera dos colaboradores na eventualidade de estes se 

dirigirem em simultâneo aos computadores. Tendo em vista os pressupostos apresentados 

anteriormente, esta solução apresenta um ganho de 23%, em termos de tempo total de impressão 

face ao cenário inicial com a menor rota para cada posto. Portanto, a norma criada tem em conta 

dois cenários: o caso em que os computadores mais próximos de um dado posto se encontrem 

disponíveis e o caso de todos os computadores se encontrarem com uma pessoa a imprimir 

rótulo (ANEXO E). No primeiro caso, é possível atingir-se o objetivo do melhor cenário de 

desfasamento ou um valor próximo, pelo que os colaboradores se devem dirigir sempre que 

possível ao computador mais próximo do seu posto. No segundo caso, a rota alternativa de dois 

postos por computador deverá ser seguida, uma vez que existe probabilidade de se atingir uma 

elevada ocupação dos mesmos.  

Em relação às pontes, o maior problema consistia na coordenação do lado internacional, uma 

vez que apresenta maior carga diária, mais material expedido e um maior número de postos do 
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que o corredor nacional. A última ponte, mais perto do portão de saída, é utilizada 

exclusivamente no carregamento de camiões na secção de expedição. Portanto, é a coordenação 

da primeira ponte e da do meio que se torna crucial para o bom funcionamento e para a 

diminuição das paragens dos postos no corredor internacional. Para permitir essa coordenação 

e comunicação entre operadores logísticos das pontes, foram criadas duas normas que definem 

as prioridades para as duas pontes. Na definição destas prioridades teve-se em conta que a 

lacagem vertical, máquina com maiores tempos de setup da secção, não pode parar de forma a 

não comprometer a produtividade da secção. Esta norma apela também a rotinas de 

comunicação e entreajuda entre as pontes, de forma a não se comprometer toda a secção e a 

otimização das atividades de valor acrescentado das pontes. A prioridade das pontes deverá ser 

sempre o abastecimento dos postos e só depois a remoção de paletes embaladas. Para tal, as 

pontes só necessitam de priorizar o abastecimento dos postos segundo a sequência definida 

pelos coordenadores de turno. A remoção de paletes é a segunda prioridade, na medida em que 

desimpede os corredores e permite livre circulação de carros, operadores logísticos e o material 

transportado pela ponte. Estas são as duas primeiras prioridades da ponte, sendo de seguida 

necessário proceder-se a arrumação de cestos vazios, descarregamento e carregamento de 

camiões, etc. As normas desenvolvidas para cada uma das pontes estão contidas no ANEXO F 

e no ANEXO G, para a primeira ponte e a do meio, respetivamente. 

Por fim, foram desenvolvidas ações no sentido de normalizar os planos de embalagem. Estes 

planos contêm informações e imagens de como embalar perfis de cada referência, assim como 

a quantidade de materiais necessários para embalagem. Para cada referência existia um plano 

que não seguia uma estrutura definida e normalizada, o que gerou, ao longo dos anos, uma 

grande quantidade de planos com formatos e parâmetros diferentes e, muitas vezes, com erros 

e informações desatualizadas, dando origem a retrabalho ou a paragens do posto para 

esclarecimento de dúvidas. A solução para este problema passou pela criação de uma base de 

dados onde foram claramente definidos os parâmetros a serem inseridos nos planos de 

embalagem e o formato deste. Desta forma, está em execução uma reestruturação dos planos e 

inserção numa base comum para fácil acesso pelo coordenador e para fácil interpretação dos 

colaboradores da embalagem. 

4.3.5 Criação de supermercado de consumíveis 

No intuito de se iniciarem as ações de criação de fluxo na logística interna, foi criado um 

armazém de consumíveis com estantes. Neste supermercado foram colocados os consumíveis 

indispensáveis à embalagem e que necessitavam de um abastecimento frequente aos postos. Por 

uma questão de espaço, organização e abastecimento, as estantes foram instaladas atrás das 

máquinas de corte e perto do portão, para mais fácil carga dos consumíveis encomendados. 

Foram instalados três blocos em forma de U, sendo que cada um apresenta cinco estantes com 

dois níveis em altura e um ao solo, como ilustrado na Figura 34.  

 

Figura 34 – Supermercado de consumíveis da embalagem antes e após projeto 
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Existem vinte e sete referências indispensáveis ao processo de embalagem, que foram alocadas 

a posições ao solo. A reposição das referências é feita consoante o consumo. Desta forma, tendo 

em conta o lead time de reposição e o consumo médio diário, foi definida uma quantidade que 

gera a necessidade de encomenda. Por exemplo, no caso do rolo de plástico de quarenta 

centímetros, o tempo de entrega no supermercado após ter sido feita a encomenda é em média 

cinco dias e o consumo médio é de quatro rolos, pelo que a quantidade de reposição são vinte 

rolos. Para além disso, pressupôs-se um valor de 10% para o stock de segurança, tanto a nível 

da variação da procura como a nível de variação de lead time. Portanto, no caso do rolo de 

plástico de quarenta centímetros, a quantidade necessária passa a ser de vinte e cinco rolos, 

tendo um incremento de segurança de cinco rolos para o ciclo de reabastecimento de cinco dias. 

Em termos das quantidades de reposição, foi feita uma aproximação em excesso. O nível de 

reposição para cada uma das referências, assim como o lead time e consumo médios, estão 

representados na Figura 35. Após a criação do supermercado alocou-se um responsável para o 

turno da manhã e da tarde, que gere as encomendas do supermercado, níveis de reposição e 

aponta diariamente os consumos de cada SKU, uma vez que até ao momento de criação do 

supermercado não existiam quaisquer registos históricos de consumos dos materiais. Após este 

registo, os níveis de reposição podem ser ajustados conforme as variações de procura e de lead 

time, tendo sido definido um período de revisão de sete meses, de forma a ter registos fiáveis 

da variação da procura e do lead time durante esse período de tempo. 

Através deste dimensionamento, foi estimada uma ocupação de 130 posições das estantes para 

as quantidades encomendadas, sendo o total disponível de 135 posições. No caso do stock de 

segurança não ser totalmente consumido durante o ciclo de reabastecimento, a ocupação das 

estantes será maior, havendo ainda posições em vazio por ocupar nessa eventualidade. 

 

Figura 35 - Cálculo do nível de reposição para cada referência do supermercado de consumíveis 

De forma a garantir uma correta organização do supermercado no consumo dos materiais, 

foram criadas etiquetas identificativas de cada referência ao solo e para cada U, estante e 

posição de reserva. A cada etiqueta de referências ao solo, foram associadas etiquetas 

respeitantes a posições de reserva, ou seja, pisos superiores das estantes ou caixas 

suplementares, de forma a ser percetível a localização de cada referência. As posições de 

reserva são ocupadas preferencialmente por referências correspondentes à posição ao solo, 

sendo ocupadas por outras no caso de não haver espaço para organizar todas as paletes por cima 

da respetiva referência. De forma a sistematizar o correto funcionamento do supermercado e 

assegurar o FIFO no consumo dos materiais, foi criada uma norma (ANEXO H). Foi também 

colocada uma etiqueta “encomendar” consoante a quantidade de reposição para todas as 

referências. Caso essa etiqueta seja atingida pelo consumo da última palete imediatamente após 

Designação Referência ao solo
Consumo med 

diário (A)

LTmed (dias) 

(B)
Qtd stock médio 

(A)x(B)

Consumo diário c/ 10% SS 

(C ) = (A)x1,1

LT c/ 10% SS (D) = 

(B)x1,1
Qtd de reabastecimento (C 

)x(D)

Qtd 

aproximada
Qtd a encomendar

# Posições aprox. ocupadas 

nas prateleiras

Rolo de Plástico 400*25 Incolor 4 Rolos 5 20 4,4 5,5 24,2 25 100 Kg 4

Rolo de Plástico 700*25 Incolor 2 Rolos 5 10 2,2 5,5 12,1 13 50 Kg 2

Espuma Polietileno 1 Rolo 8 8 1,1 8,8 9,68 10 14 Rolos 6

Rolo de Plástico 60 cm Incolor 6 Rolos 5 30 6,6 5,5 36,3 37 40 Rolos 4

Cantoneira 40X40X5,7X2500 300 Cantoneiras 5 1500 330 5,5 1815 1815 1 Palete = 3000 Cantoneiras 3

Filme estirável automático 60 Rolos 5 300 66 5,5 363 363 2 Caixas =600 Rolos 4

Filme estirável manual 18 Rolos 5 90 19,8 5,5 108,9 109 4 Caixas = 120 Rolos 4

Filme estirável automático 50 cm 9 Rolos 5 45 9,9 5,5 54,45 55 3 Paletes = 69 Rolos 3

Fita de cintar branca 3 Bobinas 10 30 3,3 11 36,3 37 20 Caixas = 40 Bobinas 2

Fita de cintar metálica 16x0,50mm 0,5 Bobinas 10 5 0,55 11 6,05 6 8 Bobinas 1

Fita de cintar verde 5 Bobinas 5 25 5,5 5,5 30,25 31 23 Caixas = 46 Bobinas 4

Fita de cintar PLS.PET.19mm 5 Bobinas 5 25 5,5 5,5 30,25 31 23 Caixas = 46 Bobinas 4

Cartão canelado 4 Rolos 5 20 4,4 5,5 24,2 25 40 Kg 2

Papel SK 0,60 45GRS. Castanho 2 Rolos 8 16 2,2 8,8 19,36 20 200 Kg 2

Papel Kraft fino castanho 8 Rolos 8 64 8,8 8,8 77,44 78 85 Rolos 6

Cartão FAN-FOLD L=500 mm 0,5 Paletes 5 2,5 0,55 5,5 3,025 3 5 Paletes 5

Cartão FAN-FOLD L=540 mm c/ vincos 0,5 Paletes 5 2,5 0,55 5,5 3,025 3 5 Paletes 5

Cartão FAN-FOLD L=580 mm c/ vincos 0,5 Paletes 5 2,5 0,55 5,5 3,025 3 5 Paletes 5

Cartão FAN-FOLD L=610 mm 0,5 Paletes 5 2,5 0,55 5,5 3,025 3 5 Paletes 5

Cartão FAN-FOLD L=650 mm c/ vincos 0,5 Paletes 5 2,5 0,55 5,5 3,025 3 5 Paletes 5

Cartão FAN-FOLD L=740 mm 0,5 Paletes 5 2,5 0,55 5,5 3,025 3 5 Paletes 5

Cartão FAN-FOLD L=800 mm 1 Palete 5 5 1,1 5,5 6,05 6 8 Paletes 8

Cartão FAN-FOLD L=970 mm c/ vincos 2 Paletes 5 10 2,2 5,5 12,1 13 20 Paletes 20

Cartão FAN-FOLD L=1100 mm 0,5 Paletes 5 2,5 0,55 5,5 3,025 3 5 Paletes 5

Cartão FAN-FOLD L= 1215 mm 0,5 Paletes 5 2,5 0,55 5,5 3,025 3 5 Paletes 5

Cartão FAN-FOLD L=1450 mm 0,5 Paletes 5 2,5 0,55 5,5 3,025 3 5 Paletes 5

Cantoneira 40X40X5,7X300 160 Cantoneiras 5 800 176 5,5 968 968 3 Caixas = 400 Cantoneiras cada 6

130

SS = 10%
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a etiqueta, o operador logístico deve colocar o cartão kanban dessa referência na caixa de 

encomendas, como mostra a Figura 36. Designou-se este kanban de entrega externa, uma vez 

que o fornecedor é externo à empresa. Geralmente a encomenda é feita no próprio dia, de forma 

a prevenir a ocorrência de situações de rutura de referências cruciais à embalagem. 

 

Figura 36 - Kanban de entrega externa do supermercado de consumíveis 

4.3.6 Criação de rotas de abastecimento 

O principal problema da secção de embalagem era, com base nos resultados das observações 

no gemba, a falta de fornecimento de consumíveis de embalagem aos operadores, o que gerava 

um grande muda de movimentação de pessoas e materiais. As medidas de melhoria envolveram 

a definição de mizusumashis, caixas de nivelamento e sincronização por kanban e junjo. Tendo 

em conta as necessidades imediatas da secção, desenvolveram-se primeiro as caixas de 

nivelamento, para permitir o planeamento de toda a secção. Estas caixas são preenchidas com 

base num ficheiro virtual com encomendas alocadas diariamente, isto é, uma caixa logística 

virtual, do qual são enviadas as ordens de embalagem para a caixa de nivelamento e 

posteriormente colocadas nos espaços disponíveis de acordo com os prazos de entrega a cliente. 

Foram implementadas quatro caixas de nivelamento na nave de embalagem: uma para o corte, 

outra para a máquina de paletes, outra para as restantes máquinas do corredor internacional e 

uma para todo o corredor nacional, como mostra a Figura 37.  

 

Figura 37 - Caixas de nivelamento implementadas no pavilhão de embalagem 
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As caixas têm visibilidade de planeamento para oito horas de cada turno, correspondendo cada 

espaço a uma escala temporal de meia hora. Este é um valor médio aproximado para a 

finalização de uma palete, podendo variar entre dez minutos a uma hora, dependendo do tipo 

de perfil e da complexidade do embalamento. No caso de ordens de dez minutos, cada espaço 

da caixa de nivelamento acomoda três ordens de embalagem. Se pelo contrário for necessário 

planear uma ordem com duração aproximada de uma hora, esta é inserida num espaço da caixa 

e a seguinte é deixada em vazio, assinalando uma duração superior da ordem do espaço anterior. 

A cada ordem enviada pela extrusão, é anexado um plano de embalagem com as informações 

relevantes para os colaboradores. A responsabilidade de preenchimento e atualização da caixa 

de nivelamento é do coordenador de cada turno, sendo que colocam a ordem de embalagem 

consoante os prazos de entrega inseridos na aplicação online pelo planeamento e imprimem o 

plano de embalagem a ser entregue posteriormente aos operadores de embalagem pela ponte. 

A atualização é sempre feita no arranque de cada turno e, se estritamente necessário, a cada 

meio turno. Para além disso, o coordenador deve colocar o íman respeitante ao posto no cesto 

de encomenda planeado na caixa de nivelamento, como representado na Figura 38, de forma a 

melhorar a identificação do cesto em causa, pelo operador logístico da ponte. Cada posto tem 

um íman de cor diferente associado, de forma a, como referido anteriormente, ser mais rápido 

e visual associar um dado cesto a um posto de trabalho. 

 

Figura 38 - Identificação de cestos através de um íman com cor respetiva ao posto 

Assim, o operador da ponte retira as folhas da caixa de nivelamento, deteta o cesto que vai dar 

entrada num determinado posto e coloca-o junto do cesto que está a ser produzido, deixando a 

ordem e plano de embalagem juntamente com esse cesto, para posterior recolha e consulta dos 

operadores do posto. Uma vez que os tempos de setup entre ordens de embalagem são próximos 

de zero e as referências dos cestos a abastecer são frequentemente diferentes, não existiu a 

necessidade de criar uma caixa de construção de lote. Os cartões da caixa de nivelamento 

passam diretamente para a linha sob a forma de uma sequência de cestos, através do ciclo 

logístico junjo. 

O momento de recolha dos papéis por parte da ponte é variável, uma vez que depende do 

consumo do cesto anterior. Os operadores de ponte devem colocar um cesto cheio assim que o 

operador acabe o cesto da ordem de embalagem anterior e coloque o íman identificativo no 

local “Abastecer” da máquina respetiva, como mostra a Figura 39.  
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Figura 39 - Sinalização de abastecimento de novo cesto para o operador da ponte 

Para os postos manuais, o íman é deixado na caixa própria para cartões na caixa de nivelamento 

e é comunicado ao operador da ponte, sempre que se finaliza uma palete. Após terminarem um 

cesto, os operadores mandam o cesto vazio para trás, para ser reposto pela ponte e puxam o 

carro do lado para começar a nova ordem de embalagem. Devido às dimensões e quantidade de 

referências de perfis diferentes, o junjo era a opção mais viável de fornecimento de cestos aos 

postos, uma vez que este tipo de abastecimento requer um menor espaço nos bordos de linha. 

Tendo implementado e estabilizado o fornecimento de cestos aos postos, foi dimensionada e 

implementada uma rota de abastecimento de materiais de embalagem por um operador 

logístico, denominado mizusumashi. A necessidade da sua criação, surgiu do grande muda de 

movimentação para ir procurar e buscar material de embalar por parte dos colaboradores, como 

reportado no “caça aos muda”. Sem estes operadores logísticos, para além de haver muito mais 

movimentações por parte dos operadores, a preparação do material aumentava muito o tempo 

de setup entre ordens de embalagem. Foram criados dois tipos de mizusumashi, com rotas 

independentes e distintas: um para o abastecimento de consumíveis de embalagem e outro 

exclusivo para as madeiras. Quanto ao primeiro, a rota foi dimensionada para passar pelas 

caixas de nivelamento, mas também pelos postos (ANEXO I).  

Tendo em conta o número de paragens necessárias para recolha de informação e abastecimento, 

cada ciclo tem uma duração aproximada de uma hora. Essa duração foi obtida com base na 

recolha de tempos de duração de cada atividade do operador logístico, como mostra a Tabela 

3. Essas atividades incluem o tempo de paragem por cada um dos dezassete postos incluídos na 

rota, o tempo que demora nas suas movimentações pelo pavilhão, o tempo de preparação de 

material a fornecer no ciclo seguinte e o tempo de registo de duração da rota e dos consumos 

dos materiais do supermercado. 

Tabela 3 - Dimensionamento da rota do mizusumashi de consumíveis de embalagem 

#paragens T/ posto Tmov Tprep Tregisto Tciclo 

17 1’ 12’ 30’ 1’ 60’ 

O processo de recolha de informação do mizusumashi, inicia-se nas caixas de nivelamento. 

Tendo em conta a variabilidade na formação de paletes, a rota foi dimensionada para que este 

retire os planos de embalagem das duas horas seguintes, isto é, deverá somar sempre duas horas 

à hora de início do ciclo. Por exemplo, se o ciclo começou às 13h00min, então a hora a procurar 

na caixa de nivelamento é: 13h00min + 2h00min, ou seja, as 15h00min. O mizusumashi deve 

verificar na coluna dessa hora e da meia hora seguinte as folhas de classificação com plano de 

embalagem existentes. Portanto, se a hora a procurar são as 15h00min, este consulta as colunas 
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das 15h00min e das 15h30min, de forma a cobrir o tempo de ciclo da sua rota. De acordo com 

este dimensionamento, o mizusumashi prepara material para as primeiras duas horas do turno 

seguinte na sua última rota, pelo que os coordenadores de turno deverão preencher no mínimo 

as duas primeiras horas do turno seguinte, de forma a permitir o correto funcionamento da 

logística interna. Após consulta do plano nas caixas de nivelamento, o operador logístico regista 

as quantidades e dimensões de materiais necessários nos cartões azuis representados na Figura 

40 e segue para a paragem seguinte da rota. Ao passar pelos postos de abastecimento de stocks 

junto aos operadores e às máquinas, o mizusumashi verifica se houve consumo e repõe. Se 

algum material tiver atingido o nível de reposição e o mizusumashi não tiver esse material 

disponível no carro, aponta a informação e abastece no ciclo seguinte.  

 

Figura 40 - Cartão de registo de materiais necessários à produção 

O mizusumashi deixa o material que preparou na ronda anterior no suporte de cada máquina, 

juntamente com o respetivo cartão azul. Depois de completar a rota, o operador logístico agrupa 

todos os cartões recolhidos e começa a preparação do material requerido, a partir do 

supermercado de consumíveis. Após preparação, o material é colocado no carro de 

abastecimento de acordo com cada posto e com o cartão respetivo associado. Antes de iniciar 

o ciclo seguinte, a hora de início e término do ciclo é registada, assim como os consumos de 

material do ciclo anterior. No fim do turno, o mizusumashi entrega essa folha de registos ao 

responsável do supermercado, de forma a compilarem-se todos os dados. 

O carro de abastecimento utilizado pelo operador logístico deixou de ser um empilhador 

tradicional, passando a utilizar um carro de dimensão menor com vários compartimentos, de 

forma a ser possível separar o material para cada um dos postos, como representado na Figura 

41. A altura do carro foi dimensionada para permitir envergar cartões de maiores dimensões. 

 

Figura 41 - Carro utilizado pelo mizusumashi de consumíveis 

Quanto ao problema de abastecimento de madeiras, que implicava a paragem dos operadores 

para irem buscar as madeiras à serra de corte, foi implementado um mizusumashi dedicado 

exclusivamente ao abastecimento contínuo deste material aos postos. Este tem duas rotas 
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standard (ANEXO J), cada uma de dez minutos, como representado a vermelho e a preto na 

Tabela 4, que passam por postos de trabalho diferentes. Optou-se pela criação de duas rotas 

distintas de forma a evitar tempos de espera do operador logístico na serra e reduzir o tempo de 

preparação para o início do ciclo, uma vez que se todos os pedidos dos postos fossem levados 

ao mesmo tempo após um ciclo de vinte minutos, o mizusumashi teria de esperar na serra antes 

de partir para o ciclo seguinte. Assim, a criação de duas rotas distintas permite entregar na serra 

uma quantidade de pedidos mais nivelada e adequada à capacidade da mesma, assim como a 

diminuição do tempo de movimentação do operador logístico realizado num só ciclo. Estas 

rotas decorrem em paralelo com as de fornecimento dos outros materiais. Uma vez que não é 

possível que tudo seja realizado pela mesma pessoa, estas rotas foram separadas e são realizadas 

por pessoas distintas. 

Tabela 4 - Dimensionamento das rotas do mizusumashi das madeiras 

Rota #paragens T/ posto Tmov Tprep Tciclo 

 7 1’ 2’ 1’ 10’ 

 4 1’ 4’ 1’ 9’ 

As caixas de nivelamento ainda não estão inseridas como ponto de partida para recolha de 

informação dos pedidos, uma vez que os planos de embalagem se encontram em processo de 

atualização, como referido anteriormente, pelo que as dimensões de madeiras no plano não são 

100% fiáveis. Portanto, a recolha de informação do número e dimensões de tábuas e barrotes, 

é feita consultando o plano de embalagem correspondente ao posto de trabalho, e confirmando 

as dimensões através da medição das paletes e do diálogo com os operadores. Após recolha do 

pedido, o mizusumashi anota as medidas e quantidades requeridas num cartão preto, como 

mostra a Figura 42, e entrega à serra no final de cada ciclo. A serra atende os pedidos no prazo 

máximo de oito minutos e deixa os mesmos com o cartão respetivo na bancada junto da serra. 

O mizusumashi recolhe posteriormente as madeiras por ordem e coloca-as no carro de acordo 

com os pedidos, entregando-os nos postos nesse ciclo.  

 

Figura 42 - Cartão de registo de barrotes e tábuas necessários à finalização de caixas e paletes 

O carro do mizusumashi de madeiras tem uma dimensão pequena, uma vez que os barrotes e 

tábuas não são volumosos. A entrega da madeira é feita numa zona visível para os colegas do 

posto. Se por algum motivo as dimensões não estiverem corretas no momento da colocação das 

madeiras na palete, o mizusumashi retifica a situação de imediato e volta a entregar a madeira 

no posto no ciclo seguinte, fazendo um desvio para abranger o posto do ciclo anterior. No caso 

de ter uma menor carga de trabalho, isto é, caso vários postos não necessitem de madeira, o 

operador logístico deverá organizar os bordos de linha, aplicando os 5S, ajudar a cintar paletes 

finalizadas e dar apoio noutras tarefas de embalagem. Este suporte aos colaboradores da 

embalagem não inviabiliza o cumprimento das rotas definidas. 

O abastecimento tanto do mizusumashi de consumíveis como o das madeiras, é feito através de 

kit junjo. Desta forma e, como referido anteriormente, o mizusumashi prepara um kit de diversos 

materiais para serem incluídos na embalagem do produto principal, que são os perfis de 
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alumínio, sendo que o cartão azul corresponde a uma lista de picking de materiais no 

supermercado associados a uma ordem de embalagem e o cartão preto corresponde a uma lista 

de madeiras a serem cortadas na serra. Com este tipo de abastecimento, o muda de picking 

efetuado pelo mizusumashi é reduzido e o processo é simplificado. 

4.4 Resultados obtidos 

Quanto aos resultados obtidos na embalagem, foram tidas em conta as duas fases do projeto, 

isto é, a primeira fase de criação de fluxo na produção que decorreu de Setembro a Fevereiro 

de 2017 em paralelo com as ações nas restantes seções referidas no capítulo 3, e a segunda fase 

de criação de fluxo na logística interna que decorreu de Fevereiro a Maio de 2017. A capacidade 

da fábrica antes do projeto foi avaliada através do total de quilogramas embalados numa base 

mensal. No gráfico da Figura 43, verifica-se que a tendência entre Janeiro e Julho de 2016 foi 

decrescente. Este comportamento poderá ser explicado pela deterioração das condições de 

trabalho ao longo do ano e a paragens crescentes na extrusão por falta de manutenção regular, 

o que leva a perdas de disponibilidade das máquinas e a diminuição do output. 

 

Figura 43 - Gráficos representativos da capacidade mensal atingida antes e durante o projeto 

Com a implementação das ações de melhoria, esperava-se um aumento gradual da capacidade, 

sendo que foram considerados como baseline para objetivo do projeto, os três últimos meses 

antes do início do mesmo, isto é, Maio, Junho e Julho de 2016. Tendo em conta a tendência 

decrescente, faz mais sentido analisar os últimos meses e não o período homólogo do ano 

anterior (sem o projeto a tendência teria sido provavelmente decrescente). A média de 

quilogramas embalados nesses três meses foi de 1.842.771, sendo que nos últimos três meses 

de projeto, após implementação das ações a nível da logística interna, foi obtida uma média de 

2.075.078 quilogramas mensais. Conseguiu-se portanto um aumento de capacidade em 12,6% 

face à baseline. 

Os meses de Agosto e Dezembro foram retirados da análise por serem considerados outliers, 

uma vez que não se produziu na maior parte do mês, sendo a sua capacidade obviamente muito 

baixa em comparação com os restantes meses. Os valores do mês de Fevereiro podem ser 

explicados pelo facto de ter sido um mês mais curto e o início da implementação, marcado por 

testes no âmbito da criação de logística interna, que interferiram com a produção. Uma vez que 

Abril e Maio foram meses com feriados, que diminuiram os dias de produção, não parecem ter 

atingido todo o potencial de capacidade atingido em Março. No entanto, se forem analisados os 

quilogramas embalados numa base diária, os resultados de melhoria são idênticos, tendo-se 

verificado um aumento em 14,5% face aos meses de controlo, como se verifica nos gráficos da 

Figura 44. Através destes gráficos percebe-se que na verdade, os meses de Março, Abril e Maio 

encontram-se muito próximos em termos de output diário, o que denota consistência. 



Criação de fluxo na indústria de extrusão de alumínio 

48 

 

Figura 44 - Gráficos representativos dos quilogramas embalados diariamente antes e durante o projeto 

Portanto, o aumento pretendido de 10% da capacidade na secção de embalagem, foi atingido e 

ultrapassado, dando boas perspetivas na continuidade da implementação de melhoria contínua. 

Através da entrada da nova prensa na extrusão e consequente aumento de output e das ações de 

melhoria futuras previstas na secção, é possível aproximar a capacidade da secção de uma 

capacidade média teórica de 146 toneladas por dia (ANEXO K), que corresponde ao potencial 

output que se pode atingir na secção através da concretização das atividades de valor 

acrescentado no processo de embalamento. Até à data de término da dissertação conseguiu-se 

o aumento real de 14,5% dos quilogramas diários embalados, como referido anteriormente, 

sendo que se prevê a continuação de um aumento gradual até à capacidade dimensionada, dando 

seguimento ao projeto de melhoria iniciado o ano passado. 

No que diz respeito ao stock em curso no pavilhão da embalagem, foram apenas iniciados os 

registos no mês de Outubro de 2016, após ter iniciado o projeto. Por esse motivo, os meses de 

controlo não são os três últimos meses antes do projeto, mas o mês de início de registo. 

Conseguiu-se uma diminuição de 50% do WIP, como mostra o gráfico da Figura 45, o que 

garante um stock suficiente diário para planeamento através das caixas de nivelamento e o bom 

funcionamento da logística interna. Este resultado foi conseguido pela diminuição do stock em 

curso, não só à entrada da secção de embalagem, mas também do stock acumulado entre 

máquinas para transporte para outros postos. A integração das operações e a normalização da 

logística interna, permitiram uma diminuição imediata do stock entre postos para transporte. 

Apenas se analisou na presente dissertação os resultados obtidos na embalagem, uma vez que 

foi a área de maior atuação. As condições para que os resultados na embalagem fossem de 

sucesso, foram também suportados por ações de melhoria nos restantes processos da cadeia de 

valor da empresa, referidos no capítulo 3. 

 

Figura 45 - Dias de cobertura de stock em curso no pavilhão de embalagem 
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Em suma, os objetivos do projeto foram cumpridos, tendo-se conseguido ganhos percentuais 

significativos, como representado na Tabela 5. 

Tabela 5 - Resumo de ganhos percentuais obtidos com os indicadores do projeto 

Indicador Antes Após Ganhos % 

Capacidade em output diário 

(kg/dia) 
87.751 100.468 +14,5% 

Stock em curso 

(dias de cobertura) 
1,8 0,9 -50% 

Em termos financeiros, foram estimados os ganhos com a redução do WIP na secção de 

embalagem. A redução do stock em curso levou a que a empresa tivesse menos dinheiro 

investido em capital parado, passando a ter o dinheiro disponível ou para investir em matéria-

prima para produção, ou para depósito no banco. Com a redução do WIP, ganhou-se espaço 

anteriormente saturado com material, evitando um investimento na expansão das instalações 

previsto inicialmente pela administração da empresa. Para além disso, a libertação de stock 

permitiu reduzir o lead time e, dessa forma, melhorar os níveis de serviço ao cliente. Os ganhos 

estimados com o projeto prendem-se com o ganho proveniente da taxa de juro anual, por 

depósito do dinheiro que estava anteriormente empatado em stock. Relativamente ao stock em 

curso, os valores fornecidos pela administração da empresa reportavam a existência de 149.888 

quilogramas em Outubro e 86.360 quilogramas em Maio. O preço do alumínio foi obtido 

fazendo uma média do preço reportado para cada mês do último semestre, tendo-se obtido um 

preço médio de 1,71€/quilograma (Index mundi, 2017). Esse valor multiplicado pela redução 

de stock de Outubro para Maio, resulta nos 108.632€ que se tornaram disponíveis. Investindo 

esse dinheiro no banco, a empresa obtém um benefício anual de 1.222€, uma vez que a melhor 

taxa de juro anual no mercado para um investimento de mais de 100.000€ é de 1,125% (Proteste 

Investe, 2017). A esse valor têm ainda de ser retirados 62,40€, pela comissão de manutenção 

faturada pelo banco. Portanto, o ganho total é de 1.159,6€ por ano. Este ganho representa uma 

parcela do ganho do projeto, tendo também havido ganhos globais substantivos nas outras 

secções da fábrica. 

O ganho associado ao aumento de capacidade da embalagem foi considerado intangível, mas é 

de extrema importância para a organização, na medida em que permite aumentar a capacidade 

da fábrica no futuro, com a instalação da nova prensa extrusora. 

4.5 Síntese do capítulo 4 

No capítulo 4 foi feita uma análise à secção de embalagem, tendo sido apresentada uma 

contextualização desta secção na fábrica em geral. Posteriormente foi analisado o estado inicial, 

tendo sido apresentados os problemas encontrados. Os problemas mais recorrentes na secção 

eram a falta de abastecimento de materiais aos postos, espera para impressão de rótulos e a 

saturação das pontes que fazem o transporte de cestos dentro da secção. Em termos das soluções 

propostas, começou-se por uma implementação de reuniões diárias em toda a secção, tendo 

sido implementadas reuniões de coordenação e passagem de turno, tanto para os coordenadores 

como para os operadores de cada máquina. Posteriormente o projeto foi dividido em duas fases: 

uma primeira de criação de fluxo na produção e uma segunda de criação de fluxo na logística 

interna. Na primeira fase foi reestruturado o layout do pavilhão, tendo sido trocada uma 

máquina pouco eficiente e volumosa por três postos manuais mais produtivos, foram 

incorporados postos manuais no final de cada máquina de forma a integrar ao máximo as 

operações de pré-embalagem e embalagem e foi alocado o corte a uma secção do pavilhão. 

Posteriormente foram definidos bordos de linha, de forma a tornarem o trabalho dos operadores 



Criação de fluxo na indústria de extrusão de alumínio 

50 

mais eficiente e melhorar a acessibilidade dos materiais indispensáveis à embalagem. Ainda no 

contexto do fluxo na produção, foram desenvolvidos standards de trabalho para cada um dos 

postos e normas que permitissem solucionar os problemas reportados em relação aos rótulos e 

às pontes. Nesse sentido foi desenvolvida uma norma que permite a alocação de cada posto a 

um computador no pavilhão, de forma a reduzir a ocorrência de filas de espera para impressão. 

Quanto às pontes, foi desenvolvida uma norma que define um sistema de prioridades na 

execução do trabalho, de forma a reduzir esperas de material e pessoas nos postos de trabalho. 

No que diz respeito à segunda fase do projeto, as ações no âmbito da criação de fluxo na 

logística interna iniciaram-se com o dimensionamento de um supermercado de consumíveis 

indispensáveis à embalagem. Esse supermercado permite uma melhor organização e gestão dos 

materiais, através da análise dos níveis de reposição de cada SKU e gestão das encomendas 

através de kanban de entrega externa. Posteriormente foram criadas rotas de abastecimento, 

que permitem o fornecimento eficaz de materiais através de dois mizusumashis, em que um 

transporta os materiais do supermercado para os postos através de kit junjo ou kanban de 

entrega interna, e outro transporta as madeiras da serra para os postos. De forma a que todo o 

pavilhão opere de forma eficiente e se faça uma interligação consistente entre o fluxo de 

informação e materiais, foram implementadas caixas de nivelamento que permitem o 

planeamento de cada turno e o fornecimento de materiais e cestos aos postos através dos 

operadores logísticos – mizusumashis e pontes, respetivamente. 

Com a implementação das ações de melhoria referidas, obteve-se um aumento real de 14,5% 

dos quilogramas embalados diariamente, face aos meses de controlo considerados e uma 

diminuição de 50% do stock em curso face à baseline. 
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

O projeto de melhoria na Extrud S.A. teve início devido à necessidade de aumentar a capacidade 

da secção de embalagem pela futura entrada de uma nova prensa extrusora. Para além das ações 

nesta secção, atuou-se nas restantes áreas da fábrica de forma a permitir uma melhoria de fluxo 

de material e informação entre os processos e garantir a estabilidade necessária. A presente 

dissertação focou-se essencialmente nos problemas e soluções implementadas na secção de 

embalagem, devido ao facto de ser considerada o bottleneck da organização após inserção da 

nova prensa na fábrica. Desta forma, os objetivos do projeto passaram pelo aumento de 

capacidade em 10% e a diminuição do stock em curso em 50%, de forma a evitar a necessidade 

de investimentos avultados na expansão das instalações da embalagem com a entrada do novo 

equipamento na extrusão. 

Inicialmente foi apresentado um enquadramento teórico às principais ferramentas utilizadas no 

projeto, ou seja, criação de fluxo na produção e na logística interna, enquadradas no modelo 

TFM. Posteriormente foi feita uma contextualização  ao projeto global desenvolvido na fábrica, 

envolvendo as áreas de planeamento, extrusão, layout global e logística interna. A secção de 

embalagem, por ter sido uma área de maior foco, foi abordada num capítulo dedicado. 

O projeto começou com a implementação de reuniões diárias para as secções de planeamento, 

extrusão e embalagem. Estas permitiram não só a capacitação das equipas, de forma a tornarem-

se mais autónomas e críticas na resolução dos seus problemas e desvios, como no lançamento 

de ações de melhoria aos seus processos. Para além disso, as reuniões permitiram promover a 

comunicação e motivação das equipas e coordenação, incutindo as boas práticas de melhoria 

contínua. No caso da secção de extrusão, estas reuniões permitiram, em parceria com as normas 

de manutenção autónoma, realizar preventivamente reparações às máquinas, de forma a 

prevenir a ocorrência de paragens e consequente perda de disponibilidade. Desta forma as 

equipas tornaram-se mais autónomas, ativas e organizadas na resolução de problemas. No 

planeamento, a reunião de coordenação promoveu a comunicação entre os responsáveis da 

empresa, permitindo ganhar visibilidade sobre todas as secções. Quanto à secção de 

embalagem, as reuniões permitiram gerir mais eficientemente os recursos, reportar de forma 

mais estruturada os problemas ocorridos nas máquinas durante o turno e consolidar os 

standards de trabalho implementados. Em termos das máquinas de corte e postos manuais 

pretende-se fazer ainda um desdobramento das reuniões diárias, uma vez que estes não 

apresentam ainda quadros nem local definido para realizar as reuniões. A perspetiva futura para 

a reunião de Kaizen diário de coordenação da secção de embalagem é inserir uma matriz de 

competências junto do quadro Kanri Ban, de forma a ser possível, perante situações de baixa 

ou folga de alguns colaboradores, alocar mais facilmente recursos com mais experiência e 

competência a um dado posto de trabalho. Para além disso, pretende-se inserir um quadro de 

plano de formação que será preenchido com base na matriz de competências, mediante 

necessidade de formação dos operadores em determinadas tarefas. 

No âmbito do planeamento, foi desenvolvido um programa que permite ter visibilidade sobre 

todas as secções, de forma a nivelar a produção tendo em conta o roteiro do mix de encomendas. 
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Através do novo planeamento as secções ficaram com carga mais nivelada, sendo possível 

organizar o trabalho para o dia de uma forma mais estruturada. Na extrusão foi desenvolvido 

um plano de manutenção autónoma, de forma a aumentar a disponibilidade dos equipamentos 

extrusores e permitir um plano de produção mais ambicioso. Relativamente ao layout, as 

medidas foram tomadas no sentido de organizar a área de extrusão de forma a permitir a entrada 

futura da nova prensa. Assim, o corte foi integrado na embalagem e a mecanização manteve-se 

no edificio de extrusão numa área mais estreita. Na logística interna entre secções, foi 

desenvolvida uma rota standard para os operadores logísticos e o método a seguir pelos 

coordenadores de turno nos pedidos de cestos. Através destas medidas garantiu-se um 

fornecimento constante de cestos cheios às secções, assim como uma normalização da logística 

inversa, isto é, retorno de cestos vazios à extrusão, o que se tornou crucial na medida em que 

na extrusão o maior problema era a falta de cestos e pranchetas. Dessa forma, também as ações 

na logística interna permitiram a redução das perdas de disponibilidade na extrusão. 

Na secção de embalagem, o projeto foi dividido em duas fases. Na primeira fase, 

implementaram-se ações no âmbito da criação de fluxo na produção. Portanto, começou-se por 

fazer alterações ao layout da secção, integrando-se as operações de embalagem, nomeadamente 

o corte com a pré-embalagem e embalagem manual. Seguidamente procedeu-se à troca da 

MEM003, que era uma máquina volumosa e ineficiente existente no pavilhão, por postos 

manuais mais produtivos. No sentido de melhorar a acessibilidade dos materiais aos postos, 

foram criados bordos de linha, tendo sido implementados carros amovíveis para cada posto e 

ainda organizado material volumoso e pesado utilizado recorrentemente na PAL001, junto do 

posto. Por fim, foram criados standards de trabalho, nomeadamente para a impressão de rótulos 

e para as pontes, uma vez que eram duas das maiores fontes de paragens na secção de 

embalagem. Para os rótulos, a solução passou pela criação de uma norma que contempla dois 

cenários: o caso de os computadores se encontrarem vazios e o caso de se encontrarem com 

uma pessoa na impressão. No primeiro caso, os postos dirigem-se ao computador mais próximo, 

sendo que no segundo caso se dirigem ao computador que permite uma otimização do tempo 

global de impressão,  considerando o cenário de que todos os postos acedem aos computadores 

em simultâneo. Em termos da impressão de rótulos, o próximo passo consiste na utilização de 

um software de simulação, de forma a perceber a melhor localização para os computadores e a 

melhor alocação dos postos aos mesmos, tendo em vista uma melhor aproximação dos eventos 

reais ocorridos no gemba. No médio prazo pretende-se investir em mais computadores e 

impressoras, de forma a existirem impressoras portáteis ao pé de cada posto, reduzindo os 

tempos de setup, principalmente nos postos manuais. Os resultados obtidos poderão ser 

posteriormente monitorizados através de reuniões de Kaizen diário por posto de trabalho, 

através da estimativa de tempos de impressão por turno. Quanto às pontes, foi criada uma norma 

com as prioridades de tarefas das pontes da entrada e do meio do corredor internacional, uma 

vez que estas são as mais críticas em termos de coordenação de trabalho. 

A segunda fase do projeto consistiu na criação de fluxo da logística interna. A primeira ação 

implementada foi um supermercado de consumíveis indispensáveis à produção. Neste, 

pretende-se fazer o ajuste dos níveis de reposição de cada SKU em Setembro, de forma a ter 

uma amostra significativa da variação da procura e do lead time durante o período de revisão. 

Através deste ajuste será possível gerir de forma mais eficaz o supermercado e evitar 

permanentemente a ocorrência de ruturas de material, através da constituição de um nível de 

reposição com base em dados fiáveis recolhidos ao longo dos sete meses. Após esta revisão, 

será definida uma rotina de revisão do dimensionamento do supermercado de três meses, 

atendendo às variações reportadas tanto de consumos como de tempos de entrega do 

fornecedor. Posteriormente, foram implementadas as ferramentas que permitem a criação de 

uma rota de abastecimento consistente e eficaz. O planeamento diário da secção, o 

abastecimento de cestos segundo junjo e o abastecimento de componentes foi planeado através 

de caixas de nivelamento, com visibilidade para um turno completo. Nestas caixas são incluídos 
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planos e ordens de embalagem respeitantes a um determinado cesto de encomenda. As pontes 

retiram os planos e entregam os cestos segundo a sequência definida na caixa. Os materiais 

incorporados na embalagem dos perfis são abastecidos por dois mizusumashis: um de materiais 

comuns existentes no supermercado e outro só para as madeiras provenientes da serra de corte. 

Quanto aos planos de embalagem que se encontram ainda em processo de normalização na base 

de dados, a perspetiva futura é utilizá-los nas caixas de nivelamento, eliminando a necessidade 

de preenchimento de cartões pelos mizusumashis. Assim, o coordenador de turno fica 

encarregue de colocar três planos de embalagem: um que será utilizado pela ponte e operadores, 

outro para o mizusumashi de madeiras e outro para o de consumíveis. Estes planos terão uma 

secção para cada interveniente, com as informações indispensáveis para concretização do seu 

trabalho. Após finalização, as rotas dos operadores logísticos serão revistas de forma a passarem 

por todas as caixas de nivelamento para obtenção da informação necessária de abastecimento 

de materiais para o ciclo seguinte e por todos os postos de trabalho para entrega dos materiais 

desse ciclo. Esta medida irá eliminar a comunicação do mizusumashi com os operadores 

aquando da sua rota, de forma a que estes apenas se foquem na concretização de tarefas que 

apresentem valor acrescentado. 

Em termos da produtividade no processo de embalamento, ainda existem oportunidades de 

melhoria a serem implementadas, nomeadamente a definição da quantidade de estirável manual 

e fita-cola a utilizar por tipo de embalagem e a eliminação de operações não exigidas pelo 

cliente, evitando o muda de sobreprocessamento. Ainda no contexto da produtividade, uma 

possível melhoria a propor, mediante o investimento solicitado e obtido, é a colocação de 

monitores com os indicadores de produção visíveis em toda a fábrica, de forma a ser possível 

monitorizar os resultados e a performance ao longo do dia. Assim, todos os colaboradores 

poderão ter uma perceção clara de como está a correr o seu turno e de quanto têm de melhorar 

para atingir os objetivos definidos, o que não acontece atualmente. 

Os resultados obtidos  na secção de embalagem foram promissores, uma vez que se atingiu um 

aumento de 14,5% nos quilogramas embalados diariamente e uma diminuição de 50% do stock 

em curso na secção, tendo-se passado de uma baseline de 1,8 dias em Outubro para 0,9 dias 

obtidos no mês de Maio. Desta forma, foram ultrapassados os objetivos definidos inicialmente 

com a administração. Em termos quantitativos, apenas se analisou o benefício obtido com a 

redução do WIP, uma vez que o ganho com o aumento da capacidade da secção de embalagem 

foi considerado intangível.  

Concluindo e a título pessoal,  o projeto na Extrud S.A. revelou ser uma lição muito 

enriquecedora, não só de como implementar o modelo TFM com sucesso, como o modo de 

comunicar e motivar diferentes colaboradores da organização. O principal desafio do projeto 

foi o alinhamento global de toda a organização no próprio projeto e a promoção da mudança de 

comportamentos de todos os colaboradores, já habituados ao seu modo de operar, o que orginou 

uma natural resistência à mudança. Apesar dos desafios inerentes a qualquer projeto de 

melhoria, considero que a empresa se aproxima a cada dia que passa de alcançar  uma cultura 

de melhoria contínua, tendo sido implementadas as ferramentas para que tal aconteça.
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ANEXO A: Listagem de problemas na secção da extrusão 
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ANEXO B: Teste de cavaletes de 70 cm 

 

DEPARTAMENTO: Embalagem

ÁREA: Pavilhão da embalagem

TEMA: Mudança de Layout

Tciclo maior 3min40seg 10 módulos em 18min6seg = 27,15 seg/barra

Tciclo menor 1min15seg

Tciclo maior 1min31seg 2 módulos em 3min30seg = 26,25 seg/barra

Tciclo menor 1min12seg

Tciclo maior 2min10seg 4 módulos em 8 min42seg = 32,63 seg/barra

Tciclo menor 1min32seg

Média 28,675

Tciclo maior 3min19seg 7 módulos em 14min17seg = 30,61 seg/barra

Tciclo menor 1min9seg

Tciclo maior 3min20seg 10 módulos em 20min10seg = 30,25 seg/barra

Tciclo menor 1min20seg

Tciclo maior 3min50seg 5 módulos em 10min35seg = 31,75 seg/barra

Tciclo menor 1min30seg

Média 30,86905

Redução 7,11%

Teste cavaletes

Com cavaletes 70

Com cavaletes 150

Módulos de embalagem, 

em que cada módulo 

contém 4 barras

Redução de tempo com base nas médias de 

embalagem com cada um dos cavaletes e para 

o mesmo plano de embalagem
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ANEXO C: Exemplos de standards de trabalho criados 
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ANEXO D: Cálculo para desenvolvimento da norma de impressão de 
rótulos 
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ANEXO E: Norma de alocação de postos a computadores 
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ANEXO F: Gestão de prioridades da ponte PRM021 
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ANEXO G: Gestão de prioridades da ponte PRM022 
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ANEXO H: Norma de organização do armazém de consumíveis 
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ANEXO I: Rota do mizusumashi de materiais de embalagem 
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ANEXO J: Rota do mizusumashi de madeiras 
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ANEXO K: Cálculo da capacidade média teórica da secção de 
embalagem 

 

 

 

Capacidade média atual c/muda 

(kg/dia)

Capacidade média s/muda 

(Potencial futuro)

MPE's 18 718 22 716

PAL 17 520 22 149

MAN's 20 219 30 236

Total 56 457 75 101

MEM001 18 091 25 280

MEM002 18 642 25 619

MAN 8 286 20 358

Total 45 019 71 257

101 toneladas 146 toneladas

Internacional

Nacional


