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Resumo 

Atualmente as empresas têm a consciência que para prosperarem necessitam de oferecer 

produtos de qualidade e serviços de excelência de forma a irem de encontro às expectativas 

dos clientes, clientes estes cada vez mais exigentes.  

A empresa que foi objeto deste estudo, para além de garantir a sobrevivência no mercado 

onde opera, neste caso o da indústria de embalagens de cartão, procura também destacar-se 

dos seus concorrentes, neste setor em específico, pelo tempo de resposta que dá às 

encomendas e pela comunicação eficaz com o cliente. Para tal torna-se fulcral a análise dos 

seus processos, em particular o processo de gestão de encomendas, trabalhar na sua 

otimização de forma a poder atingir os objetivos a que se propôs.  

O processo de gestão de encomendas é um dos principais processos do subdepartamento em 

análise, essencial à criação de valor para o cliente uma vez que é ele que dá início à cadeia de 

valor do produto.  

Foram recolhidos e analisados os passos e os tempos associados ao processo em questão 

recorrendo ao seu registo no sistema informático, desde a receção e registo da encomenda até 

à criação da ordem de trabalho, de forma a poderem ser identificadas as tarefas de valor 

acrescentado bem como as falhas e os tempos de espera. Para o efeito foram aplicados os 

conceitos da filosofia lean, nomeadamente a ferramenta SIPOC e o diagrama causa-efeito. 

No sentido de colmatar algumas das falhas detetadas e reduzir os tempos que não agregam 

valor ao processo em análise, irão ser propostas algumas sugestões de melhoria na procura da 

aproximação a um estado ideal, onde se verifiquem zero desperdícios.  

Uma das melhorias propostas tem como objetivo a eliminação de algumas atividades dentro 

do processo de gestão de encomendas, para assim se reduzir o tempo total do processo. As 

outras melhorias executadas, como é o caso das fichas de especificação dentro da metodologia 

5S, visam tornar o procedimento mais fácil em si mesmo. 
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Application of Lean Tools in the improvement of the process of 
management of orders in a packaging industry  

Abstract  

 

Nowadays companies are aware that in order to thrive they need to offer quality products and 

services of excellence in order to meet the expectations of their increasingly demanding 

customers. 

The company that was the object of this study, in addition to ensuring its survival in the 

market where it operates, in this case the carton packaging industry, also seeks to stand out 

from its competitors, in this specific sector, for the response time given to ordering and 

effective communication with the customer. In order to do this, the analysis of its processes is 

essential, in particular the process of order management, to work on its optimization in order 

to achieve the objectives it has set itself. 

The order management process is one of the main processes of the sub-department under 

analysis, essential to creating value for the customer since it is the one that initiates the value 

chain of the product. 

The steps and times associated with the process in question have been collected and analyzed 

by means of their registration in the information system, from the receipt and registration of 

the order to the creation of the work order, so that the added value tasks can be identified as 

well as failures and waiting times. For this purpose the concepts of lean philosophy were 

applied, namely the SIPOC tool and the cause-effect diagram. 

In order to rectify some of the detected faults and reduce the time that does not add value to 

the process under analysis, some suggestions for improvement in the search for the approach 

to an ideal state, where zero wastage occurs, will be proposed. 

The objective of one of the proposed improvements is to eliminate some activities within the 

order management process, in order to reduce the total time of the process. The other 

improvements made, such as specification sheets within the 5S methodology, aim to make the 

procedure easier on itself. 
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1 Introdução  

Este projeto foi realizado no departamento comercial de uma das empresas líder de mercado 

no sector das embalagens, designada durante esta dissertação como “empresa em análise", 

tendo em vista a implementação de Lean Thinking no processo de seguimento e gestão de 

encomendas. Por motivos éticos o nome da empresa em estudo não será divulgado, porém os 

valores e dados utilizados são reais. 

O departamento comercial é o departamento que mais comunica com os clientes cabendo-lhe 

a função de fazer a ponte entre estes e a empresa. Este departamento é responsável pela 

promoção, realização e controlo das vendas dos produtos, tendo também uma forte 

interligação com o planeamento da produção. 

A atuar num mercado cada vez mais competitivo, as empresas procuram dar uma maior 

atenção ao problema do embalamento dos seus produtos, em primeiro lugar pela redução dos 

custos logísticos que são afetados pela compra das embalagens e pela sua posterior recolha e 

reciclagem e, em segundo lugar, pela importância que a embalagem poderá dar para o 

aumento das vendas através do seu contributo para uma melhor diferenciação dos seus 

produtos.  

1.1 Enquadramento do Projeto e Motivação 

Lean Thinking é um conceito recente mas cada vez mais utilizado e integrado nos dias de 

hoje. Apesar de ter começado nas áreas de produção das fábricas, estendeu-se gradualmente 

para novas áreas e departamentos de todo o tipo de empresas.  

O projeto tem como tema “Aplicação de ferramentas Lean na melhoria do processo de gestão 

de encomendas numa indústria de embalagens”, o que vai permitir não só a análise das falhas 

deste processo em específico, dentro do departamento comercial, bem como também vai 

possibilitar a identificação de melhorias que agilizem este procedimento, possibilitando desta 

forma dar uma resposta mais rápida ao cliente. 

Este aspeto é bastante relevante já que atualmente o mercado exige, por um lado, tempos de 

resposta mais curtos, entregas mais rápidas e lead time menores, e por outro lado, cada vez 

mais produtos personalizados, de maior qualidade e a preços mais baixos. As empresas 

também têm de ser capazes de ter um planeamento cada vez mais flexível para se poderem 

ajustar a uma procura com muita variabilidade. Isto vai resultar no pedido aos seus 

fornecedores da mesma flexibilidade de curto prazo e em termos de variabilidade dos modelos 

e quantidades a fornecer. O departamento comercial tem o papel de fazer o ajuste entre os 

requisitos específicos de cada cliente e a capacidade e flexibilidade da empresa bem como dos 

seus fornecedores.  

O interesse da empresa neste projeto surge do facto de se pretender colmatar algumas das 

falhas no departamento comercial, o que vai permitir a otimização de um dos processos deste 

departamento, de forma a se conseguir alcançar algumas das exigências do mercado atual, 
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uma vez que a filosofia Lean o possibilita e, por sua vez, também vai contribuir para o 

aumento da satisfação do cliente.  

1.2 O Projeto 

A empresa onde se desenvolveu a presente tese pertence a um grupo líder no mercado de 

papel ondulado e de embalagens de papel no mundo, presente em trinta e quatro países, sendo 

um dos maiores produtores e transformadores mundiais de papel e cartão, caixas de cartão 

canelado, sacos de papel e papel decorativo.  

Cada empresa do grupo está especializada em processos produtivos diferentes e 

consequentemente em produtos distintos. O core business da empresa em análise é a 

fabricação de embalagens em cartão canelado que incluem: caixas padronizadas, também 

conhecidas como caixas americanas que são as caixas padrão de embalagens usadas para o 

transporte de mercadorias; os tabuleiros, que podem ser em cartão canelado ou cartão 

compacto e são utilizados para transportar produtos por toda a cadeia de abastecimento e que 

servem para a exposição de produtos nas prateleiras; e os wraparounds que podem ser 

impressos até quatro cores, que são embalagens que foram concebidas para linhas de 

embalamento automático de alta velocidade e que proporcionam um embalamento mais 

apertado de um produto do que aquele que pode ser alcançado com uma caixa padrão. 

Contando-se entre as suas especialidades as embalagens para produtos alimentares, as 

embalagens grandes (XXL) e a pré-impressão. O crescimento da empresa nos últimos anos 

tem sido muito significativo, com um aumento do volume de vendas de cerca de 50% 

comparado com o volume de há seis anos atrás.  

De forma a fazer face a este aumento da produção foi adquirida no ano passado uma nova 

máquina para substituição de outra com uma tecnologia mais antiga.  

Neste momento a empresa conta com um parque de seis máquinas. Uma é especificamente 

dedicada à produção de cartão canelado que é utilizado para fazer todo o tipo de caixas. As 

restantes máquinas realizam os diferentes procedimentos (dobragem, corte e impressão) até a 

caixa ficar pronta. A empresa em análise conta com cerca de 116 colaboradores, integrados 

em diferentes departamentos, como se pode ver no organigrama da empresa no anexo A. 

O lema da empresa é o da melhoria contínua com vista a alcançar a excelência. Para conseguir 

atingir a excelência a empresa dá bastante ênfase à segurança, preocupando-se sempre em 

cumprir as regras e em fornecer aos seus clientes produtos de qualidade, procurando 

corresponder às necessidades dos clientes, nomeadamente na expedição dos produtos nos 

prazos acordados e a preços competitivos.  

1.3 Objetivos do Projeto 

No âmbito de melhoria contínua faz todo o sentido a análise dos processos e do fluxo de 

informação dentro do departamento comercial, uma vez que estes influenciam não só o 

trabalho dos colaboradores deste departamento mas também o trabalho dos colaboradores dos 

outros departamentos. O tratamento das encomendas implica a comunicação com os outros 

departamentos como a produção e a expedição. A otimização dos processos através do Lean 

Thinking, vai permitir dar uma resposta mais rápida ao cliente e reduzir os tempos que não 

acrescentem valor aos processos, o que vai possibilitar uma melhoria no funcionamento do 

próprio departamento e, consequentemente, no relacionamento com os outros departamentos 

da empresa. 

Uma parte substancial dos objetivos da empresa consiste na medição e análise do processo de 

gestão de encomendas para perceber quais os seus efeitos. Pretende-se também, identificar em 

que medida o funcionamento deste departamento afeta o processo geral das encomendas e 
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como influencia o lead time total das mesmas, uma vez que o processo inicial da encomenda 

começa no departamento comercial e quando surgem dificuldades nesta fase elas vão-se 

refletir ao longo de toda a cadeia. 

O único objetivo da empresa que está quantificado é o da confirmação da encomenda do 

cliente que deverá ter lugar no prazo de até 48 horas após a sua receção. Este projeto pretende 

aferir se todas as encomendas estão a cumprir esse objetivo e uma vez este cumprido, se é 

viável reduzir este lead time. Quanto à redução do número de encomendas entregues fora de 

prazo apenas se pode afirmar que o objetivo da empresa é a sua redução.  

Dentro do departamento pretende-se identificar quais as ações que afetam, tanto direta como 

indiretamente, o lead time das encomendas e questionar se algumas dessas ações, relacionadas 

com os processos das encomendas, têm de ser necessariamente realizadas ou não. Também 

serão medidos tempos associados às diferentes tarefas, de forma a se perceber quais as que 

implicam um maior gasto de tempo, para assim se tentar reduzir, se possível, alguns desses 

tempos. Após esta primeira análise seguir-se-á a apresentação de um conjunto de estratégias 

com vista a otimizar os processos, a permitir a melhoria do desempenho dentro do 

departamento e desta forma, se possível, reduzir o lead time do processo das encomendas, e 

consequentemente aumentar a satisfação dos clientes. 

1.4 Método Seguido no Projeto  

O projeto consiste na aplicação de ferramentas Lean na melhoria do processo de gestão de 

encomendas numa indústria de embalagens e para tal foi necessário fazer uma abordagem de 

melhoria contínua, ou seja, perceber quais as perdas que estão a ocorrer e o que está a ser feito 

de uma forma menos correta com o propósito de se propor mudanças que impliquem reduzir, 

ou mesmo eliminar, algumas das atividades dentro do processo que não acrescentam valor.  

A metodologia utilizada ao longo deste projeto, como se pode observar na figura 1, teve como 

base a ferramenta de melhoria contínua conhecida como o ciclo PDCA, tema que será 

abordado no capítulo 2. As etapas da metodologia utilizada foram as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Metodologia usada ao longo do projeto 
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Na primeira fase é fundamental obter um conhecimento geral da empresa e de tudo o que 

acontece em todos os departamentos, bem como ter uma noção geral de como são os produtos 

que a empresa transforma. De forma a se obter esse conhecimento realizaram-se algumas 

visitas à fábrica. Nestas visitas ficou-se a conhecer o processo técnico de fabrico de caixas de 

cartão canelado, com especial ênfase nos fatores diferenciadores para o cliente, visto que o 

processo produtivo em si não se enquadra no âmbito deste projeto. Também se realizaram 

visitas aos outros departamentos de modo a se ter uma visão global do funcionamento da 

empresa e da forma como ocorre o fluxo de informação através dos diferentes departamentos. 

Numa segunda fase pretende-se fazer um diagnóstico inicial de maneira a se perceber toda a 

cadeia de valor e os fluxos de informação existentes. Desta forma poder-se-á identificar quais 

os fatores que estão a prejudicar ou a impedir o bom funcionamento dos processos do 

departamento. Para a recolha de dados foi utilizado um software de gestão de encomendas 

desenvolvido pela própria empresa onde se encontram todos os dados relacionados com as 

encomendas. Foi com o recurso a este software que se fez o levantamento da informação 

necessária para o projeto. 

Para a avaliação e identificação do problema foram utilizadas de entre as ferramentas usadas 

com frequência em projetos Lean as que melhor se adaptaram ao projeto, como é o caso das 

ferramentas SIPOC e do diagrama de causa-efeito. 

Ao longo deste projeto foi utilizada a ferramenta Microsoft Excel como auxílio para recolha e 

análise de dados. 

1.5 Estrutura da Dissertação 

Neste capítulo é feita uma breve introdução à empresa, ao departamento onde foi realizada a 

dissertação, aos objetivos do projeto e à metodologia e estrutura utilizadas ao longo do 

mesmo. 

No Capítulo 2, o enquadramento teórico, expõem-se os conceitos e as ferramentas 

relacionadas com o projeto fazendo uma revisão de matérias com base em fontes 

bibliográficas. 

No Capítulo 3 é feita a identificação e a descrição dos processos e dos problemas que existem 

dentro do departamento, a influência destes na produtividade dos colaboradores e o impacto 

dos mesmos nos prazos de entrega das encomendas. 

No Capítulo 4 é apresentada a análise ao processo de gestão de encomendas, aos tempos 

recolhidos e são propostas soluções de melhoria contínua para minimizar os problemas 

identificados anteriormente.  

No Capítulo 5 apresentam-se as conclusões do projeto e as sugestões de melhoria para 

trabalho futuro. 
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2 Enquadramento Teórico 

2.1 Conceito Lean 

Nos anos 50, emergiu no Japão a filosofia Lean denominada, na altura, por TPS, Toyota 

Production System, a qual veio revolucionar os métodos tradicionais existentes na indústria 

automóvel. Esta filosofia Lean consiste em identificar os desperdícios, que até então eram 

vistos como pequenos incidentes, eliminá-los de forma sistemática e com isto tornar possível 

uma flexibilidade de produção que se julgava impossível de atingir. Ou seja, Lean significa 

criar mais valor para o cliente utilizando menos recursos. Esta metodologia mais tarde 

difundiu-se tanto pelos Estados Unidos como pela Europa e por isso foi necessário arranjar 

outra denominação, uma vez que o seu nome estava associado a apenas um produtor, tendo 

surgido daí o termo Lean Production nos anos 90 (Pinto, 2009). 

Esta filosofia teve como inspiração as inovações de Henry Ford que se baseavam na produção 

em massa e acima de tudo na permutabilidade das peças e na simplicidade com se podiam 

ligar umas às outras. A grande influência de Ford foi o conceito da linha de montagem como 

um fluxo contínuo, onde as peças chegavam a tempo ao local de montagem para que a linha 

não parasse, porém isso era feito à custa de uma organização enorme e rígida. Esta estratégia 

de Ford não era, no entanto, a que melhor se adaptava à época face à péssima situação 

económica em que o Japão se encontrava depois da Segunda Guerra Mundial. Taiichi Ohno 

procurou desenvolver, então, uma estratégia que fosse de encontro às suas necessidades, 

sendo que essa estratégia consistia numa organização flexível e na produção de pequenos 

lotes com as quantidades certas, eliminando o custo de inventários associados aos sistemas de 

produção em massa, conseguindo assim detetar os erros muito mais cedo e por sua vez reduzir 

o desperdício, dando ênfase à qualidade. Nos anos 60 já tinham sido desenvolvidos 

completamente os princípios de Lean Production, o que permitiu um aumento exponencial da 

produtividade e da competitividade da Toyota (Womack et al, 2007). 

A estes princípios estão associados mais conceitos tais como Just-in-time, kaizen, one-piece 

flow, jidoka e heijunka, os quais permitiram alcançar níveis de excelência em termos de 

produtividade. No entanto, o sucesso da filosofia Lean Production na Toyota deveu-se não só 

à utilização das ferramentas de melhoria contínua supracitadas, mas também ao investimento 

na formação das pessoas, a qual apostava no aumento das suas competências, entre elas o 

trabalho em equipa e a liderança, permitindo-lhes estar em constante aprendizagem e por sua 

vez em constante evolução (Pinto, 2009). 

Na década de 90, disseminou-se então um novo conceito intitulado de Lean Thinking, o qual 

faz a transição do Lean Production para o Lean Enterprise. Segundo a definição de Womack e 

Jones, o Lean Thinking é um antídoto para o desperdício, uma vez que esta filosofia procura 

realizar as tarefas da forma mais eficiente possível, utilizando o menor número de recursos, 

como máquinas, pessoas e tempo, tentando satisfazer cada vez mais as necessidades dos 

clientes. O Lean Thinking está preocupado em perceber o que gera valor dentro das 

organizações, de maneira a colocar as tarefas na melhor sequência possível para que as 
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atividades não sejam interrompidas e as tarefas sejam executadas de forma eficiente e eficaz. 

Este novo conceito indica que, para além de se analisarem os processos individualmente, não 

se deve ficar só por aqui, devendo-se também analisar a empresa como um todo, focando-se 

no desenvolvimento contínuo, quer de pessoas quer dos processos (Womack e Jones, 2003). 

Todos os indivíduos envolvidos numa organização devem encarar o Lean Thinking como um 

modo de trabalho e como uma chave para o sucesso, a qual proporciona oportunidades de 

melhoria. Não devem apenas encará-lo como um conjunto de ferramentas e de técnicas. Esta 

forma de pensar deve estar presente em todas as pessoas da organização e fazer parte da 

cultura empresarial.  

A preocupação principal de qualquer organização deve centrar-se na criação de valor para o 

cliente, por isso, cada vez mais este pensamento Lean se estende a outras áreas e setores, 

como é o caso dos serviços e administração, intitulando-se de Lean Office ou Lean Services. 

Porém para que a filosofia Lean resulte é necessário adaptar e selecionar as ferramentas e os 

métodos ao novo ambiente onde irão ser aplicadas. 

2.2 Valores de Lean Thinking 

Womack e Jones perceberem que existia a necessidade de definir concretamente o conceito de 

Lean e expor, de forma clara, em que é que o mesmo consistia, uma vez que existiam 

dificuldades por parte dos gestores em compreenderem a sua essência. Não era na aplicação 

das ferramentas de Lean que residia a dificuldade, mas sim na definição dos princípios em 

que a filosofia se baseava. Foram então definidos os 5 princípios de Lean Thinking que 

passaram a servir como guia para todos que pretendem adotar a essa filosofia. Esses cinco 

princípios são os seguintes: o valor, a cadeia de valor, o fluxo, o sistema pull e a perfeição 

(Womack e Jones, 2003).  

 

1. Valor: o valor é sempre definido pelo cliente. Perceber quais as necessidades do 

cliente e oferecer algo que vá de encontro a essas necessidades, a um preço adequado, 

sendo crucial para criar valor para a empresa, visto que oferecer algo, apesar de bem-

feito, que não tem interesse para o cliente apenas cria muda (desperdício).  

2. Cadeia de valor: identificar as atividades da cadeia de valor para cada produto e onde 

o valor é criado. Classificar as atividades conforme criam valor ou não e se são 

necessárias ou não, sempre na perspetiva do cliente final e não da empresa. Distinguir 

todas atividades que agregam valor das atividades que não agregam valor.  

3. Fluxo: fazer com que os fluxos de materiais, pessoas e informação sejam feitos sem 

interrupções, atrasos ou lixo. O conceito é o de que haja fluxo no sentido do 

movimento contínuo de forma a poder corresponder aos pedidos do cliente ao mesmo 

ritmo em que são solicitados. 

4. Sistema Pull: implementar o sistema pull, o qual consiste em fazer apenas aquilo que é 

puxado (pedido) pelo cliente, ou seja, deixar que os pedidos do cliente liderem os 

processos e desencadeiem os processos, produzindo apenas a quantidade que o cliente 

necessita e entregando-lhe os produtos na hora que o cliente deles necessita, 

eliminando assim inventários. 

5. Perfeição: a busca pela perfeição implica estar constantemente a evoluir, reduzindo 

cada vez mais o desperdício e tornando os processos mais transparentes para que todos 

tenham conhecimento deles, podendo assim contribuir para eles com opiniões e novas 

formas de melhoria. Pode-se começar por qualquer processo sem se pretender ser 

perfeito logo de início, mas no desenrolar do processo com disciplina de melhoria 
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consegue-se progredir para a perfeição. Esta busca pela perfeição deve ser um objetivo 

de todos os stakeholders da empresa, bem como a melhoria contínua e a transparência. 

2.3 Desperdício 

Por desperdício entende-se tudo aquilo que não crie valor para o cliente final, algo que 

acrescenta custos ou tempo que não adicionem valor e não aportem qualquer benefício para o 

cliente. Os Japoneses possuem três palavras para o definir: muda, mura e muri, as quais estão 

associadas a três práticas indicadoras de desperdício. Os 3 Ms estão alastrados ao longo de 

toda a organização, desde da fábrica até aos escritórios, sendo por isso necessário identificá-

los o mais rapidamente possível, para que se tomem medidas que levem à sua eliminação. 

Para tal é fundamental o desenvolvimento de critérios e a criação de uma cultura dentro das 

organizações para que estas detetem e diagnostiquem os 3Ms, de maneira a que estes possam 

ser remediados. 

 MUDA (desperdício): corresponde a qualquer tipo de atividade humana que consuma 

recursos mas não cria o valor pretendido. São atividades que o cliente não está 

disposto a pagar, como por exemplo, trabalho que necessite de ser retificado por 

outros, produção de produtos não necessários e que criam sobrecustos, movimentos 

dispensáveis quer de pessoas quer de materiais, esperas por produtos ou documentos e 

produtos e serviços que não vão de encontro às especificações do cliente. O 

desperdício pode ser categorizado em oito tipos (Tapping e Shuker, 2003):  

 

1. Excesso de produção: quando se produz mais do que é necessário. Pode ser a 

produção de um elevado número de produtos em excesso de quantidade; 

2. Espera: tempos de espera por máquinas, informação, papéis ou pessoas. Os 

tempos de espera são os mais fáceis de serem identificados. No escritório esses 

tempos de espera podem ser associados à espera de assinaturas, pouca 

autonomia das pessoas, aprovações, respostas por parte dos fornecedores ou 

tempos relacionados com falhas do software; 

3. Excesso de processos: este tipo de desperdício está associado a atividades 

redundantes tais como, num escritório, revisões excessivas, informações 

redundantes, ter alguém a verificar o trabalho de outra pessoa ou voltar a 

colocar dados no sistema; 

4. Inventário: o excesso de inventário ocupa espaço e pode tornar-se obsoleto se 

os requerimentos se alterarem. Num ambiente de escritório os ficheiros e 

cópias desnecessárias são exemplos de desperdícios de inventário. Neste tipo 

de desperdício também está contemplado o tempo em que um processo está 

parado sem que nada esteja a acontecer para que este avance para o passo 

seguinte; 

5. Deslocações: qualquer tipo de movimentação que não é necessária para a 

conclusão de algum processo é uma forma de desperdício, como por exemplo, 

a deslocação à fotocopiadora ou a outros departamentos. Todas as 

movimentações devem adicionar valor à unidade de trabalho/serviço e as 

movimentações necessárias devem ser reduzidas, neste caso a fotocopiadora 

deve ficar o mais perto possível do posto de trabalho;  

6. Defeitos: desperdício que ocorre quando é produzido trabalho defeituoso, 

como por exemplo, erros de design ou erros de entrada de pedidos, sendo 

necessário corrigir posteriormente. Isto resulta em perda de produtividade e em 

atrasos ao cliente;  



Aplicação de ferramentas Lean na melhoria do processo de gestão de encomendas numa indústria de 

embalagens 

 

8 

7. Transporte: Transportar materiais, pessoas, informação ou papel mais do que é 

suposto, como é o caso dos anexos de emails excessivos, múltiplas aprovações, 

entre outras ou deslocar-se para dar informações que podem ser transmitida à 

distância; 

8. Pessoas subutilizadas: este desperdício está relacionado com o facto das 

capacidades das pessoas não estarem a ser aproveitadas na sua totalidade uma 

vez que é dada uma autoridade limitada aos colaborados, estando estes por 

vezes apenas a executar tarefas básicas. Ou não existir sensibilização para as 

pessoas estarem atentas à identificação de problemas e não darem sugestões de 

melhorias para os mesmos. (Tapping e Shuker, 2003). 

 

 MURA (variabilidade e irregularidades): as irregularidades causam um desnivelamento 

de trabalho. Com um sistema pull vai sempre existir variabilidade causada pela 

procura incerta do cliente final. Nunca se conseguem evitar este tipo de 

inconsistências se a procura for incerta. Pode-se, no entanto, ter uma atenção mais 

cuidadosa ao ritmo de trabalho para se tentar nivelar melhor o trabalho quer de 

pessoas quer de máquinas. Por vezes a existência de mura é devida à falta de 

padronização dos processos ou a ocorrências de muda que fizeram acumular trabalho. 

 MURI (irracionalidades): significa a sobrecarga causada, quer nas pessoas quer nos 

equipamentos, devido ao MUDA e ao MURA. Esta sobrecarga faz com que as 

máquinas ou pessoas excedem os seus limites, elevando a probabilidade de erros e 

falhas. Uma maneira de evitar MURI é recorrendo à padronização dos processos, 

possibilitando que estes se tornem mais previsíveis, mais claros, mais estáveis e mais 

fáceis de serem controlados. 

2.4 Ferramentas Lean 

Para se conseguir aplicar o Lean Thinking é necessária a utilização de ferramentas que 

auxiliem na sua implementação e na sua manutenção. Estas ferramentas permitem também 

identificar e estudar os problemas que existem dentro das organizações. No âmbito desta 

dissertação foram utilizadas as ferramentas a seguir descritas, em parte ou no todo, pois são as 

que mais se adequam ao contexto empresarial deste projeto e as que permitem uma melhor 

abordagem ao problema.  

2.4.1 VSM (Value Stream Mapping) 

O Mapeamento do fluxo de valor (VSM) é um dos métodos mais utilizados na abordagem do 

Lean Thinking uma vez que o seu conceito é simples e ao mesmo tempo bastante eficaz no 

entanto a construção do VSM pode ser bastante complexa. O VSM é uma ferramenta 

fundamental pois permite obter uma visão do fluxo de atividades uma distinção das que estão 

direcionadas para as necessidades dos clientes. 

O VSM é uma ferramenta de gestão lean que permite analisar e desenhar o fluxo de valor de 

um processo, quer seja o fluxo de material ou de informação. Esta ferramenta é um bom ponto 

de partida uma vez que dá uma perceção visual de todo o processo, permitindo observar todas 

as fases associadas a esse processo e conseguir ver de uma forma macro o processo, ou seja, 

obter o panorama geral do estado atual processo. O VSM consiste na identificação de todas as 

atividades que ocorrem ao longo do fluxo de valor do produto/informação que está a ser 

objeto de análise, caracterizando a capacidade de processamento de cada tarefa e 
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identificando diferenças nessa capacidade que dificultam o fluxo contínuo. Essa visão global 

vai permitir otimizar o fluxo do processo no seu todo e não apenas parcialmente. 

O mapeamento do fluxo de valor é constituído por diferentes etapas. Inicialmente é necessário 

selecionar quais os produtos/serviços a analisar. Em seguida constrói-se o mapa do fluxo de 

valor, que representa o “estado atual – as-is” a partir dos dados recolhidos nas diferentes 

etapas do processo. Numa primeira fase da análise desse mapa do estado atual, consegue-se 

reconhecer o desperdício, identificar as suas causas e verificar se existe fluxo contínuo ou 

interrompido. Através da perceção visual que se obtém, é também possível distinguir as 

atividades que criam valor das que não criam valor. As atividades que criam valor são aquelas 

que o cliente está disposto a pagar por elas e as atividades que não criam valor para o 

processo são aquelas que consomem tempo e recursos, não produzindo nenhum valor 

acrescentado para o produto/serviço que o cliente recebe. O VSM implica registar o cycle time 

e o lead time relativamente a cada tarefa. Depois de se analisar o estado atual constrói-se, com 

base nas melhorias definidas, o mapa que representa o estado que se pretende alcançar “estado 

futuro – to-be”, tendo este o objetivo de reduzir o total de lead time de cada processo.  

A linguagem associada ao VSM é uma linguagem simples, intuitiva e de fácil compreensão. 

O grande impacto do VSM é o de possibilitar a diminuição significativa e de uma forma 

relativamente simples da complexidade de um fluxo de valor de um processo, oferecendo 

orientações para possíveis melhorias.  

2.4.2 SIPOC 

A sigla SIPOC significa Suppliers, Inputs, Process, Outputs e Customers. Esta ferramenta 

permite desenhar o processo de negócio desde o início até ao fim de uma forma macro, 

permitindo evoluir para mapas mais detalhados do processo. Consegue-se, desta maneira, 

identificar e compreender os pontos críticos do processo. Uma das formas de preencher o 

diagrama de SIPOC é começando por preencher o processo, seguido do Outputs e dos 

Customers, sendo depois preenchido no sentido inverso, ou seja, identificando-se primeiro os 

Inputs e depois os Suppliers. Outra forma de preencher o diagrama é do fim para o início, essa 

ordem põe as necessidades do cliente em primeiro lugar e permite questionar também o 

processo e averiguar se este está desenhado para satisfazer as necessidades do cliente. Esta 

forma é a mais vantajosa para desenhar novos processos ou alterações aos processos, 

enquanto pôr o processo em primeiro lugar é mais proveitosa para se perceber como se pode 

tirar o melhor partido do que se tem. 

A construção do diagrama SIPOC é uma abordagem bastante útil, já que, tal como o VSM 

também permite ter uma visão global das dependências do processo e das suas razões. 

2.4.3 5S 

A ferramenta 5S corresponde a cinco palavras japonesas começadas pela letra S. Estas cinco 

palavras representam um conjunto de práticas que devem ser utilizadas no local de trabalho 

com o intuito de se criarem as condições de trabalho consideradas ótimas. É uma metodologia 

que permite organizar não só o local de trabalho mas também as práticas de trabalho, podendo 

ser, de uma forma geral, uma filosofia de trabalho. Os significados destas palavras são: 

 Seiri (Separar): fazer uma triagem de todos os materiais existentes no local de trabalho 

mantendo apenas os materiais necessários e eliminando os desnecessários; 

 Seiton (Organizar): definir um sítio para os materiais necessários no local de trabalho, 

colocando nos locais mais próximos os objetos de uso mais frequente e colocando o 

material sempre no seu devido lugar;  

 Seiso (Limpeza): limpar e arrumar o local de cada zona de trabalho.  
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 Seiketsu (Normalização): definir normas de arrumação e limpeza, normalizar 

equipamentos e postos de trabalho do mesmo tipo. Normalizar processos. 

 Shitsuke (Autodisciplina): assegurar que os princípios da organização estão a ser 

cumpridos, manter a limpeza e a organização dos postos de trabalho 

Os principais benefícios da ferramenta 5S são: aumentar a produtividade através da 

diminuição de tempo perdido, reduzir despesas, melhorar o ambiente de trabalho, reduzir 

movimentações, melhorar a qualidade de vida dos funcionários, melhorar a qualidade dos 

serviços e produtos e promover maior motivação e responsabilidade por parte dos 

funcionários. Os 5S devem fazer parte da cultura da empresa, visto que o envolvimento por 

parte dos colaboradores é grande e os ganhos com a aplicação destas técnicas pode ser 

bastante visível.  

2.4.4 5W2H 

Quando se inicia a análise de uma atividade uma das primeiras medidas a tomar é a de 

questionar a razão para que existem e como se realizam as atividades. Para isso existem as 

seguintes questões: 

 What (o quê)? 

o O que é que está ser feito? 

o O que é que cada interveniente faz? 

 Who (quem)? 

o Quem é que está a realizar cada tarefa? 

o Quem é responsável? 

 Where (onde)? 

o Onde acontece? 

o Onde deveria acontecer? 

 When (quando)? 

o Quando acontece? 

o Quando começa e quando termina cada atividade? 

 Why (porquê)? 

o Porque é que isto está a ser feito? 

o Porque é que é necessário? 

 How (como)? 

o Como é feito? 

o Como resolve o problema? 

 How much (quanto)? 

o Quanto tempo demora? 

o Quanto custa? 

Os processos de decisão tornam-se mais percetíveis depois de obtidas as respostas a estas 

perguntas, uma vez que esta metodologia serve para identificar a intencionalidade do processo 

e a origem dos eventuais problemas.  
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Depois da descoberta dos problemas, existe outro procedimento que consiste em cinco 

perguntas iterativas para descobrir as causas das causas. Ou seja, os 5W consistem em 

perguntar cinco vezes o porquê de determinado efeito e assim descobrir com cada iteração a 

sua a causa mais imediata. No entanto, conforme a complexidade dos problemas, é necessário 

adequar o número de porquês feitos, podendo ser identificadas as origens com mais ou menos 

cinco iterações. Este método possui algumas limitações uma vez que muitos problemas não 

têm apenas uma causa. Além disso, é bastante subjetivo porque duas pessoas diferentes 

podem analisar o mesmo problema e chegar a conclusões distintas.  

2.4.5 PDCA 

O ciclo PDCA é também conhecido como ciclo de Deming e tem como principal foco a 

melhoria contínua. Esta ferramenta apresenta quatro fases: Plan (Planear), Do (Fazer), Check 

(Verificar) e Act (Agir) e é através da repetição sucessiva destas quatro etapas que é possível 

tornar os processos mais claros, objetivos e ágeis. Para perceber o ciclo PDCA é então 

necessário perceber cada uma das suas fases. 

 Planear: esta fase é crucial uma vez que se não existir um planeamento cuidadoso 

pode comprometer todas as fases seguintes. Nesta fase é importante realizar alguns 

brainstormings para se conseguirem definir objetivos, metas e caminhos a seguir. 

Aqui também se podem aplicar os 5W para se descobrirem as causas dos problemas. 

 Fazer: consiste em realizar o trabalho planeado na fase anterior, colocando em prática 

o plano de ação definido. Normalmente é feito numa experiência a uma escala 

reduzida e de modo a poder controlar os efeitos. Esta etapa inclui também a formação 

dos colaboradores. Não se deve procurar a perfeição mas antes executar o que pode foi 

planeado de uma forma prática. 

 Verificar: nesta etapa verifica-se se o que foi feito está de acordo com o que foi 

planeado inicialmente, medem-se os resultados e reúnem-se dados para a análise. Se 

os resultados não forem os pretendidos, procura-se perceber as razões da discrepância.  

 Agir: esta etapa serve para corrigir os desvios para o que foi planeado e assim 

aperfeiçoar o projeto. No caso dos desvios para o que foi planeado refletirem um 

êxito, deve-se alargar a experiência a todas as situações que possam beneficiar. 

 

O ciclo PDCA, representado na figura 2, é uma ferramenta muito simples que pode ser 

aplicada em quase todas as fases do projeto. Este ciclo deve ser repetido várias vezes, já que 

pode ser considerado um processo contínuo em busca da excelência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Ciclo PDCA 
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2.4.6 Diagrama Causa-Efeito 

O diagrama de causa-efeito é também conhecido por diagrama de Ishikawa devido ao seu 

inventor, ou por diagrama “Espinha de Peixe” devido ao seu formato, como se pode observar 

na figura 3. A sua utilização serve para identificar as causas de um determinado efeito, como 

o próprio nome indica, para posteriormente serem analisadas.  

É considerada uma das ferramentas mais poderosas da melhoria contínua, sendo bastante 

proveitosa na realização de brainstorming, uma vez que permite a organização das ideias 

relativas ao problema em estudo, com o objetivo de encontrar oportunidades de melhoria que 

permitam a eliminação ou a minimização do problema em questão.  

O diagrama organiza as possíveis causas em seis categorias diferentes, a saber: pessoas, 

máquinas, medição, ambiente, materiais e processo. Esta metodologia possibilita estruturar as 

diferentes causas e identificar oportunidades de melhoria.  

2.5 Lean Thinking - Implementação e Implicações 

A implementação de Lean vai diferir conforme a empresa que está a sofrer a transformação. 

Cada empresa tem um potencial diferente e para se poder fazer uma transformação Lean 

eficaz é necessário ter em consideração três aspetos: o sistema operacional, a infraestrutura de 

gestão e as mentalidades e comportamentos (Drew et al, 2004). 

O sistema operacional é o modo como os produtos, a informação e as pessoas são geridas de 

forma a criarem valor para o cliente final, sendo que estes três conceitos devem minimizar as 

perdas e otimizar os fluxos das cadeias de valor. A infraestrutura de gestão está relacionada 

com a gestão de processos e sistemas necessários para suportar, complementar e manter o 

sistema operacional e assim ser possível alcançar um nível de desempenho excelente. A 

infraestrutura de gestão e o sistema operacional devem estar alinhados de modo a facilitarem 

a implementação de formas de trabalho Lean. 

Figura 3 - Diagrama Causa-Efeito (Fonte: Pinto, 2008) 
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Os comportamentos e a mentalidade das pessoas inseridas na transformação Lean têm de ser 

consistentes e irem de encontro à filosofia Lean e por isso, são essenciais a uma 

implementação eficaz e persistente. Se estes três conceitos estiverem interligados e integrados 

como um todo, a mudança Lean vai ser robusta e duradoura (Drew et al, 2004). 

Apesar de implementação de Lean Thinking representar inúmeras vantagens, tais como, uma 

melhor produtividade, redução de desperdícios e de custos, o estabelecimento de processos 

administrativos/produtivos apropriados e padronizados, a agregação de valor às tarefas, uma 

maior organização do departamento, a redução de inventário, o aumento do nível de serviço, o 

aumento da qualidade e do serviço prestado ao cliente, uma maior motivação e um maior 

envolvimento das pessoas, uma maior capacidade de resposta, entre outras, existem também 

algumas barreiras que dificultam a sua implementação: 

 Inexistência de medição ou a dificuldade na medição do lead time relativamente às 

operações administrativas;  

 Resistência à mudança por parte dos colaboradores; 

 Falta de compreensão, maturidade da organização ou de processos que não permitem 

que os conceitos de Lean progridam. Estes conceitos, mais do que serem conhecidos, 

precisam de ser adquiridos por todos os colaboradores; 

 Falta de visão global e por sua vez falta de cooperação entre departamentos. É 

necessário haver uma boa comunicação dentro da organização; 

 Falta de envolvimento e de compromisso por parte da gestão de topo; 

 Tendência para voltar às rotinas antigas;  

 Motivação reduzida devido à busca pela perfeição e insuficiência de recursos; 

 A falta de estratégia e de visão global por parte da organização (Pinto, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conceito Lean é muito mais que um conjunto de ferramentas, é uma filosofia. Segundo o 

modelo Iceberg de Hines, Found, Griffiths e Harrison (2008) o que está a “superfície”, que 

são as ferramentas, é visível e por sua vez mais fácil de se perceber e utilizar. Porém, para 

uma empresa ter verdadeiramente sucesso e se conseguir manter Lean é fundamental ter em 

conta o que se encontra abaixo da “superfície” também. Como se pode observar na figura 4 

existem três aspetos a ter em atenção: 

 Estratégia e Alinhamento: A estratégia de uma empresa deve estar bem estabelecida, 

deve ser coerente e do conhecimento de todos os colaboradores de uma organização. 

A estratégia tem de ser clara e transmitida ao longo de todos os níveis hierárquicos. 

Figura 4 - Modelo de Iceberg (Fonte: Hines et al, 2008) 
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Deve funcionar como um guia e um foco para todas as pessoas da empresa. Para que a 

estratégia seja bem-sucedida é necessário ter noção do estado atual da situação da 

empresa, da sua situação futura e uma total compreensão da transição necessária para 

ligar o estado atual ao estado futuro. 

 Liderança: Numa organização mais importante do que ter bons gestores é a 

necessidade de ter bons líderes que procurem inspirar e motivar as pessoas em seu 

redor a darem o melhor de si mesmas, que fomentem a interação entre todas as 

pessoas da organização e que sejam inovadores. Um líder tem que dar o exemplo e 

estimular o envolvimento de todas as pessoas na mudança de paradigma, do 

tradicional para Lean, diminuindo as atividades de contigência e corretivas – (“fire-

fighting”) - e as que não acrescentam valor, com especial incidência no início do 

processo da implementação de Lean para que esta mudança seja sustentável. Na figura 

5 e 6 observam-se as diferenças entre uma organização típica e uma organização lean 

sustentável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comportamento e Envolvimento: O envolvimento das pessoas numa mudança para 

Lean é crucial e tem muita influência no sucesso dessa transformação. Existem várias 

etapas no envolvimento das pessoas, a saber: compromisso, compreensão e aceitação. 

As características pessoais, a forma como são formados e treinados e as características 

da organização, também têm impacto na mudança. As organizações Lean precisam de 

pessoas competentes e capazes de saírem da sua zona de conforto. 

Figura 5 - Organização sustentável (Fonte: Hines et al, 2008) 

Figura 6 - Organização típica (Fonte: Hines et al, 2008) 
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Numa organização Lean é necessário ter em consideração estes cinco aspetos: Estratégia e 

Alinhamento, Liderança, Comportamento e Compromisso, Gestão do processo e Tecnologia. 

Estas ferramentas e técnicas estão representados no modelo Iceberg. Todos estes aspetos têm 

de estar presentes ao logo de toda a organização. Os três primeiros demonstram a importância 

de ter as pessoas com a mentalidade e as competências certas (Hines et al, 2008). 

Analisando a figura 4, onde está representado o Modelo do Iceberg, consegue-se perceber 

porque é que algumas organizações fracassam na implementação de Lean, ou seja, não 

conseguem ser bem-sucedidas porque se preocupam demasiado em aplicar só as ferramentas 

Lean sem interiorizar a filosofia Lean na sua cultura e nas pessoas da organização. A 

utilização das ferramentas vai permitir à organização obter sucesso, de uma forma 

relativamente rápida, no entanto este não vai ser duradouro porque rapidamente se volta aos 

velhos hábitos e rotinas. 

As pessoas são uma parte fundamental das empresas visto que possuem bastante experiência e 

conhecimento relativos aos processos, e por isso, têm um papel muito importante no que toca 

à implementação de Lean. A falta de envolvimento das pessoas compromete de uma maneira 

avassaladora o sucesso da filosofia Lean numa empresa, sendo desperdiçadas oportunidades 

de melhoria e de crescimento. O sucesso de Lean nas empresas reside na combinação perfeita 

das ferramentas certas com as pessoas que apresentem a mentalidade adequada (Moura, 

2016). 



Aplicação de ferramentas Lean na melhoria do processo de gestão de encomendas numa indústria de 

embalagens 

 

16 

3 Apresentação do problema 

3.1 Descrição Geral do Funcionamento do Departamento Comercial 

O departamento comercial está dividido em três partes: os delegados comerciais, o serviço de 

apoio ao cliente (SAC) e o “desenho”. O âmbito deste projeto vai incidir inteiramente sobre o 

subdepartamento SAC e sobre os processos associados a este. Os outros subdepartamentos 

também vão ser tidos em consideração na medida em que, para o bom funcionamento do 

SAC, é necessário haver uma boa comunicação entre todos os subdepartamentos do 

departamento comercial. A falta de entendimento e comunicação entre e dentro dos 

subdepartamentos pode desestabilizar completamente uma equipa. Os procedimentos 

correspondentes a cada subdepartamento vão ser descritos de uma forma geral.  

Neste capítulo será feita também uma descrição de todos os processos e dos problemas que 

existem no subdepartamento SAC.  

O departamento comercial tem como principal função o serviço direcionado ao cliente. Na 

figura 7 está a representação do departamento comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os delegados comercias são responsáveis pelo contacto direto com os clientes acordando com 

estes os orçamentos, as quantidades mínimas de produção dos produtos e as datas de entrega 

possíveis. Estas datas posteriormente serão revistas pelo SAC conforme a informação que este 

tiver sobre a capacidade de produção das máquinas e a sua ocupação. São os delegados 

comerciais que estabelecem a relação com o cliente e cada vez que aparece um novo cliente é 

designado um delegado para acompanhar a relação comercial com esse cliente. Cada 

colaborador do SAC tem atribuído um certo número de delegados comerciais e executa 

funções de apoio relacionadas com os clientes dos seus delegados comerciais, como por 

exemplo o processo de gestão de encomendas.  

O “desenho” é o subdepartamento responsável pelo desenvolvimento dos desenhos de novas 

caixas, pelas maquetes, imagens e impressões, sendo também sua função a verificação dos 

clichés e dos cortantes (ferramentas que permitem cortar e imprimir a caixa) e das cores das 

caixas, de forma a confirmar que estão de acordo com aquilo que o cliente pretende. 

Figura 7- Estrutura Organizacional do Departamento Comercial 
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Uma das responsabilidades do SAC é a de receber as encomendas dos clientes, registá-las no 

software criado pela empresa e em seguida decidir se os produtos que delas constam vão ser 

produzidas na empresa ou num fornecedor de serviços exteriores.  

A rota de máquina de um produto está relacionada com as diferentes máquinas pelas quais o 

produto vai passar. À partida a rota da máquina já está definida para todos os produtos, com a 

exceção dos produtos novos para os quais será necessária fazer esta definição. Produtos que 

tenham certas especificações que invalidam a sua execução na empresa, como por exemplo 

algum tipo de agrafamento específico das caixas ou um tipo de caixa diferente e que não se 

produza na empresa, já estão designados para serem feitos em fornecedores externos. Existem 

alguns produtos que apesar de poderem ser produzidos na empresa, vão ser produzidos em 

fornecedores externos devido à falta de capacidade de produção pontual para as datas de 

entrega solicitadas pelos clientes. Para a tomada de decisão sobre a produção dos produtos 

dentro ou fora da empresa, o SAC tem de questionar o diretor comercial. 

O acompanhamento dessas encomendas é feito pelo SAC e compreende a comunicação ao 

cliente de todas as informações relevantes acerca das suas encomendas, tais como eventuais 

mudanças das quantidades, dos preços ou das datas de entrega.  

É no software desenvolvido pela empresa que o SAC realiza todos os seus processos e 

adquire a maior parte das informações de que necessita para desempenhar as suas funções.  

Existe ainda outro software disponível que fornece as soluções para o planeamento da 

produção, que está acessível, no modo visualização, por outros departamentos da empresa e 

onde se pode consultar a informação relativa ao estado de produção dos produtos referentes às 

encomendas. No departamento comercial apenas têm acesso a este software o responsável do 

serviço do SAC e o diretor comercial. 

Os elementos do departamento comercial comunicam entre si através de e-mail ou 

presencialmente. No caso de a situação requerer comunicação presencial, mediante o assunto 

a tratar, esta é feita deslocando-se os intervenientes aos respetivos gabinetes. É fundamental 

uma boa comunicação dentro do departamento comercial para que a informação essencial 

chegue a todos de modo rápido e eficaz.  

O horário de trabalho da empresa vai das 8h30 até às 17h30, com uma pausa de uma hora 

entre as 13h e as 14h, para o almoço. 

3.2 Funcionamento Geral do SAC 

De forma a se poder compreender quais os elementos relevantes que interagem com o 

subdepartamento SAC foi utilizada a ferramenta SIPOC. Esta ferramenta permitiu analisar, de 

uma forma macro, o principal processo de negócio deste subdepartamento, tendo-se 

procedido, numa segunda fase, a uma análise mais detalhada deste processo.  

Através do diagrama representado na figura 8, pode-se observar que a função principal deste 

departamento consiste na gestão das encomendas dos clientes. É também percetível que este 

subdepartamento é o ponto de ligação entre os clientes e as restantes áreas da empresa, 

tornando-se, assim, numa área essencial ao bom desempenho da empresa. 

O processo principal do SAC - a gestão das encomendas dos clientes -, suportado no registo 

dos pedidos dos clientes no software, está relacionado com vários processos dentro do 

subdepartamento SAC que são a criação da ordem de trabalho e, quando a rota de máquina 

assim o prevê, com a criação da ordem de serviço para o(s) fornecedor(es). Alguns produtos 

podem ser produzidos em parte ou no todo fora da empresa. Este processo comporta ainda 

todos os procedimentos relacionados com a gestão e acompanhamento da encomenda desde a 

sua receção na empresa até que os produtos que dela constam sejam entregues ao cliente. 
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3.3 Processos dentro do SAC 

Para se poderem analisar as diferentes causas do problema relativo aos prazos de entrega 

foram examinados os diferentes procedimentos que são realizados no subdepartamento SAC. 

Um destes procedimentos é o registo das encomendas no software. Este procedimento tem 

etapas diferentes estabelecidas para o caso do pedido ser repetitivo ou para o caso de se tratar 

de um primeiro pedido. Outros dos procedimentos estudados foram a criação das ordens de 

serviço (OS) e o acompanhamento diário das encomendas. São cinco os colaboradores da 

empresa que atualmente realizam estas tarefas.  

3.3.1 Registo de encomendas 

Um dos processos do SAC consiste na criação de uma ordem de venda (OV) quando uma 

encomenda do cliente é recebida. A informação necessária à sua elaboração pode chegar a 

partir do delegado comercial associado ao cliente (se o cliente tiver um comercial atribuído), 

ou diretamente do cliente, sempre através de e-mail.  

A criação da OV mais não é do que o registo da informação que consta na encomenda 

recebida via e-mail e, a partir desse momento, passa a ser considerada uma venda pendente. 

Para ser possível a criação da OV a encomenda tem de ter informação relativa às referências 

ou à descrição dos produtos, às quantidades, aos preços e às datas de entrega. Consoante o 

tipo de produto pode estar em causa a exigência de quantidades mínimas de produção e, em 

caso afirmativo, se a quantidade que o cliente envia no pedido não atingir esse valor mínimo 

será necessário abordar o cliente no sentido de corrigir a quantidade da encomenda. De forma 

a dar cumprimento a esta exigência, o SAC pode contactar com o cliente diretamente ou 

solicitar ao delegado comercial associado a esse cliente, que seja o delegado a fazê-lo.  

No que ao preço diz respeito o SAC precisa de verificar no software se o preço que consta no 

último orçamento feito corresponde ao preço indicado pelo cliente na encomenda. Um mesmo 

produto para diferentes quantidades encomendadas tem, geralmente, preços diferentes. 

Compete ao delegado comercial estar atento às alterações de preços pois é este que decide 

com os clientes ou com a empresa mudanças em relações aos preços e, caso seja necessário, 

tem de solicitar ao diretor comercial a confirmação dessas alterações. Uma vez confirmado o 

preço o SAC tem de atualizar esse novo preço.  

No caso da data de validade do preço expirar (uma condição do software que faz com que de 

ano a ano os preços sejam revistos), e o preço se mantiver, é obrigação do SAC pedir a 

confirmação ao diretor comercial e submeter o orçamento de novo no software.  

No seguimento da aquisição da nova máquina e indisponibilidade da máquina substituída 

verificou-se a necessidade de alterar a rota de máquina de alguns produtos. Para alguns destes 

Figura 8 - Diagrama SIPOC do subdepartamento SAC 
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produtos, não sendo economicamente viável a sua produção na nova máquina, a produção 

passou a ser feita em fornecedores exteriores à empresa, nos quais se incluem outras empresas 

do grupo.  

As encomendas podem ser divididas em duas categorias: primeiros pedidos ou pedidos 

repetidos. No caso de se tratarem de pedidos repetidos, o primeiro passo consiste na receção 

do e-mail com a encomenda. Nesta fase a verificação da viabilidade do cumprimento da data 

de entrega solicitada pelo cliente é de crucial importância. Na fase de negociação o delegado 

comercial já acordou com o cliente os prazos de entrega mediante o tipo de produto. No 

entanto, devido a diferentes fatores como são, por exemplo, as avarias nas máquinas ou 

problemas com as ferramentas ou simplesmente as encomendas em carteira a executar, nem 

sempre é possível cumprir a data pedida pelo cliente.  

A gestão das encomendas é feita, por norma, com base no critério FIFO (first in first out), ou 

seja, conforme as encomendas vão chegando vão sendo registadas no software. No caso de 

existir uma encomenda urgente, por exemplo, uma encomenda com um pedido de prazo de 

entrega inferior ao de referência, a situação é analisada, considerando fatores como, por 

exemplo, a disponibilidade de máquina, entre outros, tentando-se ir de encontro à expectativa 

do cliente. Em algumas situações é permitido ao SAC registar a encomenda para uma data 

anterior à data que tinha como referência para primeiros pedidos. 

Para o cálculo das datas de entrega dos produtos, no caso dos pedidos repetidos, há que somar 

à data que a máquina tem disponibilidade para iniciar a produção desse pedido o tempo de 

fabricação do produto em causa, o qual, na maior parte dos casos, vai de três a cinco dias 

úteis. A informação sobre as datas em que as máquinas vão estar disponíveis para a produção 

de novos pedidos é enviada diariamente, por e-mail, pelo departamento de produção para o 

SAC. Se o SAC verificar que as datas requeridas pelo cliente não são compatíveis com as 

datas informadas pela produção, terá de negociar outras datas de entrega com o cliente, 

através de e-mail ou através do delegado comercial. Uma vez analisada e validada toda a 

informação necessária à realização da OV, pode-se então proceder ao seu registo no software, 

isto para o caso dos pedidos repetidos.  

De forma a poderem passar ao passo seguinte, que consiste na criação da ordem de trabalho 

(OT), algumas OV precisam da aprovação superior da direção. Essa necessidade de aprovação 

pode ser devida a vários motivos como, por exemplo, ao limite de crédito do cliente. 

A criação da OT é acompanhada pelo envio de um e-mail ao cliente a confirmar a aceitação 

da encomenda. A OT é, como o próprio nome indica, uma ordem de trabalho para o 

departamento de produção poder começar a planear/fabricar o produto. Uma OV pode ter 

associadas várias OT, uma vez que cada OT corresponde a uma referência apenas. Tal como 

as OV, algumas OT também precisam da aprovação por parte da direção. Uma vez aprovadas, 

as OT ficam visíveis no sistema informático para o departamento de produção.  

O tempo para a confirmação da encomenda do cliente deve ser idealmente de 48 horas, isto no 

caso dos pedidos repetidos. A confirmação de encomendas é um procedimento obrigatório. 

Esta confirmação permite ao cliente verificar se existe alguma diferença entre a encomenda 

que enviou e aquilo que está a ser produzido. Caso não seja possível confirmar a encomenda 

nesse prazo, é imperativo enviar um e-mail ao cliente informando-o que a sua encomenda foi 

rececionada e está a ser objeto de análise. 

Na figura 9 está representado o processo de registo de encomendas para pedidos repetidos, de 

uma forma simples, onde se demonstram as diversas tarefas atrás descritas e a quem estão 

atribuídas as responsabilidades de cada tarefa. Este esquema permite ter uma perceção visual 

do seguimento das atividades, bem como do subdepartamento onde cada atividade se realiza, 

onde se inicia e onde termina o procedimento, o que facilita a sua compreensão. 
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Figura 9 - Processo de registo de encomendas para produtos repetidos 

Sempre que estamos perante um pedido de um produto novo ou de um produto que era 

produzido na máquina que já não está disponível, o SAC, juntamente com o “desenho”, está 

encarregue de designar um nova rota de máquina para estes produtos. Para tal, é necessário 

avaliar, através de análises de rentabilidade onde se estimam as margens de lucro, se é 

exequível e mais interessante produzir cada referência na empresa ou fora da empresa 

recorrendo, para este efeito, a serviços exteriores. Se for para produzir fora da empresa é 

necessário pedir orçamentos a diferentes fornecedores e, em seguida, fazer a análise de 

rentabilidade aos custos apresentados pelas diferentes alternativas. Essas análises de 

rentabilidade têm de ser avaliadas e aprovadas pela direção da empresa para se poder atribuir 

o novo percurso ao produto.  

No caso dos pedidos de produtos considerados primeiros pedidos, as encomendas seguem 

procedimentos em tudo semelhantes aos dos pedidos repetidos, sendo acrescentadas algumas 

verificações antes do registo da OV no software. Inicialmente será necessário contactar o 

delegado comercial para que este envie o processo referente ao primeiro pedido ou pedido de 

alteração, caso ainda não o tenha feito. Entre as verificações necessárias estão a análise ou a 

obtenção de todas as informações relevantes relativas às caixas pedidas pela primeira vez – 

primeiros pedidos – o que normalmente passa pela consulta do subdepartamento “desenho” de 

modo a obter os desenhos gráfico e estruturais e verificar se já foram feitos o cliché e o 

cortante necessários para a produção da nova referência. Nesta altura o SAC solicita a 

ativação das novas referências no software para que seja possível a criação da OT. Na fase 

que antecede a ativação da referência existem desenhos que aguardam a aprovação por parte 

do cliente quando existem, por exemplo, novas imagens ou alteração de medidas. Depois de 

estarem todas as verificações retificadas, a referência é ativada e pode-se então proceder à 

criação da OV.  

Os primeiros pedidos também diferem dos pedidos repetidos em questões de tempo de 

fabricação, já que para aqueles são necessários tempos de fabricação de oito a dez dias úteis. 

O cálculo da data de entrega faz-se da mesma forma que é feita para os pedidos repetidos.   

No caso dos primeiros pedidos nem sempre é possível cumprir o prazo de 48 horas referido 

no procedimento de envio da confirmação de encomenda para o cliente como é exigido para 

os pedidos repetidos, uma vez que algumas das verificações que são necessárias estão fora do 

domínio/responsabilidade do SAC. Existe, no entanto, o compromisso tácito de informar o 

cliente da receção da encomenda no prazo de 48 horas, mesmo que não seja possível 

confirmar a data de entrega para os produtos que dela constam. 
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Na figura 10 encontra-se o processo de registo de encomendas para primeiros pedidos que foi 

supracitado. Pela observação deste processo consegue-se perceber a diferença entre pedidos 

repetidos e primeiros pedidos. 

 

Figura 10 - Processo de registo de encomendas para primeiros pedidos 

Todo o processo a partir da criação da OV, quer para pedidos repetidos e para primeiros 

pedidos, demonstrado nas figuras 9 e 10 é feito no software da empresa. Na figura 11 pode-se 

ver a interface do software que aparece ao colaborador sempre que se cria uma nova OV quer 

seja para primeiros pedidos quer seja para pedidos repetidos. Nesta interface podem-se 

observar os campos de preenchimento obrigatório quando se cria uma nova OV, a saber: o 

número do cliente, o local de entrega do cliente, a referência da ordem de compra que o 

cliente atribui à sua encomenda, que na maioria das vezes é um número próprio e não está 

relacionado nem com os produtos, nem com a OV. Em seguida acrescenta as referências da 

encomenda. 

 

Figura 11 - Interface de software da empresa 

Depois da OV ser criada, devidamente preenchida e aprovada, para a criação da OT é 

selecionada a opção “Criar Ordem Trabalho”, a qual se pode observar circundada a vermelho 

na figura 11. Em seguida aparecerá outra janela, num outro menu, onde se selecionam os 

produtos para os quais se quer criar as OT e as quantidades que se pretendem colocar em 

produção. 



Aplicação de ferramentas Lean na melhoria do processo de gestão de encomendas numa indústria de 

embalagens 

 

22 

3.3.2 Ordens de serviço 

A criação das ordens de serviço (OS) são o passo seguinte às ordens de trabalho e apenas são 

criadas quando o produto requerer serviço exterior. Os serviços exteriores estão divididos em 

dois tipos: o primeiro é o serviço exterior para o qual é necessário enviar a placa (cartão) para 

o fornecedor e este tem de transformar o cartão para realizar a caixa, e o segundo é o chamado 

trading good, em que o fornecedor é o responsável pela produção total do produto, isto é, o 

fornecedor é responsável tanto pelo material como pela sua transformação para obtenção da 

caixa.  

Se o produto que foi encomendado tiver que ser produzido em serviço exterior, o SAC tem de 

criar uma OS associada à OT desse produto. As OS não são considerados processos internos e 

não são aprovadas automaticamente pois são vistas como um processo externo à empresa. As 

OS ficam sempre sujeitas a aprovação e só podem ser aprovadas ou pelo diretor geral ou pelo 

diretor financeiro.  

Depois de cada colaborador do SAC registar no software as OS referentes aos pedidos dos 

clientes cujas carteiras gerem, imprimem essas OS e entregam-nas a um colaborador a quem 

está atribuída a função de verificar o estado de aprovação. Uma vez aprovadas as OS este 

colaborador envia as OS criadas por e-mail para os respetivos fornecedores. 

Relativamente às ordens de serviços, tanto de trading good como de serviços exteriores, no 

momento do envio da OS o SAC deverá juntar a informação sobre o envio ou não das 

ferramentas ao fornecedor e ao responsável na empresa por essa tarefa. Nesta conformidade, 

sempre que se envia um pedido que implique o envio de ferramentas deve-se, ao mesmo 

tempo, informar e coordenar com a Produção, a Expedição e, em alguns casos específicos, 

com o “desenho”. 

3.3.3 Acompanhamento de pedidos  

No subdepartamento SAC, para além da criação de OT, OV e OS, é também feito o 

acompanhamento diário dos pedidos. O SAC retira do software, todos os dias, no início do dia 

de trabalho um mapa das vendas pendentes para o próprio dia e para os dois dias úteis 

seguintes, o que permite analisar, dentro de cada pedido, o que já foi produzido e o que ainda 

falta produzir. Uma das funções do SAC é a de averiguar se existe algum tipo de atraso com 

as vendas que se encontram pendentes, permitindo essa análise detetar exatamente em que 

estado está a encomenda, ou seja, se já foi tirado cartão, em que máquina é que a encomenda 

poderá estar atrasada, se existe em inventário alguma quantidade disponível e em que 

máquinas faltará ainda passar a encomenda. 

De forma a encontrar as causas para os atrasos detetados, é necessário procurar informação 

noutros departamentos como o da produção, o da expedição ou mesmo junto dos fornecedores 

que realizam os serviços exteriores, para depois ser possível dar uma justificação ao cliente, 

caso haja previsão dum atraso na produção e entrega. Entre os motivos para as encomendas 

dos clientes estarem por satisfazer próximo da data de entrega podem estar o facto do 

departamento de produção ainda não ter produzido ou planeado a produção, as avarias nas 

máquinas, danos nos cortantes e/ou clichés, entre outros. No caso de serviços exteriores estes 

atrasos podem ser devidos à falta do envio de placas e à falta de resposta do fornecedor, entre 

outros. No caso de se verificarem atrasos significativos, por exemplo quando olham para o 

mapa das vendas pendentes e verificam que uma encomenda que tem data de entrega para o 

dia seguinte e ainda não foi produzida conseguem verificar automaticamente que o 

cumprimento da data de entrega da encomenda acordada com o cliente está em risco e é 

necessário informar o cliente deste atraso, logo que possível, fornecendo-lhe a informação da 

nova data de entrega da encomenda.  
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Informar sempre o cliente é uma das principais responsabilidades do SAC. 

3.4 Desperdícios  

Os colaboradores do SAC realizam várias tarefas o que pode provocar que se gerem 

desperdícios do tipo de setup. Em chão de fábrica estes tempos são referentes, por exemplo, a 

trocas de ferramentas. Em ambiente de escritório estes tempos são referentes ao período que 

um funcionário demora a parar uma tarefa e a passar para outra. Outra das situações onde 

existem perdas de tempo é na utilização do software onde está concentrada toda a informação 

e onde existem vários menus para aceder à informação que se encontra por vezes dispersa, o 

que não ajuda a tornar o fluxo do trabalho mais expedito. Ao longo do tempo são feitas 

atualizações do software no sentido de diminuir/eliminar eventuais perdas de tempo.  

Entre todos estes procedimentos vão existir interrupções ao fluxo de trabalho que originam 

perdas, a saber: 

 Telefonemas de clientes; 

 Telefonemas de outros departamentos; 

 Distrações; 

 Tempos de espera (em relação a falta de aprovações, etc…) 

 Tempo perdido na localização de documentos físicos; 

 Processamento de informação desnecessária (por exemplo, cancelamento de 

encomendas, etc); 

 Tempo de bloqueio/indisponibilidade do software. 

Os tempos acima referidos são desperdícios quase impossíveis de serem evitados. Existem, no 

entanto, alguns desperdícios ao longo dos procedimentos que podem ser reduzidos, sendo 

para isso necessário identificar as tarefas que estão a tomar mais tempo do que seria desejável.  

Como o software disponível não tem qualquer dispositivo que sinalize e alerte quando as OT, 

OV e OS ficam aprovadas no sistema informático, isto faz com que os colaboradores não 

identifiquem, em tempo real, quando podem passar para o passo seguinte no que respeita a um 

determinado pedido de encomenda. Isto faz com que exista, com toda a certeza, tempo 

desperdiçado.  

3.5 Motivação dos colaboradores do SAC 

Os ambientes de escritório são frequentemente as áreas mais desorganizadas e menos Lean de 

toda a empresa. Durante as atividades administrativas os colaboradores pesquisam e gerem 

informação durante a realização das diferentes tarefas, sendo frequente neste tipo de 

ambientes uma alta frequência de interrupções. Neste contexto podem registar-se atrasos no 

registo das encomendas no software. Por outro lado, a necessidade de manter diferentes 

tarefas em simultâneo, de se seguirem procedimentos burocráticos, de se desconhecerem 

procedimentos internos ou de se utilizarem documentos supérfluos, entre outras tarefas que 

não acrescentem valor, podem gerar desperdício.   

Face à situação atual da empresa, que se encontra num período de crescimento, o que levou 

inclusive à sua expansão física, os colaboradores registam uma carga adicional de trabalho, 

resultado da alteração de máquinas que advém do crescimento da empresa. Esta alteração fez 

com que fosse necessário alterar um grande número de percursos de máquinas dos produtos 

uma vez que a nova máquina possui uma produtividade diferente da máquina anterior.  

Estas mudanças podem implicar, por um lado, mais interações com os fornecedores, uma vez 

que é preciso pedir orçamentos com mais frequência de maneira a se conseguirem alternativas 
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para os percursos, e por outro lado, mais interações com os clientes visto que é necessário 

estar em constante comunicação para o caso de surgirem problemas com os fornecedores que 

possam comprometer, de alguma forma, a encomenda. Todas estas novas interações vão 

resultar num aumento do número de e-mails, de telefonemas e de conversas entre os 

colaboradores dos vários departamentos, os fornecedores de serviços externos e os clientes.  

As interações com os fornecedores também podem resultar numa frustração para os 

colaboradores caso os fornecedores não deem resposta aos e-mails ou dando resposta não o 

façam em tempo útil, prejudicando o fluxo contínuo do trabalho dos colaboradores. Nestes 

casos passa a existir espera por informação e consequentemente mais desperdício. Este 

aumento gradual de trabalho e o incumprimento dos prazos de entrega resultantes das 

alterações em curso, causou em algumas situações uma perda de confiança por parte dos 

clientes, levando a que estes contactem mais vezes o SAC no sentido de verificarem o estado 

em que as suas encomendas estão, o que resulta no aumento do número de telefonemas e de e-

mails. Este aumento de contactos, noutro contexto desnecessários, provocam nos 

colaboradores um maior desgaste, o que tem contribuído, para além do acréscimo de trabalho, 

para uma diminuição da sua motivação. 

Outros dos motivos que provocam o descontentamento dos colaboradores é o facto de as 

respostas às suas questões, dentro e fora do departamento, serem por vezes muito demoradas 

ou às vezes inexistentes, sendo necessário repetir o pedido de informação, mesmo em 

assuntos supostamente de fácil resolução, como a obtenção de uma informação à partida 

simples. Este departamento, em particular o SAC e os delegados comerciais, são os que lidam 

diretamente com os clientes, logo também têm de lidar com a insatisfação desses mesmos 

clientes. 

Outra das situações que perturba o bom funcionamento do SAC são os telefonemas internos, 

de outros departamentos, com solicitações de ajuda ou de informações que não fazem parte do 

âmbito das funções do SAC e tem de direcionar o telefonema para a área a que ele se destina. 

A tentativa de resolução dessas solicitações provoca nos colaboradores do SAC desgaste e 

tensão, fazendo com que estes sintam que não têm tempo para a realização das suas tarefas 

principais. 

A nível do software o que provoca descontentamento nos colaboradores são os bloqueios que 

este apresenta na sua utilização. Por vezes quando estão a realizar alguma tarefa tem de parar 

porque o software bloqueia, tendo muitas vezes de o reiniciar e voltar a realizar a tarefa do 

início.  

Em suma, todos estes problemas juntos levam a uma desmotivação dos colaboradores, uma 

vez que, para além dos fatores mencionados, surgem sempre outras dificuldades inesperadas 

relacionadas com todo o processo das encomendas e gestão dos clientes. Essa desmotivação 

pode levar a que os colaboradores se descuidem nas suas tarefas diárias e a perderem ritmo de 

trabalho.    

3.6 Indicadores  

No ano 2016, para todos os clientes, verificou-se que a percentagem de ordens de venda 

cumpridas, na primeira metade do ano foi de 94% e consequentemente a percentagem de 

ordens de venda não cumpridas é de 6%. No entanto, na segunda metade do ano de 2016, é de 

notar que a percentagem para ordens de venda cumpridas apresenta um valor de 89% e de 

11% para as ordens de venda não cumpridas.  

Ordens de venda cumpridas, significa que, as datas de entrega das encomendas ao cliente que 

foram registadas na OV, foram satisfeitas.  
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Desde o início do mês de Janeiro de 2017 até ao início do período estudado (13/02 a 23/03), 

que vai ser analisado no capítulo 4, verifica-se que a percentagem de ordens de venda 

cumpridas é de 87% e, por sua vez, a percentagem de ordens de venda não cumpridas toma o 

valor de 13%, para todos os clientes da empresa. 

No período de tempo escolhido para observação verificou-se que, para todos os clientes da 

empresa, a percentagem de cumprimento dos prazos de entrega foi de 78% das ordens de 

venda foram cumpridas e 22% de ordens de vendas não foram cumpridas.  

É de realçar, pela análise destes valores, que tem existido uma degradação do cumprimento 

dos prazos de entrega de uma forma agravada. Convém, sem dúvida, analisar a situação para 

se tentar perceber quais os motivos que estarão na origem desta redução do indicador de 

cumprimento de prazos de entrega, uma vez que este processo é crucial para o negócio 

principal da empresa. 

No caso do cliente top 5 da empresa registaram-se valores de 98% em termos de cumprimento 

dos prazos de entrega das encomendas, na primeira parte no ano de 2016, e de 93% na 

segunda parte desse ano. Desde do começo do ano 2017 até ao início do período deste projeto, 

o valor desse indicador foi de 97% e durante o período que vai ser estudado no capítulo 4, o 

valor desse indicador foi de 99%. Para este cliente em particular consegue-se observar que a 

percentagem das encomendas que são entregues nas datas acordadas, entre a empresa e o 

cliente mantêm-se acima dos 90%. 

Para a amostra de clientes escolhida, sem o cliente top 5, verificou-se que a média das 

percentagens de ordens de venda cumpridas na primeira metade do ano 2016, é de cerca de 

95%. Na segunda metade desse mesmo ano a média de cumprimento dos prazos de entrega 

das OV dos clientes escolhidos foi de 88%. Desde o começo do ano de 2017 até ao início do 

período escolhido para estudo a percentagem toma o valor de 77% e para o período em 

análise a percentagem registada é de 58%. Estes valores são bastante mais baixos que os 

valores do cliente top 5, o que poderá indicar que a empresa tem contrariedades que não 

permitem manter o mesmo nível de excelência com estes clientes ou ter-se-á tratado de um 

valor com carácter excecional, pelo que teria que ser feita uma análise aprofundada às causas 

deste resultado. 

Através da observação destes valores e da figura 12 é de destacar que será fundamental 

analisar estes resultados, uma vez que a diminuição no nível de serviço que se registou no 

período em análise implicará uma avaliação da importância destes clientes para a empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Gráfico das percentagens de OV cumpridas 
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Os dados que estão apresentados nesta secção foram retirados diretamente do software da 

empresa que permite obter este indicador de cumprimento de prazos de entrega das OV. 

Apenas foi feita uma média das percentagens dos seis clientes, quando foi necessário.  

É de notar que foi na segunda metade do ano de 2016 que ocorreu a mudança de máquinas 

podendo justificar a diminuição do cumprimento dos prazos de entrega. 
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4 Análise do problema 

O projeto foi desenvolvido no subdepartamento SAC junto dos colaboradores. A proximidade 

e a comunicação com estes permitiu ficar a conhecer melhor o funcionamento de todos os 

procedimentos que se realizam dentro do departamento comercial, especificamente dentro do 

subdepartamento SAC e, ter uma noção abrangente do que acontece nos outros departamentos 

da empresa.  

A convivência e o diálogo com os colaboradores do SAC possibilitou levar as suas opiniões 

(tantas de melhoria como de crítica) sobre os procedimentos em consideração. 

4.1 Diagrama Causa-Efeito  

Em todo este processo de gestão de encomendas existem inúmeros constrangimentos, os quais 

vão surgindo conforme as encomendas vão sendo processadas, quer seja ao nível da produção, 

do inventário, da expedição ou mesmo com o próprio cliente.  

Sendo um dos objetivos da empresa a diminuição do incumprimento dos prazos de entrega 

torna-se bastante relevante abordar esta questão e tentar apurar quais as origens do problema, 

nomeadamente as que estão relacionadas com este departamento. Entre os fatores espalhados 

ao longo do processo e que estão na sua origem pode-se referir, por exemplo, as avarias de 

máquinas, a falta de ferramentas para a produção de um pedido, a falta de camiões para a 

expedição dos produtos, problemas no planeamento da produção, as falhas de comunicação 

entre departamentos, entre outros. A maior parte destes motivos estão associados a outros 

departamentos não fazendo por isso sentido analisá-los uma vez que estão fora do âmbito 

deste projeto.  

Segundo as observações feitas pode-se afirmar que uma das principais razões para o 

incumprimento dos prazos de entrega se deve ao facto das máquinas estarem a trabalhar perto 

da sua capacidade máxima, o que faz com que qualquer imprevisto ou problema possa resultar 

num incumprimento, dependendo das ações tomadas para o contrariar.  

Convém ter sempre em mente que a organização funciona como um todo, sendo necessária a 

interajuda e a comunicação eficaz entre todos os departamentos. É esperado que o fluxo de 

informação seja contínuo e o melhor possível. Quando ocorre uma falha no processo, que não 

seja detetada a tempo de ser corrigida, seja qual for o departamento onde ocorre, deve ser 

dado conhecimento ao SAC o quanto antes de modo a que este informe o cliente da alteração 

prevista do prazo de entrega que resultará dessa falha. Existe a consciência coletiva de que se 

o cliente não for devida e atempadamente informado poderão daí resultar consequências 

muito negativas para a empresa do cliente e por conseguinte para a empresa em análise.    

No âmbito deste projeto está a ser feita a análise do departamento comercial, em específico do 

subdepartamento SAC, tendo sido realizado um brainstorming para se identificarem as 

possíveis causas, dentro deste departamento, que estarão na origem do problema com os 

prazos de entrega das encomendas, especificamente com o atraso no registo das encomendas. 

Esse brainstorming resultou no diagrama causa-efeito representado na figura 13.  
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Figura 13 - Diagrama Causa-Efeito 

Analisando o diagrama de causa-efeito consegue-se observar que alguns dos problemas 

poderão estar relacionados com questões burocráticas, como é o caso das aprovações. Este 

ponto pode ser de difícil solução uma vez que este método de trabalho resulta da política de 

trabalho do grupo onde a empresa está inserida.  

Outra das possíveis causas para o problema é a existência de uma comunicação deficiente 

entre os departamentos, cujas causas podem ser por um lado a falta de informação necessária 

para se poder avançar com o processo de encomenda e por outro, e inversamente, o excesso 

de informação devido ao elevado número de e-mails com informação por vezes repetida.  

A causa intitulada como registar encomendas fora do prazo é relativa ao facto de uma 

encomenda chegar num determinado dia, mas só ser registada dias depois, o que vai 

influenciar negativamente o prazo de entrega. Se o registo da encomenda não for realizado no 

dia em que esta chegou e o seu prazo de entrega for muito rígido, este atraso vai 

definitivamente influenciar de uma forma direta o possível incumprimento da data de entrega 

da encomenda ao cliente. O facto de o colaborador só registar/tomar conhecimento da 

encomenda passado algum tempo depois de ela chegar pode acontecer devido a vários fatores, 

entre os quais: o excesso de trabalho a que este eventualmente está sujeito em momentos de 

pico; a falta de verificação do e-mail com a frequência necessária, de forma a possibilitar a 

identificação da chegada da encomenda do cliente; ou, distrações que façam com que o 

colaborador não identifique em tempo útil um e-mail que contenha uma encomenda.  

Outros dos motivos que faz com que se registem as encomendas fora do prazo prende-se com 

a não existência, por vezes, duma informação atualizada relativa às datas disponíveis da 

capacidade das máquinas, o que faz com que seja assumida uma data que estava comunicada 

previamente para a produção da encomenda e que no momento de criação da OV pode já não 

estar adequada à realidade. Quando se toma conhecimento que a data real de produção não é a 

que foi tomada em consideração no cálculo da data de entrega da encomenda, devido a algum 

dos fatores atrás mencionados, está-se perante uma situação que vai afetar o ritmo de trabalho, 

com a agravante de nem sempre ser possível detetar este diferencial em tempo útil de poder 

informar o cliente dentro do limite das 48 horas definidas. Outro dos motivos que pode 

resultar em atrasos nos prazos de entrega está relacionado com a disponibilização da 

informação como, por exemplo, na fase de verificações. 
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4.2 Clientes 

Nesta organização os clientes são classificados em dois tipos diferentes. O primeiro tipo inclui 

os clientes denominados de regulares e compreende os que realizam encomendas de forma 

frequente, ou pelo menos todos os anos por volta da mesma altura. O outro tipo de clientes, 

intitulados de variáveis, compreende os clientes que fazem encomendas esporádicas ou então 

aqueles que fazem encomendas pela primeira vez. Os clientes regulares são responsáveis por 

cerca de 80% do volume de vendas da empresa (valor referente ao ano 2016). As análises 

feitas ao longo desta dissertação vão incidir sobre os clientes do primeiro tipo, os clientes 

regulares.  

Dentro do grupo dos clientes regulares decidiu-se utilizar uma amostra, pois não seria viável 

analisar todos os clientes dentro desse grupo dada a sua dimensão. A escolha dos clientes da 

amostra teve por base os seguintes critérios: serem clientes que estão presentes no top 35 do 

ranking das vendas e trabalharem com a empresa há mais de 3 anos.  

Tendo estes critérios em consideração foram selecionados, para se proceder ao estudo, seis 

clientes, sendo um deles um cliente do top 5. Os 6 clientes escolhidos encontram-se no top 35 

do ranking das vendas do ano 2016 e correspondem a cerca de 37% do volume das vendas 

dos clientes regulares. 

Faz sentido analisar este cliente de forma independente, uma vez que entre os clientes 

regulares, este representa cerca de 22% do volume de vendas. Comparando este valor de 22% 

com o valor mencionado no capítulo anterior, em que este cliente juntamente com os outros 

cinco clientes selecionados correspondiam a cerca de 37% do volume de vendas, observa-se 

que o valor do volume das vendas deste cliente é quase um quarto do volume das vendas 

totais dos clientes regulares e mais de metade do valor da percentagem dos clientes 

selecionados. Estes valores são referentes ao ano 2016. Os valores relativos a este cliente 

demonstram a importância para a empresa da análise do fluxo de informação, de e para este 

cliente, de forma a conhecê-lo bem e torná-lo mais eficaz. 

4.3 Pressupostos 

Neste projeto pretende-se averiguar se o processo de gestão de encomendas está a ser 

executado da forma mais eficiente, se existe alguma oportunidade de melhoria e alguma 

forma de reduzir o lead time do processo.  

A maioria dos dados foram retirados do software da empresa onde estavam registadas as datas 

da criação da OV e da criação da OT. Os restantes dados, como as datas da receção da 

encomenda e da confirmação da mesma, foram obtidos através do registos no endereço de e-

mail comum aos colaboradores do SAC. A análise desses dados, feita ao longo do projeto, vai 

permitir o cálculo dos tempos médios associados a cada tarefa.  

Dentro de cada OV existe um número diferente de produtos e, se dentro da OV existir nem 

que seja apenas um produto novo essa OV é considerada como um primeiro pedido, para 

efeito do estudo. Apenas o cálculo dos atrasos das datas de entrega foi feito por produto e não 

por OV, uma vez que as entregas são elas também feitas por produto e não por OV. 

Na classificação dos produtos os que possuíssem nova imagem, novo cortante, nova rota de 

máquinas e tivessem o seu processo novo enviado para o subdepartamento “desenho” foram 

classificados como produtos novos. Também foram considerados primeiros pedidos os 

pedidos que continham algum tipo de alteração. Os pedidos para os quais não se encontrou 

nenhuma informação nos e-mails em relação aos produtos foram classificados, por defeito, 

como pedidos repetidos.  
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Para o cálculo das datas de entregas, se o cliente tiver tido uma entrega do produto no dia 

previsto, mesmo que não fosse entregue a quantidade total pedida, foi considerada a 

encomenda entregue sem atraso, uma vez que tinha sido entregue uma parte da encomenda. 

Caso a data de entrega seja alterada na confirmação da encomenda, o que acontece devido a 

diferentes fatores como por exemplo a falta de espaço na máquina para produção, essa 

diferença de datas de entrega não é contabilizada como atraso. É válida para efeitos de 

cumprimento de prazo a data confirmada ao cliente. 

No caso dos primeiros pedidos quando não se conseguiu encontrar informação sobre a 

receção, pelo colaborador do SAC, do e-mail da encomenda e por isso não se sabe exatamente 

quando foram feitas as verificações sobre o produto novo, assumiu-se que o tempo entre a 

chegada do e-mail da encomenda e as verificações correspondia a metade do tempo entre a 

chegada do e-mail da encomenda e a criação da OV. 

Estes pressupostos serviram para facilitar o estudo e análise dos dados. 

4.4 Levantamento de dados e metodologia 

Em ambientes de escritório existem, por norma, tempos que são desperdiçados e tarefas que 

não são desenvolvidas da forma mais eficaz. No entanto, os colaboradores ou não têm a 

perceção que esses problemas existem ou reconhecendo que eles estão presentes no seu 

trabalho não os conseguem assinalar ou medir. No sentido de se demonstrar que existe um 

problema, em qualquer situação, é necessário a recolha de dados que reflitam o que se passa 

nos processos. A recolha e análise dos dados vão permitir localizar os problemas e incidir 

sobre os mesmos. 

O levantamento de dados para este projeto foi realizado relativamente aos diferentes clientes 

supracitados, nomeadamente sobre o fluxo de informação relacionado com as encomendas 

dos mesmos. O intervalo de tempo utilizado foi de 13/02/2017 a 23/03/2017. 

A informação recolhida neste período foi considerada uma amostra representativa das 

encomendas gerais colocadas pelos clientes, uma vez que foram analisados outros períodos de 

tempo que apresentavam aproximadamente a mesma duração, como por exemplo, o período 

análogo do ano anterior e o período de tempo entre setembro e outubro. Em todos estes 

períodos foram colocadas cerca de 38 OV, em média, por dia. 

O processo escolhido para a análise foi o processo de registo de encomendas que começa na 

receção da encomenda e acaba na criação da ordem de trabalho relativa a essa encomenda e 

na confirmação da encomenda, uma vez que se considera este processo como sendo uma das 

principais funções do SAC e um dos processos-chave que cria valor para o cliente. Outras das 

razões para escolha deste processo para a análise levada a cabo prende-se com o facto de este 

ser exclusivo do subdepartamento SAC e, como tal, ser mais fácil a recolha de informação, e 

também porque existe um maior controlo sobre o seu funcionamento dentro do 

subdepartamento em análise.  

Procedeu-se, então, ao estudo do processo e à medição dos diferentes tempos. O primeiro 

tempo medido foi o tempo entre a chegada da encomenda e a criação da OV. Os dados foram 

retirados vendo a data de chegada do e-mail com a encomenda e a data da criação da OV 

registada no software, para assim se medir o tempo que os colaboradores demoram a reparar 

na chegada do e-mail com a encomenda. Para primeiros pedidos este tempo entre a chegada 

da encomenda e a criação da OV foi dividido em dois tempos diferentes, sendo o primeiro o 

tempo entre a receção da encomenda e o início das verificações em relação ao novo produto e 

o segundo corresponde ao tempo entre o fim das verificações e a criação da OV. Esta divisão 

serve para detetar se o tempo das verificações, onde estão envolvidos mais intervenientes 

(colaboradores e clientes), é de facto superior ao tempo que leva a detetar a chegada do e-mail 
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com a encomenda. O tempo entre a criação da OV e a criação da OT serve para averiguar se a 

aprovação que tem lugar entre a OV e a OT está a demorar mais tempo do que é suposto. 

Todos estes dados foram retirados diretamente do sistema informático.  

O tempo entre a criação da OT e a confirmação da encomenda serve para apurar se a resposta 

é dada ao cliente de uma forma rápida. Estes dados foram retirados dos registos no endereço 

de e-mail comum do SAC e do software da empresa. O tempo total entre a chegada da 

encomenda e a confirmação da mesma serve para calcular qual é o tempo total do processo 

durante o período analisado.  

Encontram-se aqui os seguintes tempos para cada um dos clientes selecionados: 

 Tempo entre a chegada da encomenda e a criação da OV no software; 

o Tempo entre a chegada da encomenda e as verificações (exclusivamente para 

primeiros pedidos); 

o Tempo entre as verificações e a criação da OV (exclusivamente para primeiros 

pedidos) 

 Tempo entre a criação da OV e a criação da OT no software; 

 Tempo entre a criação da OT e a confirmação da data prevista da entrega da 

encomenda; 

 Tempo total entre a chegada da encomenda e a confirmação da data prevista da 

entrega da mesma ao cliente. 

Estes tempos foram medidos quer para primeiros pedidos quer para pedidos repetidos. A 

recolha dos tempos relativos à chegada das encomendas foi possível através do recurso à 

informação disponível na caixa de correio eletrónico específica do subdepartamento, cujo 

endereço foi concebido para receber todas as comunicações dos clientes e ao qual todos os 

colaboradores do SAC têm acesso. Este endereço de e-mail foi criado com o intuito de não 

existirem perdas de informação dos pedidos dos clientes, nomeadamente nos casos em que 

algum dos colaboradores do SAC falte inesperadamente ou quando se encontre de férias, 

outro qualquer colaborador que o substitui consiga aceder à informação relativa às 

encomendas dos clientes constantes das carteiras geridas pelo colaborador ausente.  

Na recolha dos tempos da chegada das encomendas dos clientes enviadas por e-mail 

verificou-se que alguns dos clientes não estavam a fazer uso deste endereço para o envio dos 

seus pedidos. Alguns dos clientes já tinham sido alertados para o facto de que o não envio dos 

seus pedidos para ou com o conhecimento deste endereço de e-mail poderia não permitir uma 

resposta atempada por parte do SAC.  

Os delegados comerciais também estão informados que sempre que enviam e-mails para os 

seus colegas do SAC, que acompanham as suas carteiras, o devem fazer com o conhecimento 

do endereço eletrónico do SAC. Todas as respostas aos e-mails dos clientes ou mesmo dos 

departamentos internos da empresa devem ser feitas com o conhecimento desse mesmo 

endereço. A adoção deste procedimento por parte dos colaboradores veio facilitar, de uma 

forma decisiva, a procura e o tratamento da informação. Todavia continuam a existir trocas de 

e-mails sem o conhecimento do SAC uma vez que quando faltava alguma informação e se 

questionava os colaboradores sobre isso, eles procuravam a informação e percebiam que esta 

não tinha sido enviada para o endereço de e-mail comum.  

Foram encontradas algumas limitações na recolha de tempos como, por exemplo, o facto de o 

software não disponibilizar a hora em que as OV, OT e OS são aprovadas e apenas registar a 

data. Este facto impossibilita a tarefa de averiguar se o tempo entre a criação da OV e a 

criação da OT e entre a criação da OT e a confirmação da encomenda correspondem apenas a 

tempos em que as OV e as OT estão paradas à espera de aprovação. Para além disso, no caso 

das aprovações das OV só aparece a data da última aprovação – que ocorre no seguimento por 
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exemplo duma correção do preço ou duma alteração de quantidade requerida pelo cliente – 

não se conseguindo saber quando teve lugar a primeira aprovação dificultando, em alguns 

casos, que se verifique se foi a aprovação que afetou algum dos tempos de maior duração. 

Outra limitação prende-se com o facto de alguns assuntos serem tratadas por telefone ou 

pessoalmente não existindo um registo escrito, o que poderá estar na origem de algumas 

falhas na recolha da informação. 

4.5 Resultados obtidos da recolha de dados 

Durante a recolha de dados do processo e da análise de clientes constatou-se que o cliente top 

5 em estudo tinha um procedimento um pouco diferente dos restantes cinco clientes 

selecionados relativamente à colocação de encomendas. 

Para a obtenção dos tempo padrão de processamento para a criação da OV e a criação da OT 

foi utilizado, como referência, o trabalho de um colaborador e medido o tempo que este 

demorava a executar cada tarefa. Em relação ao tempo de confirmação da encomenda, este 

não corresponde ao tempo que demora a escrever um e-mail de raiz, pois já existe um texto 

tipo pré-definido a que o colaborador tem acesso, de modo a agilizar o seu trabalho, que 

apenas terá de selecionar e enviar como resposta para o cliente a confirmar o prazo de entrega 

previsto da sua encomenda. Em algumas situações é necessário realizar pequenas alterações 

ao texto de base adequando-o ao cliente e à situação em questão. 

No que respeita às verificações dos primeiros pedidos, e dada a sua disparidade devido ao 

número de produtos para os quais são necessárias, e porque envolvem não raras vezes os 

clientes e colaboradores de diferentes subdepartamentos, não é fácil fazer a sua medição ou 

definir um tempo como o ideal, considerando-se apenas que devem ser feitas no menor espaço 

de tempo possível. 

Todos os tempos expostos são tempos médios, uma vez que se registaram, numa folha de 

Excel, os tempos de cada encomenda, cliente a cliente e calculou-se uma média para esses 

tempos. 

4.5.1 Cliente Top 5 

Tendo em conta a sua especificidade, este cliente foi separado dos outros que fazem parte da 

amostra e teve uma análise diferente, tendo apenas sido retirados os tempos relativos à 

receção da encomenda, à criação da OV e o tempo entre a criação da OV e a criação da OT. 

Para este cliente não é feita a confirmação da encomenda definida no procedimento, uma vez 

que a comunicação entre o colaborador do SAC associado a este cliente e o próprio cliente é 

estreita e quase como uma conversação através de e-mail, originando que as encomendas 

sejam alteradas quase diariamente, com pedidos de incrementos ou de anulações de diferentes 

produtos regulares.  

No período analisado, o número de ordens de venda registadas para este cliente foram trinta e 

três. As encomendas regulares deste cliente contêm números díspares de produtos. O maior 

número de produtos registado numa das encomendas observadas foi de 52 produtos, 

tornando-se, por vezes, encomendas mais demoradas a registar no software. Como já referido, 

este cliente solicita muitas alterações aos pedidos enviados antecipadamente assim como 

solicita a produção de referências que não constavam daqueles pedidos, o que resulta na 

criação de uma nova OV, algumas vezes de apenas um produto. Devido a essa discrepância 

no número de produtos dentro das OV foi calculado o número médio de produtos por OV. 

De maneira a se conseguir obter um valor médio do tempo que realmente cria valor para este 

processo multiplica-se o número médio de produtos por OV pelo tempo de criação de uma 

OV. Subtraindo este tempo médio calculado ao tempo médio entre a receção da encomenda e 
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a criação da OV obtém-se o tempo que não acrescenta valor a essa tarefa. Faz-se o mesmo 

cálculo para descobrir o tempo que não agrega valor para tempo médio entre a criação da OV 

e a criação da OT. 

Na tabela 1 estão os dados relativos ao número médio de produtos, ao número de OV 

repetidas e ao tempo que cada atividade demora a ser realizada. Os tempos médios, os tempos 

que agregam valor às tarefas e os tempos desperdiçados encontram-se na tabela 2 e são 

referentes aos pedidos repetidos. 

Tabela 1 - Dados das OV de pedidos repetidos do cliente top 5 

Nº de OV repetidas 28 

Nº de produtos médios por OV 11 

Tempo de criação de uma OV 1m21s/ por produto 

Tempo de criação de uma OT 35s/por produto 

 

Tabela 2 - Tempos associados às OV de pedidos repetidos do cliente top 5 

Tarefas Tempo médio 

total 

Tempo que agregam 

valor ao 

procedimento 

Tempo que não 

agregam valor ao 

procedimento 

Receção da 

encomenda e criação 

da OV 

8h37m19s 14m51s 8h22m28s 

Criação da OV e 

criação da OT 

6h48m45s 6m25s 6h42m20s 

Tempos médios totais 15h26m04s 21m16s 15h04m48s 

A percentagem de tempo que não agrega valor do procedimento em análise é cerca de 98% 

No caso da tabela dos tempos médios para pedidos novos está discriminado mais um tempo 

médio que se insere dentro do tempo médio entre a receção da encomenda e a criação da OV. 

Este tempo médio é divido em dois tempos diferentes, sendo o primeiro o tempo médio entre 

a receção da encomenda e início de verificações em relação ao novo produto e o segundo é o 

tempo médio entre o fim das verificações e a criação da OV, como já foi supracitado. 

Na tabela 3 encontram-se dados relativos ao número médio de produtos e ao número de OV 

novas. Os tempos que cada atividade demora a ser realizada são os mesmos que para os 

pedidos repetidos, e encontram-se na tabela 1. Os tempos médios, os tempos que agregam 

valor às tarefas e os tempos desperdiçados encontram-se na tabela 4 e são referentes aos 

primeiros pedidos. 

Tabela 3 - Dados das OV de primeiros pedidos do cliente top 5 

Nº de OV novas 5 

Nº de produtos médios por OV 1 
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Tabela 4 - Tempos associados às OV de primeiros pedidos do cliente top 5 

Tarefas Tempo médio 

total 

Tempo que agregam 

valor ao 

procedimento 

Tempo que não 

agregam valor ao 

procedimento 

Receção da 

encomenda e 

verificações 

59h28m00s - - 

Verificações e criação 

da OV 

82h19m24s 1m21s 82h18m03s 

Criação da OV e 

criação da OT 

14h16m48s 35s 14h16m13s 

Tempos médios totais 156h04m12s 1m56s 156h02m16s 

A percentagem de tempo que não agrega valor é aproximadamente de 100%. 

No caso deste cliente os pedidos repetidos correspondem a cerca de 85% dos pedidos totais, 

para o intervalo de tempo considerado. Os atrasos verificados nas datas de entrega das OV 

analisadas foram de cerca de 2% em relação a pedidos repetidos e de cerca de 20% em relação 

a pedidos novos. 

Apesar da percentagem de atrasos no caso dos produtos repetidos não ser significativa, no 

caso dos produtos novos ela já apresenta alguma relevância pelo que deverá ser tomada em 

consideração. Os atrasos nos prazos de entregas podem estar relacionados com várias falhas 

verificadas ao longo da cadeia de valor do produto, desde a receção da encomenda até à 

disponibilização do produto acabado e, muitas das vezes, essas falhas podem não ter a sua 

origem no departamento em estudo. Mesmo que as razões do incumprimento relativo aos 

prazos de entrega não sejam atribuídas ao departamento em estudo, verifica-se que nesta 

primeira tarefa, que consiste no registo das encomendas no software e posteriormente na 

criação da ordem de trabalho, a qual desencadeia todo o processo de fabrico da encomenda, 

existe MUDA.  

É possível observar-se que os tempos que agregam valor às tarefas em análise são bastante 

inferiores aos tempos desperdiçados às mesmas tarefas (tempos que não agregam valor).    

4.5.2 Outros clientes da amostra 

No caso do cliente top 5 da empresa, mencionado no ponto anterior, foi estudado o fluxo de 

informação desde a receção do e-mail até à criação da OT. 

No caso dos restantes cinco clientes do grupo dos seis selecionados como amostra, foi feita 

uma análise mais extensa, desde a receção do e-mail da encomenda até à confirmação da 

mesma. Recolheram-se todos os tempos que medeiam entre a receção da encomenda e a 

criação da OV, entre a criação da OV e a criação da OT e entre a criação da OT e a 

confirmação da encomenda. A confirmação de encomendas, para estes cinco clientes, é feita 

da mesma forma padrão que é feita para todos os clientes, ou seja, depois de se ter criado a 

OT envia-se a confirmação da encomenda para o cliente.  

As confirmações das encomendas são, por vezes, feitas por produtos de forma a não se 

atrasarem as confirmações. Outras vezes, as confirmações da encomenda são feitas para a 

totalidade dos produtos podendo ser mais demoradas, o que geralmente acontece quando delas 

consta um elemento novo. Essa particularidade vai influenciar alguns dos tempos entre a 

criação da OT e a confirmação da encomenda, no caso dos pedidos repetidos. 
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No total destes clientes analisados foram registadas 148 ordens de venda, correspondendo 57 

dessas ordens de venda a encomendas que continham pelo menos um produto novo e 91 

ordens de venda que continham apenas produtos repetidos. Os pedidos repetidos 

correspondem a cerca de 60% e os pedidos novos a cerca de 40% dos pedidos totais destes 

clientes, isto para o período de tempo em análise. 

O número de produtos que constam nestas encomendas, quer sejam novas ou repetitivas, não 

é tão elevado como o número de produtos existente nas encomendas do cliente top 5 analisado 

no ponto anterior. Constatou-se que, dentro do grupo destes clientes, existem uns com 

encomendas superiores aos outros no que diz respeito ao número de produtos. No entanto, foi 

calculado um número médio de produtos na amostra para os cinco clientes, excluindo o 

cliente top 5, quer para encomendas repetitivas como para encomendas novas. Os cálculos dos 

tempos médios, os que acrescentam valor e os que não acrescentam valor ao processo em 

questão, foram feitos da mesma forma que foi feito o cálculo para o cliente top 5.  

Na tabela 5 estão os dados relativos ao número médio de produtos e ao número de OV 

repetidas e ao tempo que cada atividade demora a ser realizada. Os tempos médios, os tempos 

que agregam valor às tarefas e os tempos desperdiçados encontram-se na tabela 6 e são 

referentes aos pedidos repetidos. 

Tabela 5 - Dados das OV de pedidos repetidos dos clientes da amostra 

Nº de OV repetidas 91 

Nº de produtos médios por OV 3 

Tempo de criação de uma OV 1m21s/por produto 

Tempo de criação de uma OT 35s/por produto 

Tempo de escrever/adaptar um e-mail de 

confirmação de uma encomenda 

1m28s 

 

Tabela 6 - Tempos associados às OV de pedidos repetidos dos clientes da amostra 

Tarefas Tempo médio 

total 

Tempo que agregam 

valor ao 

procedimento 

Tempo que não 

agregam valor ao 

procedimento 

Receção da 

encomenda e criação 

da OV 

19h34m38s 4m03s 19h30m35s 

Criação da OV e 

criação da OT 

9h08m47s 1m45s 9h07m02s 

Criação da OT e 

confirmação da 

encomenda 

8h02m08s 1m28s 8h00m40s 

Tempos médios totais 36h45m34s 7m16s 36h38m17s 

A percentagem de tempo que não agrega valor é aproximadamente de 100%. 

Tal como para o cliente top 5, para os restantes clientes da amostra, no caso de novas OV, foi 

contabilizado também o tempo médio entre a receção da encomenda e as verificações e o 

tempo médio entre as verificações e a criação da OV. 
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Na tabela 7 encontram-se dados relativos ao número médio de produtos e ao número de OV 

novas. Os tempos que cada atividade demora a ser realizada são os mesmos que para os 

pedidos repetidos, e encontram-se na tabela 5. Os tempos médios, os tempos que agregam 

valor às tarefas e os tempos desperdiçados encontram-se na tabela 8 e são referentes aos 

primeiros pedidos. 

Tabela 7 - Dados das OV de primeiros pedidos dos clientes da amostra 

Nº de OV novas 57 

Nº de produtos médios por OV 2 

 

Tabela 8 - Tempos associados às OV de primeiros pedidos dos clientes da amostra 

Tarefas Tempo médio 

total 

Tempo que agregam 

valor ao 

procedimento 

Tempo que não 

agregam valor ao 

procedimento 

Receção da 

encomenda e 

verificações 

29h38m12s - - 

Verificações e criação 

da OV 

56h52m47s 2m42s 56h50m05s 

Criação da OV e 

criação da OT 

11h55m33s 1m10s 11h54m23s 

Criação da OT e 

confirmação da 

encomenda  

10h30m44s 1m28s 10h29m16s 

Tempos médios totais 108h57m15s 5m20s 108h51m56s 

A percentagem de tempo que não agrega valor é aproximadamente de 100%. 

Para o período em análise, os atrasos nas entregas dos clientes da amostra, excluindo o cliente 

top 5, correspondem a cerca de 27% da totalidade no caso dos pedidos repetidos e a 47% no 

caso dos pedidos novos. Estes valores são ambos significativos e por isso deve-se refletir 

sobre os mesmos. Tanto no caso do cliente top 5 como no caso dos outros cinco clientes os 

atrasos nos prazos de entrega têm maior incidência nos pedidos novos, como seria de esperar.  

Em todos os clientes, tanto no cliente top 5 como nos outros clientes da amostra, verifica-se 

que os tempos que não acrescentam valor às tarefas apresentam percentagens bastante 

elevadas e que existe descontinuidade no fluxo de informação.  

Torna-se imprescindível reduzir estes tempos que não adicionam nenhum valor para o 

processo. Por si só a eliminação de desperdício consistirá numa excelente oportunidade para 

otimizar o desempenho do processo. Esta eliminação permitirá acelerar e tornar mais contínuo 

o processo de gestão das encomendas, melhorando a sua eficácia. 

4.5.3 Comparações entre clientes  

Em seguida está representada a sequência temporal das atividades do processo de registo de 

encomendas, quer para pedidos repetidos quer para primeiros pedidos, e a sua duração.  

Na figura 14 está representando o processo de registo de encomendas para pedidos repetidos 

onde a atividade 1 corresponde ao tempo entre a receção da encomenda e a criação da OV, a 
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atividade 2 corresponde ao tempo entre a criação da OV e a criação da OT e a atividade 3 

corresponde ao tempo entre a criação da OT e a confirmação da encomenda. A atividade 3 é 

só para os clientes da amostra sem o cliente top 5. A figura 14 permite visualizar de uma 

forma mais rápida quais são as atividades que estão a tomar mais tempo e como estas se 

distribuem ao longo do tempo. Pela observação da figura 14 a atividade que demora mais 

tempo é a primeira.  

 

Figura 14 - Sequência temporal para pedidos repetidos 

Nos pedidos repetidos dos clientes da amostra observa-se que o tempo entre a chegada do 

pedido e a confirmação da encomenda (aproximadamente 37 horas) está dentro do que é 

recomendado pela própria empresa, não ultrapassando o prazo das 48 horas úteis definido no 

procedimento. 

Na figura 15 está representando o processo de registo de encomendas para pedidos repetidos 

onde a atividade 1 corresponde ao tempo entre a receção da encomenda e as verificações, a 

atividade 2 corresponde ao tempo entre as verificações e a criação da OV, a atividade 3 

corresponde ao tempo entre a e a criação da OV e a criação da OT e a atividade 4 ao tempo 

entre a criação da OT e a confirmação da encomenda. A atividade 4 é só para os clientes da 

amostra, sem o cliente top 5. 
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Figura 15 - Sequência temporal primeiros pedidos 

Registam-se tempos muito superiores às 48 horas definidas para a confirmação da 

encomenda. 

Consegue-se observar que tanto para o cliente top 5 como para os restantes cinco clientes da 

amostra, no caso dos produtos repetidos, o maior espaço temporal é o que medeia entre a 

receção da encomenda e a criação da OV. No caso dos primeiros pedidos, também para todos 

os clientes analisados, o maior espaço temporal é o que medeia entre as verificações e a 

criação da OV. Faz sentido que este seja o maior espaço temporal uma vez que envolve todo o 

departamento e, por vezes, a interação entre um maior número de pessoas. 

Pode-se constatar que o tempo médio entre a criação da OV e a criação da OT, sinalizado a 

cor de laranja na figura 14 e a cor cinzento na figura 15, é bastante menor que o tempo médio 

entre a chegada do e-mail e a criação da OV, sinalizado a cor azul tanto na figura 14 como na 

figura 15, o que demonstra que a espera pelas aprovações pode não ser o motivo principal 

para a demora entre as tarefas. A falta de aviso da aprovação, quer da OV quer da OT, por 

outro lado, resulta em tempos desperdiçados.  

É importante para a empresa tornar o fluxo de informação mais fluído, com menos 

interrupções. É necessário que exista continuidade no processo de criação e validação da 

informação e que quando esta estiver completa não existam atrasos na comunicação com o 

decisor. A informação é um recurso valioso que tem impacto ao longo de toda a organização 

tanto ao nível estratégico como ao nível operacional. A passagem (fluxo) de informação está 

relacionada com a forma como se comunica e esta deve ser feita da maneira mais simples, 

mais clara e contínua possível. Acresce a isto que comunicação formal e burocrática é a 

menos motivadora para as pessoas, visto que têm de estar “à espera” da informação. 

4.6 Melhorias  

4.6.1 Alterações no Procedimento de Registo de Encomendas 

Os tempos desperdiçados, ou seja, aqueles que não agregam valor ao longo do processo de 

gestão de encomendas, devem ser reduzidos ou mesmo eliminados, sendo que para tal foram 

apresentadas, ao longo deste capítulo, algumas sugestões com esse intuito.  
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A análise do processo de gestão de encomendas, bem como a análise dos tempos de espera 

associados a este, é uma ótima maneira de identificar alguns problemas existentes no 

subdepartamento SAC o que nos permitiu descobrir algumas tarefas que estão a prejudicar o 

normal fluxo do procedimento em análise. 

Outra das análises que pode ser praticada não é em relação aos tempos de espera entre tarefas 

mas sim às próprias tarefas. Essa análise às atividades permite perceber se cada uma delas 

acrescenta, de facto, valor ao procedimento em si. A eliminação de certas atividades ou, 

melhor ainda, a mudança na ordem de algumas atividades pode permitir tornar o processo 

mais eficiente e expedito.  

A alteração na forma como o processo é executado pode reduzir exponencialmente os tempos 

desperdiçados e a sua reestruturação pode simplificar bastante o trabalho dos colaboradores 

do SAC. 

Uma das sugestões para melhorar o processo de gestão de encomendas é a diminuição dos 

tempos desperdiçados entre a receção da encomenda, a criação da OV e a criação da OV e a 

criação da OT, conforme se pode verificar nos registos.  

A atividade que consiste na criação da OV, como descrito no capítulo 3, é uma venda 

pendente e não está a acrescentar nenhum benefício para a cadeia de valor do produto. Esta 

atividade cria, automaticamente, um tempo de espera entre o fim da criação da OV e a 

aprovação da mesma. Uma das soluções que iria permitir que o tempo de espera entre o fim 

da criação da OV e da aprovação da mesma deixasse de existir, seria alcançada pela inversão 

da ordem das atividades, ou seja, primeiro realizar-se a criação da OT e em seguida a criação 

da OV, como podemos ver na figura 16. 

Esta nova forma de realizar o procedimento faria com que a aprovação da ordem de trabalho 

acontecesse antes da aprovação da ordem de venda permitindo que uma vez aprovada a ordem 

de trabalho automaticamente a ordem de venda que lhe está associada estaria aprovada. 

Qualquer encomenda que é aprovada para ser produzida, implicitamente, também está 

aprovada para ser objeto de venda. Através desta alteração desapareceria o tempo de 

aprovação da ordem de venda apenas ficando o tempo de espera relativo à aprovação da OT. 

Outra vantagem seria a de facilitar o trabalho dos responsáveis pelas aprovações pois teriam 

de verificar e validar a informação acerca de uma encomenda apenas uma vez. Para além 

disso se se mantivesse o prazo das 48 horas de comunicar a confirmação da encomenda ao 

cliente isso iria colocar uma pressão sobre as OT o que seria excelente para o processo ser 

mais acelerado.  

No processo de registo de gestão de encomendas atual, após a sua criação e uma vez 

aprovadas as OV, por norma, dão origem a OT geralmente aprovadas mas, se existir alguma 

alteração de dados como, por exemplo, na quantidade, data, ou outra qualquer, a OT fica 

sujeita a aprovação. No novo processo isto não aconteceria uma vez que ao necessitar de 

aprovações apenas das OT, todas as OV ficariam automaticamente aprovadas pois todos os 

dados já haviam sido verificados na primeira aprovação. 
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Figura 16 - Novo processo de registo de encomendas 

Assumindo que os tempos de aprovações têm aproximadamente o mesmo valor, quer sejam 

aprovações das OV ou das OT, pela análise dos valores da secção 4.5.2 regista-se que os 

tempos da aprovação (tempo entre a criação da OV e a criação da OT) corresponde a cerca de 

10% do tempo total do processo de registo de encomendas no caso de primeiros pedidos para 

todos os clientes analisados. No caso dos pedidos repetidos este tempo da aprovação 

corresponde a cerca de 25% para os clientes da amostra e para o cliente do top 5 cerca de 

44%. Estes tempos de aprovação surgem duas vezes durante o processo atual, no entanto no 

processo proposto passaria a existir apenas um momento referente a aprovações conseguindo-

se assim reduzir o outro a zero.  

4.6.2 Alterações no Software 

Sinalização da aprovação das ordens de venda, de trabalho e de serviço 

Os elevados tempos registados entre a criação da OV e a criação da OT e entre a criação da 

OT e a confirmação da encomenda tomam essa dimensão, muitas das vezes, porque o 

colaborador não sabe se a OV ou a OT já se encontram aprovadas e, enquanto isso, realizam 

outras tarefas em lugar de dar seguimento ao processo das encomendas que estão suspensas.  

Quando retornam às tarefas do processo de gestão de encomendas, os colaboradores verificam 

se as OV ou as OT foram aprovadas para poderem dar continuidade ao procedimento 

mencionado. No entanto, se as OV ou as OT não estiverem aprovadas voltam a outras tarefas, 

regressando mais tarde para fazerem de novo essa verificação. Muitas das vezes em que se 

repetem estas verificações sobre as aprovações das OV e das OT, verifica-se que estas 

aprovações ainda não foram feitas, o que faz com que o tempo gasto nestas verificações com 

resultado negativo não acrescente valor para o processo, uma vez que não vão permitir a 

prossecução para o passo seguinte da cadeia de valor do processo de gestão das encomendas. 

Esta situação de repetição das verificações constitui, por si só, uma situação que gera 

desperdício. 

Este desperdício pode ser resultado do facto do software não dispor de qualquer tipo de 

ferramenta/sinalização que permita indicar aos seus utilizadores que as OV ou as OT já se 

encontram aprovadas. Com o intuito de diminuir o tempo desperdiçado a realizar esta 

verificação é proposta a colocação de uma espécie de sinalização no software que possibilite 

avisar os colaboradores do SAC quando uma determinada OV ou OT está aprovada.  
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A sugestão dada é a da criação de um alerta no software que permita notificar os utilizadores 

quando as ordens de venda, as ordens de trabalho e as ordens de serviço estejam aprovadas. 

Este aviso poderia aparecer numa janela do estilo pop-up, na qual surgiria uma lista com as 

OV, OT e as OS aprovadas, organizada por ordem da data de entrega inserida na OV da mais 

premente até à menos urgente. Essa sinalização iria reduzir o tempo de espera nas etapas de 

aprovação do processo de registo de encomendas, uma vez que iria permitir ao colaborador 

saber quando poderia continuar para o passo seguinte do registo da encomenda e contribuir 

para a diminuição do lead time do processo analisado.  

Apesar de já existir uma janela onde se conseguem observar as OV, as OT e as OS que estão à 

espera de aprovação, esta não aparece automaticamente sendo necessária a sua verificação 

com o inerente gasto de tempo. Um aviso conforme o descrito no parágrafo anterior seria 

mais intuitivo e promoveria maiores níveis de eficiência.  

Dependendo do tempo de reação do colaborador à sinalização da aprovação da OV iria 

permitir diminuir o tempo do processo de registo de encomendas com um intervalo de 0 a 

cerca de 10%, para primeiros pedidos de todos os clientes, de 0 a 44% para pedidos repetidos 

do cliente top 5 e de 0 a 25% para pedidos repetidos dos clientes da amostra.  

Informação das datas da aprovação 

Na análise sobre as possíveis causas relacionadas com os tempos que não agregam valor às 

tarefas investigou-se a informação sobre as datas de aprovação para se tentar perceber se esse 

seria um dos motivos que estaria a prejudicar o fluxo normal do procedimento de gestão de 

encomendas.  

Nessa análise à informação reparou-se que as datas das aprovações das OV que aparecem no 

sistema são referentes à última data da aprovação da OV. Se uma OV tiver tido alguma 

alteração e tenha ficado sujeita de novo a aprovação, a data desta nova aprovação não aparece 

no mapa onde se vê a informação referente às datas em que as OV foram aprovadas. Seria 

interessante poder efetuar uma análise ao histórico de todas as aprovações, de forma a 

podermos compreender na íntegra o que se passou com determinada encomenda e perceber 

este diferencial pode ser a razão para alguns dos atrasos.   

4.6.3 Padronização do trabalho 

Devido à diversidade de tarefas que os vários colaboradores do SAC executam, considerou-se 

importante criar um horário específico para se realizarem algumas das tarefas-chave do 

subdepartamento SAC cuja execução tem de ser diária.  

A existência de um horário específico vai permitir incutir nos colaboradores um esquema de 

tarefas possível de ser realizado por todos e que, se este for seguido durante um período de 

tempo suficiente, irá possibilitar a sua assimilação pelos colaboradores do SAC ao fim de 

pouco tempo. A sistematização de tarefas e a criação de tempos específicos para a realização 

de certas tarefas proporciona o aumento da produtividade dos colaboradores e a memorização 

das atividades, fazendo com que estes adquiram um ritmo de trabalho consistente e podendo 

assim encurtar os tempos de espera dos colaboradores que se esquecem de verificar o estado 

de algum dos processos.  

Com o objetivo de reduzir os tempos desperdiçados, foi criado um plano para os 

colaboradores seguirem ao longo do dia. Este plano contem as tarefas principais, comuns, 

essenciais a serem realizadas por todos os colaboradores. O horário proposto permite infundir 

nos colaboradores um ritmo de tarefas e um esquema de trabalho que todos poderão cumprir. 

As tarefas principais são a análise de vendas pendentes e a verificação das OV, das OT e das 

OS. A análise das vendas pendentes deve ser feita no princípio da manhã, para se fazer o 

ponto de situação relativo às encomendas, se está tudo dentro do previsto e, caso contrário 
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poder informar o cliente com a maior brevidade possível. Esta tarefa deverá ser executada 

entre as 8h30 e as 9h. A verificação da aprovação das OV e das OT deve ser realizada em dois 

momentos do dia. Estes horários foram decididos tomando em consideração os valores 

obtidos na análise de resultados. O tempo entre a criação das OV e das OT foi de uma média 

de dez horas e trinta e dois minutos, não se fazendo distinção entre produtos novos ou 

produtos repetidos. A primeira verificação das OV e das OT deve ocorrer depois da análise às 

vendas pendentes entre as 9h e as 9h15 e a segunda verificação deve ocorrer no início da tarde 

entre as 14h às 14h15. Se não for possível cumprir os horários mencionados para estas tarefas 

deve-se, pelo menos, tentar realizar a tarefa o mais próximo possível. O colaborador, ao qual 

está atribuída a tarefa de verificar as aprovações das OS, deve incluir a verificação das OS na 

mesma altura em que verifica as aprovações das OV e das OS, o que vai requer mais tempo 

para realizar a tarefa. 

Assumiram-se os valores de 30 minutos e de 15 minutos para as tarefas de análise de vendas 

pendentes e de verificação das OV, das OT e das OS, respetivamente. No entanto, estes 

tempos são estimativas uma vez que dependem do volume de trabalho a que estas tarefas 

estão associadas.  

Tabela 9 - Distribuição de tarefas ao longo do dia 

Horário Tarefa 

8h30 às 9h Análise das Vendas Pendentes 

9h às 9h15 Verificação das OV e das OT 

14h às 14h15 Verificação das OV e das OT 

O resto do tempo será atribuído a funções particulares de cada um dos colaboradores que não 

estão relacionadas com o procedimento analisado. 

A implementação desta medida ainda não tinha produzido resultados em escala suficiente 

para se poder quantificar a influência que esta medida tomou no processo de registo de 

encomendas. 

4.6.4 Fichas de especificação (5S): 

Com o objetivo de reduzir o tempo desperdiçado na procura de informação relativa aos 

clientes implementou-se os 5S. As fichas de especificação permitem centrar a informação 

relativa às especificidades dos clientes como, por exemplo, o código de cliente, as 

informações obrigatórias nas guias de remessa ou a obrigatoriedade de acompanhamento da 

mercadoria por uma guia do cliente, os horários de descarga, o tipo de paletes, entre outras. 

Esta reunião de dados acerca do cliente é necessária uma vez que o software atual 

disponibiliza as informações sobre os clientes de uma forma dispersa, em diferentes menus. 

Estas fichas de especificação encontram-se em formato pdf, identificadas pelo nome do 

cliente associadas, e estão gravadas em ficheiros na rede de informação da empresa numa 

pasta de computador específica para o subdepartamento SAC. 

Através desta medida os colaboradores conseguem reduzir o tempo gasto na procura da 

informação sobre os clientes, podendo esse tempo ser utilizado em tarefas que acrescentam 

valor ao processo. Quando um colaborador não está presente no seu local de trabalho, por 

estar de férias ou por ausência inesperada, a gestão da sua carteira de clientes fica atribuída a 

um ou mais dos restantes colaboradores. A existência das fichas de especificação permite aos 

outros colaboradores a recolha da informação sobre os clientes que não conhecem tão bem de 

uma forma mais rápida e mais eficaz, caso seja necessário.  
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Esta medida foi implementada e o feedback dos colaboradores do SAC foi que conseguiam 

encontrar a informação de uma forma mais ligeira e ter uma noção mais rápida da informação 

mais específica e relevante dos clientes, que não aparece no software da empresa. 

4.6.5 Ações de formação de colaboradores sobre o tema Lean Thinking 

As formações e os workshops servem para introduzir e consolidar conceitos importantes e 

relevantes para todos os colaboradores de forma a promover o debate de ideias e a 

comunicação entre todos. Os colaboradores irão, desta forma, ter a possibilidade de 

aprofundar conceitos relativos ao pensamento Lean e aplicá-los no seu dia-a-dia, o que irá 

resultar num aumento da motivação dos colaboradores.  

No processo de recolha de informação, ao tentar encontrar as justificações para os tempos tão 

elevados que se apuraram entre o início das verificações e a criação das OT, constatou-se que 

alguns dos delegados não enviavam a informação para o e-mail do SAC e apenas a enviavam 

para o colaborador do SAC que lhe está associado. Este comportamento por parte dos 

delegados comerciais dificulta a busca da informação por parte dos outros colaboradores 

quando ela é necessária.  

Em algumas situações não foi possível a identificação da resposta solicitada pelo SAC e 

devida por alguns colaboradores tanto interdepartamental como para o cliente. Uma relação 

de qualquer género exige comunicação bilateral, o que implica a resposta às mensagens.  

Numa empresa, todos os que nela estão envolvidos devem trabalhar para os mesmos 

objetivos. Os objetivos da empresa, que devem ser do conhecimento geral, visam permitir que 

a empresa cresça a nível económico, de estrutura e de desenvolvimento, também dos seus 

colaboradores, considerando nomeadamente os objetivos pessoais, de uma forma sustentável. 

Para que se alcancem esses objetivos devem os colaboradores comunicar e promover a 

interajuda entre todos, permitindo que estes comportamentos façam parte da cultura 

organizacional. Para tal, uma das medidas propostas passa pela implementação de ações de 

formação que permitam criar ligações de confiança entre os delegados comerciais e os 

colaboradores do SAC que gerem as suas carteiras em backoffice, uma vez que todos estão a 

trabalhar para o mesmo objetivo.  

4.6.6 Gestão Visual 

A gestão visual é uma estratégia que visa facilitar a procura de objetos/papéis que são 

necessários para a realização das tarefas, incluindo as que foram analisadas. Para além disso, 

quanto maior for o ritmo de trabalho mais crucial se torna a descoberta de alternativas que 

permitam encontrar a informação da forma mais ágil e rápida possível. 

Quando as OV, as OT e as OS ficam para aprovar a estratégia que os colaboradores do SAC 

adotam é imprimir as respetivas folhas com os dados associados a cada uma delas e 

armazená-las em pastas. Esta estratégia serve para depois quando forem verificar as 

aprovações pegarem na pasta respetiva e verem uma a uma, tanto no caso das OV, das OT e 

das OS, se já estão aprovadas. 

Substituir as pastas transparentes, que contêm a informação sobre as OV, as OT e as OS, por 

pastas de cores é uma metodologia que permitirá que a sua procura e identificação se torne 

mais fácil, ou seja, ter as pastas com um código de cores, sendo uma cor atribuída às pastas 

onde são colocadas as OV por aprovar, outra às OT por aprovar e numa terceira às OS por 

aprovar, permitirá reduzir o desperdício. A procura, sem as pastas coloridas demora cerca de 

35 segundos e com a sugestão de melhoria cerca de 9 segundos. Existe uma redução de cerca 

de 74 % de tempo.  
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Desta forma, além de se poderem identificar mais rapidamente essas pastas, também se 

consegue ter uma noção visual da quantidade de OV, OT e OS que ainda estão por aprovar e 

proceder à verificação no sistema informático se estão aprovadas ou não. Este sistema pode 

ser aplicado também para outros assuntos que vão surgindo. 

4.6.7 Envio do local de entrega na confirmação da encomenda 

No envio do e-mail da confirmação da encomenda reparou-se que eram confirmadas as 

quantidades, os produtos e as respetivas datas de entrega. No entanto não se confirma o local 

de entrega.  

A sugestão dada passa pela inclusão do local de entrega na informação enviada no e-mail de 

confirmação da encomenda uma vez que existem alguns clientes que possuem mais do que 

um local de entrega. Essa informação poderia prevenir alguns erros nas entregas. 

4.6.8 Informação no e-mail do endereço eletrónico comum 

Uma das limitações registadas ao longo projeto foi a falha de informação nos e-mails devido 

ao facto de existirem alguns elementos, não só dentro como também fora do departamento 

comercial, que não utilizam o endereço eletrónico comum do subdepartamento SAC para o 

envio da informação.  

Uma das medidas para impedir que essa situação aconteça é a de inserir em todos os e-mails 

uma nota de rodapé a relembrar os clientes, e os colaboradores da empresa, para enviarem 

todos os e-mails com o conhecimento do SAC, para o que devem utilizar o endereço em 

causa. 

Outra medida, em vez desta supracitada, poderia se criar um sistema no e-mail que faria um 

envio automático de todas as mensagens de todos os clientes para o endereço eletrónico 

comum a todos os colaboradores do SAC. 

4.6.9 Informação da receção da encomenda 

Para o caso dos primeiros pedidos, muitas das vezes não se consegue enviar a confirmação da 

encomenda no prazo de 48 horas, como se pode confirmar na análise dos resultados. De forma 

ao cliente ter conhecimento que a sua encomenda foi devidamente recebida e está a ser 

analisada, sugere-se o envio de e-mail dando nota da receção da encomenda, por parte do 

colaborador do SAC associado ao cliente em questão, e informando que a mesma está a ser 

objeto de análise. Esta sugestão evita que existam telefonemas do cliente a perguntar se a 

encomenda foi recebida ou, o envio da encomenda a outro fornecedor por o cliente achar que 

não teve resposta em tempo útil.  
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5 Conclusões e Perspetivas de trabalho futuro 

Este projeto pretende demonstrar que as vantagens da filosofia Lean também podem ser 

aplicadas a contextos de escritório, uma vez que o conceito Lean tem como objetivo a criação 

de valor nos processos e com a devida adaptação, as ferramentas Lean podem mostrar a sua a 

sua eficácia em várias áreas. 

Ao longo do projeto revelou-se crucial o envolvimento dos colaboradores de forma a se poder 

ter a noção correta do funcionamento de todos os processos do subdepartamento em análise, e 

em particular do processo escolhido para o estudo. São os colaboradores da empresa que 

possuem um conhecimento intrínseco do processo, uma vez que o executam há um tempo 

considerável, podendo assim fornecer perspetivas sobre o mesmo que de outra forma só se 

conseguiriam obter passando muito tempo a analisá-lo. O envolvimento dos colaboradores 

também é importante para que, no futuro, a mudança proposta seja sustentável. 

A análise do processo de gestão de encomendas tornou-se um pouco limitada quanto à 

procura da totalidade das causas que afetam negativamente o cumprimento dos prazos de 

entrega porque só foi analisada a parte inicial da cadeia de valor (aquela que se enquadrava no 

âmbito do projeto) e apenas um processo foi objeto de estudo, e não toda a cadeia de valor.  

Este estudo permitiu a reconhecimento de melhorias para a redução do desperdício existente 

no processo objeto de análise, como por exemplo, identificando tarefas do processo que 

podem ser eliminadas e possivelmente levar a uma redução de tempo do processo em cerca de 

10% para primeiros pedidos para todos os clientes analisados, 25% para pedidos repetidos 

para os clientes da amostra e em 44% para o cliente top 5. Outra das sugestões de melhoria 

apresentadas foi a padronização do trabalho dos colaboradores do subdepartamento SAC, no 

entanto não foi possível a medição de resultados uma vez que a implementação desta medida 

ainda não tinha produzido resultados em escala suficiente para se poder realizar uma análise 

mais completa.    

Entre os trabalhos futuros a implementação medição e validação das sugestões apresentadas 

neste projetos seriam seguramente das primeiras medidas a tomar. 

Dentro do subdepartamento SAC também podem ser estudados outros procedimentos. O 

próximo procedimento a ser estudado seria a forma como são feitas as alterações das OV que 

o cliente vai solicitando e quais as implicações que essas alterações têm nos prazos de entrega 

das encomendas. Outro procedimento interessante de abordar seria o que envolve a realização 

das ordens de serviço visto que este é o passo seguinte às ordens de trabalho para as 

encomendas com produtos a serem produzidos fora da empresa. A análise das aprovações das 

ordens de serviço e se o tempo que estão a tomar é demasiado elevado ou se estão a ser 

aprovadas eficientemente. 

O estudo de todo e qualquer procedimento revela-se sempre vantajoso, seja qual for o 

departamento, uma vez que permite observar de perto os procedimentos em si, reparando 

naquilo que está a ser feito corretamente mas também o que está ser executado de uma forma 

menos correta e que pode ser melhorado.  
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Tendo isto em mente, julga-se que seria interessante continuar a análise ao que resta da cadeia 

de valor ligada às encomendas de modo a se perceber onde existem mais constrangimentos 

que resultem no incumprimento dos prazos de entrega. A análise total da cadeia de valor 

relacionada com a gestão de encomendas implicaria a extensão da mesma a outros 

departamentos, como por exemplo o departamento da produção. Esta extensão permitiria que 

fossem analisados mais processos e como tal iriam certamente ser identificados mais 

desperdícios, os quais uma vez eliminados contribuiriam para que fosse possível reduzir 

substancialmente, senão eliminar o incumprimento dos prazos de entrega.  

O prolongamento da análise irá com certeza trazer outras oportunidades de melhoria para a 

empresa, pelo que será sempre uma mais-valia a continuação da análise em causa. 

O conceito de melhoria contínua, como o próprio indica, consiste exatamente na incessante 

análise de todos os processos da organização, e melhorá-los procurando atingir a perfeição 

para que desta forma se possa proporcionar um serviço de excelência.  

É importante que a empresa possua uma cultura organizacional de autoanálise, de 

comportamentos Lean e de melhoria contínua para que seja possível alcançar os objetivos a 

que ela se propõe de uma forma sustentável.  
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ANEXO A: Organigrama da empresa em análise 

 


