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Resumo 

O projecto apresentado vem de encontro com a necessidade de optimizar a eficiência e 

qualidade dos processos existentes no departamento de montagens, de uma empresa 

industrial, cuja actividade se centra no fabrico de lentes oftálmicas. Os objectivos do 

projecto são essenciais para a competitividade da empresa, uma vez que cerca de 80% da sua 

produção se destina ao mercado internacional, e onde os seus principais competidores se 

encontram no estrangeiro.  

O desenvolvimento deste projecto focou-se inicialmente na caracterização e no 

diagnóstico da situação produtiva inicial. Procurou-se deste modo, identificar as actividades 

críticas, os desperdícios existentes e elaborar propostas, no sentido de melhorar e optimizar a 

qualidade dos processos existentes. 

As análises efectuadas, permitiram realizar um conjunto de acções no terreno, que 

levaram à obtenção de melhorias significativas quer ao nível do aumento de produção, quer 

na qualidade e eficiência dos processos internos do departamento de montagens. 

As actividades desenvolvidas tiveram por base conceitos na área do Lean Manufacturing, 

na qual se aplicaram metodologias variadas, tais como: 5S, alterações de layouts, melhoria 

contínua. 
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Abstract 

The aim of this Project was to optimize the efficiency and quality of the existing 

processes in one glazing department. Company‟s main activity lies in manufacturing optical 

lenses. This project and its results are crucial for the company to maintain and improve its 

competitiveness, since about 80% of its production is sold on international markets, which is 

also where company‟s main competitors are positioned. 

The development of this Project was initially focused on the characterization and 

diagnosis of the initial production situation. This made it possible to identify the critical 

activities, the existing wastes and elaborate possible solutions to improve and optimize the 

quality of the internal processes.  

The analysis which took place and the set of solutions which was implemented improved 

and raised the production output, achieving more products with higher quality and more 

efficient internal processes of the department 

The implemented solutions were based on the concepts related to the Lean Manufacturing 

practices, such as the 5S, the layout change, the continuous improvement process. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Este capítulo, tem como objectivo contextualizar a presente dissertação, apresentar o 

problema definido e nomeadamente enumerar os principais objectivos a atingir. Será também 

enunciada a metodologia utilizada para a realização do projecto, bem com a estrutura do 

documento.  

1.1 Contexto  

O projecto apresentado neste documento, decorreu em ambiente industrial, numa 

empresa cuja actividade centra-se no fabrico de lentes oftálmicas. O trabalho desenvolveu-se 

no Departamento de Montagens recentemente criado na empresa com o objectivo de auxiliar 

o trabalho das ópticas. A sua principal actividade consiste no corte e montagem das lentes 

nos óculos.  

A melhoria do desempenho e da qualidade do trabalho produzido por este novo 

departamento é fundamental para conseguir obter novos clientes, numa área de negócio que 

é dominada pelas ópticas. Assim, procurou-se melhorar a eficiência dos processos existentes 

no departamento de montagens.  

De forma a aumentar a sua competitividade, as empresas tem necessidade de melhorar e 

optimizar os seus processos internos. Essas melhorias são realizadas com base em filosofias 

tais como o Lean Manufacturing, Just-in-time, entre outras.  

Pretende-se com este trabalho demonstrar a aplicabilidade das técnicas na área do Lean 

Manufacturing, de formar a alcançar os objectivos propostos. 

1.2 Objectivos 

O principal objectivo deste trabalho consiste em melhorar a eficiência dos vários 

processos existente no departamento de montagens. 

Como tal, foram estabelecidos os seguintes objectivos: 



2 
 

 

 Melhor o fluxo de trabalho existe no departamento de montagens; 

 Eliminar os desperdícios existentes nos processos no departamento de montagens; 

 Identificar e aplicar soluções que melhorem os processos existentes no 

departamento; 

 Analisar os motivos que levam a existência de um elevado número de Quebras; 

 Diminuir o número de Quebras existentes. 

 Aumentar a produtividade do departamento de montagens 

1.3 Metodologia  

Para alcançar os objectivos propostos, o trabalho desenvolvido foi dividido em várias 

etapas. Inicialmente procurou-se perceber e identificar as limitações impostas pela 

especificidade desta indústria.  

Posteriormente fez-se um estudo bibliográfico sobre Lean Manufacturing e sobre algumas 

das suas várias vertentes: 

 Eliminação de desperdícios (Excesso de transporte, Excesso de movimentações, 

Tempos de espera); 

 Just-In-Time; 

 Melhoria continua (Filosofia Kaizen). 

De seguida caracterizou-se o funcionamento dos vários processos existentes no 

departamento (modelo AS-IS). Identificou-se os aspectos onde seria necessário proceder a 

acções de melhoria, de acordo com os objectivos propostos. 

Depois de identificados os vários aspectos a melhorar delineou-se várias acções, na 

perspectiva alcançar os objectivos propostos (modelo TO-BE).  

1.4 Organização da Dissertação  

A escrita da tese encontra-se estruturada em 6 capítulos. 

No primeiro capítulo pretende-se contextualizar o trabalho desenvolvido, o local onde foi 

desenvolvido e apresentar a estrutura da escrita da tese. 

No segundo capítulo é feita uma apresentação dos conceitos e metodologias em que o 

trabalho se baseou. 

 No capítulo seguinte é feita uma apresentação do departamento onde o trabalho se 

desenvolveu, bem como indicadores relativos ao seu funcionamento. São também 

apresentados os problemas identificados com base nos objectivos propostos.  
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No quarto capítulo, são descritas as várias acções aplicadas no departamento. 

Posteriormente, no quinto capítulo, são analisados alguns parâmetros relativos ao seu 

desempenho, com base nas acções implementadas. 

Por fim, no último capítulo, enunciam-se as principais conclusões obtidas com este 

trabalho. São também sugeridas acções futuras com vista a um melhoramento contínuo do 

funcionamento do departamento.  
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Capitulo 2 

Lean Manufacturing 

Com o advento da globalização, as organizações viram-se obrigadas a adaptar a suas 

estruturas a um mundo cada vez mais competitivo. Para competir no mercado actual, as 

empresas têm de responder a quatro vertentes fundamentais: qualidade, inovação, custo e 

rapidez. Para tal, muitas empresas tem vindo a adoptar estratégias na área do Lean 

Manufacturing, com objectivo de melhorar e aumentar a eficiência dos seus processos.  

Neste capítulo é feita uma apresentação da filosofia Lean Manufacturing e alguns dos 

conceitos a si associados, que influenciaram o trabalho desenvolvido. 

2.1 Enquadramento Histórico  

O termo Lean Manufacturing surgiu com o lançamento do livro The Machine That Change 

the World, no inicio da década de 90. Contudo, o conceito por de trás do termo, tem vindo a 

ser desenvolvido no Japão desde o fim da 2ª Guerra Mundial. O livro inspirou-se, no sistema 

de produção existente na Toyota, conhecido como Toyota Production System (TPS). É no TPS 

que o Lean Manufacturing se baseia. 

O TPS começou a ser desenvolvido pelo engenheiro de produção da Toyota Taiichi Ohno, 

no inicio da década de 50 do século passado. Taiichi Ohno, baseou o seu sistema de produção, 

na necessidade de produzir apenas aquilo que era exigido pelo mercado. Assim, desenvolveu 

técnicas que permitisse produzir carros em pequenas quantidades e de forma diversificada. As 

técnicas desenvolvidas focaram-se essencialmente na produção Just-In-Time e na eliminação 

de desperdícios na cadeia de valor. Com novo conceito veio confrontar o sistema de produção 

utilizado à época, baseado na produção padronizada de grandes quantidades para amplos 

mercados.  

A Toyota conseguia assim, ultrapassar o seu principal concorrente, a Ford. Mas foi durante 

a crise petrolífera no ano de 1973, que quase estagnou a economia japonesa, que a Toyota 
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conseguiu chamar a atenção do mundo. Apesar da crise a Toyota conseguiu manter os bons 

resultados comparativamente com o resto da economia. Começou-se então a perceber que o 

sucesso de um negócio não poderia passar pela produção em série, segundo o modelo 

americano.  

De facto o TPS, foi o catalisador do sucesso alcançado pela Toyota, que fez com que as 

empresas mundiais começassem a olhar para o seu sistema de produção como a solução dos 

seus problemas estruturais, assente numa visão de produção em massa.  

O Lean Manufacturing, explorando vários conceitos utilizados pelo TPS, procura seguir 

uma estratégia focada na redução do tempo do ciclo de trabalho de um produto, eliminando 

os vários tipos de desperdícios existentes na cadeia de valor.  

Segundo Taiiche Ohno, no seu livro Toyota Production System – Beyond Large Scale 

Production, podemos definir a filosofia por detrás do Lean Manufacturing como:  

“Uma abordagem sistemática para a identificação e eliminação de desperdícios 

(actividades sem valor acrescentado), através da melhoria contínua, fazendo os 

produtos fluir, sempre que o cliente os “puxa”, na senda da perfeição”. 

“Uma filosofia de produção, que reduz o prazo entre a encomenda e a entrega, 

através da eliminação sistemática de desperdícios (actividades sem valor 

acrescentado).”  

2.2 Principios do Lean Manufacturing 

2.2.1 Just-in-time  

O conceito Just-in-time é um dos principais pilares do TPS. O seu método começou a 

generalizar-se por todo o mundo durante a década de 80 e influenciou o surgimento do 

conceito Lean Manufacturing. De facto muitos dos conceitos defendidos pelo Lean 

Manufacturing, são essenciais para a construção de um sistema de produção Just-in-time. 

O objectivo do Just-in-time é que o sistema de produção de uma empresa consiga 

produzir a quantidade exacta na hora exacta. Em termos simples, deve-se eliminar stocks 

finais e intermédios para que tal aconteça é necessário eliminar todas as fontes de 

desperdício e todo o que não acrescente valor à empresa. Para alcançar um processo 

produtivo eficaz é fundamental responder a alguns requisitos: 

 Layouts eficazes 

 Flexibilidade de mudança de produção 

 Fornecedores fiáveis 

 Funcionamento das máquinas fiável 

 Qualidade dos produtos  
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Frequentemente, o Just-in-time é associado a um princípio de organização destinado à 

grande indústria, que só faz sentido em grandes unidades de produção. Mas esta técnica de 

gestão nada tem a ver com séries de produção repetitivas nem longas mas sim com prazos 

reduzidos e com produção de pequenas quantidades. Assim, esta é uma técnica de gestão 

perfeitamente adaptável às pequenas e médias empresas industriais. 

Com a aplicação deste conceito, as empresas conseguem performances produtivas 

melhores. Conseguindo reduzir stocks e tendo processos produtivos flexíveis, com menor  

lead-time e sem desperdícios, as empresas conseguem adaptar os seus produtos e responder 

mais rapidamente, às novas exigências e tendências de um mercado global.   

Contudo, o Just-in-time não deve ser encarado apenas como uma técnica de controlo ou 

um sistema para gestão de  stocks. O Just-in-time deve ser encarado como uma filosofia 

industrial global. Uma vez que num mercado global, a sua eficiente implementação depende 

de múltiplos processos externos a de uma empresa.  

Por vezes surge a necessidade de aplicar stocks de segurança, devido a processos externos 

à empresa que são difíceis de controlar. Têm-se verificado a aplicação deste conceito em 

países (ITIC, 2007). Isto deve-se à existência de problemas relacionados de estabilidade 

política, terrorismo, greves ou até problemas climáticos. Por isso algumas organizações além 

do sistema de Just-in-time, mantêm também o „just-in-case‟, algum stock de segurança que 

permitir evitar perdas, nomeadamente no caso de problemas com fornecedores.  

2.2.2 Eliminação de desperdícios 

Segundo a metodologia Lean, um dos objectivos fundamentais é eliminar todas as 

actividades que não acrescentem valor. Os processos necessários para desenvolver e produzir 

um produto, devem ser sempre pensadas de forma a agregar valor para o produto que o 

cliente está disposto a comprar. 

Partindo do princípio que todas as actividades que não acrescentam valor ao produto final 

apenas introduzem custo e tempo de espera, é fundamental eliminar essas actividades. 

Segundo Taiiche Ohno, definiu os sete tipos de desperdícios fundamentais existentes são: 

 Excesso de produção – produzir cedo de mais aquilo que só vai ser comprado mais 

tarde, levando esta situação a outros tipos de desperdício. 

 

 Excesso de transporte – material necessário transportar entre postos de trabalho para 

que um produto complete o seu ciclo de trabalho. 

 

 Excesso de movimentação – movimentos que os operadores fazem para efectuar as 

suas tarefas mas que não acrescenta valor ao produto. 

 



8 
 

 

 Sobre-processamento – tarefas desnecessárias ou erradas na produção de uma peça, 

devido ao mau funcionamento de uma máquina ou a má utilização de uma 

ferramenta. 

 

 Produtos defeituosos - produção de peças ou produtos defeituosos, rework e 

inspecções; tudo isto desperdiça tempo e esforço que não acrescenta valor ao 

produto. 

 

 Tempos de espera – operadores ou produtos, que devido ao mau funcionamento do 

fluxo produtivo estão parados. 

 

 Excesso de inventário – qualquer material ou produto em quantidade superior ao 

imediatamente necessário para o processo ou para o cliente é considerado 

desperdício. 

Poderá ainda ser definido mais um desperdício (Wokmack & Jones, 2003), os produtos não 

têm sucesso no mercado, por não irem de encontro com as necessidades do cliente. 

2.2.3 Melhoria continua 

 As simples aplicação das técnicas desenvolvidas pelo TPS, por si só, não produzem os 

resultados pretendidos. A utilização do conceito de melhoria contínua, deve ser utilizada 

como forma de alcançar os objectivos do TPS. A utilização deste conceito deve ser encarada 

como um princípio e não como um fim em si mesmo. 

Entre as ferramentas de melhoria contínua aplicadas pelas empresas, encontra-se a 

filosofia Kaizen, que está pautada na eliminação de desperdícios com base no bom senso, no 

uso de soluções baratas que se apoiem na motivação e criatividade dos colaboradores para 

melhorar a prática de seus processos.  

A filosofia Kaizen de origem japonesa também, pode ser interpretada como a melhoria 

contínua e gradual, que pode ser aplicada em vários domínios de uma organização.  

São utilizados ciclos de melhoria e manutenção (Masaaki Imai, 1986). O ciclo de melhoria 

contínua também conhecido como ciclo PDCA ou ciclo de Deming, são compostos por 4 

etapas: 

 PLAN – Estabelecer o alvo de melhoria, e elaborar planos de acções para atingir o 

alvo. 

 DO – Implementar e executar as acções delineadas. 

 CHECK - Acompanhar os resultados alcançadas e comparar com o estabelecido. 

 ACT – Agir de acordo com os resultados obtidos, realizar e padronizar os novos 

procedimentos ou estabelecer metas para novas melhorias. 

Contudo, o ciclo PDCA, só deve ser utilizado, quando o processo em causa está 

estabilizado e padronizado (Massaki Imai, 1986). Para tal, são utilizados ciclos SDCA 
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(Standardize – Do – Check – Act). Desta forma é mais fácil escolher e identificar os alvos de 

melhoria. 

Assim, o ciclo SDCA padroniza e estabiliza os processos actuais, enquanto o ciclo o PDCA 

os melhora.   

2.2.4 Total Productive Maintenance (TPM) e Overall Equipment 

Effectiveness (OEE)  

Total Productive Maintenance é uma metodologia que tem como principal objectivo 

estabelecer um compromisso com todas as entidades de uma organização no sentido de as 

envolver, com o objectivo de melhorar a qualidade, aumentar a produtividade e o rendimento 

do sistema produtivo. O TPM é encarado como dos pilares do Lean Manufacturing, pois tenta 

eliminar os desperdícios e optimizar a eficiência dos equipamentos. 

 Uma das técnicas desenvolvidas para medir a eficácia do TPM, é o Overall Equipment 

Effectiveness (OEE). O OEE pode ser encarado com um indicador global da eficiência de uma 

unidade produtiva é utilizada. De acordo com Massaki Imai (1986) o OEE pode ser calculado a 

partir de três indicadores que medem seis grandes desperdícios.  

O primeiro indicador mede a Disponibilidade do equipamento através das avarias e setups 

necessário fazer durante o seu ciclo de trabalho. O segundo indicador mede o Desempenho da 

máquina contabilizando as suas paragens e a velocidade de trabalho. O último indicador, 

Qualidade, mede o seu rendimento através das quebras dadas pela máquina e pelos reworks 

efectuados. 

Segundo Rodrigues (2008) a melhoria do OEE, deve ser efectuado através de 4 etapas. Na 

primeira etapa, deve-se fazer a recolha de dados no terreno, de modo a conseguir fazer a 

caracterização da situação actual. Na etapa dois, deve-se identificar os pontos concretos 

relacionados com as perdas identificadas e definir planos de melhoria (PDCA). Na terceira 

etapa implementa-se as quatro etapas do ciclo PDCA. Na última etapa, deve-se fechar o ciclo 

PDCA, e implementar novas medidas correctivas de acordo com os dados recolhidos no 

terreno. 

 

Figura 2.1 - Etapas para melhorar o OEE 
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2.3 Metodologia - 5S 

A metodologia 5S é uma técnica originária do Japão, que tem como principal objectivo 

ajudar a estabelecer e manter um ambiente visual de qualidade numa organização. A 

aplicação dos 5S tem como base a atitude das pessoas e é composta por 5 etapas: Seiri 

(Triagem), Seiton (Arrumação), Seisou (Limpeza), Seiketsu (Normalizar) e Shitesuke 

(Disciplina). 

A utilização desta técnica pretende alcançar um nível organizacional onde seja possível 

melhorar a eficiência do trabalho, aumentar o nível motivacional e o espírito de equipa, 

motivar as pessoas para a mudança mostrando resultados visíveis.  

 

Figura 2.2 - Cinco pilares dos 5S 

Seiri - Senso de utilização: refere-se à prática de catalogar todas as ferramentas, 

materiais, nas áreas de trabalho, classificando-as quanto à sua utilidade. Depois é necessário 

manter nas áreas de trabalho apenas os itens essenciais para a realização do trabalho. Os 

restantes itens deveram ser guardados ou eliminados. Com esta primeira etapa consegue-se 

optimizar layouts, facilitar movimentações, rentabilizar a utilização de ferramentas e 

máquinas.  

Seiton - Senso de organização: tem como objectivo obter um local de trabalho 

organizado. É necessário arrumar os itens seleccionados de modo a facilitar a sua 

identificação e a sua utilização. Para tal é necessário definir locais de armazenamento de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Seiton
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fácil acesso, definir quantidades,  colocar etiquetas identificadoras nos objectos, definir 

nomes para os objectos. 

Seisō - Senso de limpeza: designa a necessidade de manter o mais limpo possível o espaço 

de trabalho. A limpeza, deve ser uma actividade diária. Devem ser criadas planos de limpeza 

e arrumação no final de cada dia de trabalho. Nos planos de limpeza devem ser definidos 

quais os objectos a ser limpos e arrumados e as pessoas que a devem fazer. A limpeza das 

máquinas e ferramentas de trabalho, devem ser encaradas como uma passo fundamental para 

melhor o seu funcionamento e fiabilidade.  

Seiketsu - Senso de padronização: refere-se à necessidade de padronizar práticas de 

trabalho, de limpeza, de armazenamento das ferramentas e dos materiais. No fundo com este 

quarto S, pretende-se sistematizar as acções implementadas nas etapas anteriores. 

Shitsuke - Senso da disciplina: O último passo, procura que sejam mantidas as regras e 

regulamentos, apelando à formação, desenvolvimento de competências e auto-disciplina. A 

ordem e a limpeza fazem parte do trabalho diário e da atitude de todos os colaboradores. É 

importante uma melhoria contínua de todos os padrões, bem como um reconhecimento das 

melhores actividades e do empenho dos colaboradores. Deve haver uma verificação da 

necessidade de 5S todos os dias em todos os níveis organizacionais. 

2.4 Conclusões 

A aplicação das várias técnicas defendidas quer pelo Lean Manufacturing como pelo TPS, 

devem ser encaradas de uma forma global. A aplicação individual dos vários métodos, por si 

só, não produz os resultados pretendidos.  

A utilização deste métodos devem ser vistos como o caminho possível para melhorar os 

sistemas de manufactura das indústrias, de modo a estes se conseguirem adaptar mais 

rapidamente e de uma forma eficaz às novas exigências dos mercados.  

A aplicação dos vários métodos descritos nas secções anteriores, devem ter como base, a 

organização de todos os componentes necessários para o eficiente funcionamento de um 

sistema produtivo. A aplicação dos 5S mostra-se fundamental, para alcançar e manter um 

elevado nível organizacional. Assim, será possível detectar e corrigir mais facilmente os 

diferentes tipos de desperdícios anteriormente enumerados. 

Para alcançar sistemas produtivos baseados em princípios como o Just-in-time, a 

eliminação dos 7 desperdícios elencados por Taiiche Ohno é fundamental. Para que tal 

aconteça, a aplicação de várias de técnicas como Melhoria Contínua ou o TPS, deveram ser 

encarados como métodos de aplicação contínua e permanente ao longo do tempo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Seis%C5%8D
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seiketsu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Shitsuke


12 
 

 

  

  



13 
 

 

Capítulo 3 

Caracterização e análise do Problema 

Neste capítulo faz-se uma breve apresentação da empresa e da unidade fabril onde o 

projecto teve lugar. É caracterizado o modo de funcionamento do departamento, sendo feita 

uma descrição dos vários processos existentes. É feito um levantamento AS-IS de vários 

indicadores do departamento, bem como os problemas de funcionamento identificados 

3.1 Caracterização da organização 

A organização1 no qual foi desenvolvido o projecto de dissertação é uma empresa 

multinacional com sede em Israel. Graças ao desenvolvimento tecnológico, o grupo é líder 

mundial ao nível do desenvolvimento e fabrico de lentes progressivas.  

Com uma subsidiária em Portugal, actualmente emprega cerca de 250 trabalhadores e 

tem capacidade de fabricar de cerca de 4000 lentes dia, tendo cerca 170 famílias diferentes 

de lentes. Neste momento, cerca de 80% da sua produção destina-se ao mercado estrangeiro. 

Sendo os seus principais clientes em Espanha, França, Alemanha, Holanda e Rússia.  

As lentes antes de chegarem ao consumidor final são sujeitas a um longo processo de 

manufactura. Antes de iniciar o processo de fabrico, o pedido do cliente passa pelo Call 

Center, onde são especificadas as características oftalmológicas da lente.  

As lentes são inicialmente patelas, onde apenas a parte exterior da lente se encontra 

acabada. Esse semi-acabado, irá ser apenas trabalhada na sua parte interna, no 

departamento Laboratório. Os tratamentos, a que a lente será sujeita, encontram-se 

distribuídos pelo departamento de Colorações e Tratamentos (Hard Coting , Multy Coting e 

Glacier). De seguida a lente passa pelo departamento de Controlo de Qualidade. Depois 

                                                 
1 Shamir 
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destes processos a lente poderá ser enviada para o cliente (Expedição) ou seguir para o 

departamento de Montagem, onde a lente será cortada e colocada na armação. 

 

 

 

 

3.1.1 Descrição dos processos existentes no departamento de montagens 

O departamento de Montagens, tem como principal actividade, o corte da lente, de 

acordo com sua armação, e a assemblagem da lente na armação. Sendo o corte e a 

montagem, o objectivo do departamento, esta actividade só se torna possível, graças a vários 

processos complementares. 

O facto deste departamento, se encontrar no fim da cadeia de produção torna-o crítico. 

Uma vez, que todas as lentes que se danificam, obriga a que a OF inicie todo seu processo de 

fabrico desde o início. As lentes danificadas, são designadas por Quebras.  

Os principais motivos destas Quebras, devem-se à má utilização e ao mau funcionamento 

das máquinas de corte. O mau funcionamento dos processos complementares, que permitem 

que a lente seja cortada, também são deficientes. 

 

Figura 3.2 - Ordem de Fabrico 

As ordens de fabrico que chegam ao departamento podem ser divididas em 3 grupos: 

 Lentes NX (lentes de produção normal); 

 Telemontagens (OF cuja as características da lente e o seu corte são recebidos via Web); 

 Lentes de Stock (lentes já fabricadas, que se encontram em armazém). 

 

Figura 3.1 – Fluxo de uma OF 

Call center Armazem Laboratório Tratamentos
Controlo de 
Qualidade

Montagens
Expedição
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As tarefas realizadas no departamento de montagens, podem ser divididas em 4 processos 

principais.  

O primeiro processo, Recepção, consiste em fazer uma triagem das OF que chegam ao 

departamento. A prioridade atribuída a cada OF é feita de acordo com a data com que esta 

foi impressa. Neste primeiro passo é necessário fazer a troca de cuvetes. As OF ao chegarem 

ao departamento vêm dentro de cuvetes que não estão adaptadas às máquinas de corte 

existentes no departamento. Assim, a colaboradora à medida que vai analisando as OF, vai-as 

associando as cuvetes destinadas para Nidek ou para a Meysistem. Depois deste primeiro 

passo é ainda necessário associar a respectiva armação à OF.  

 

Figura 3.3 - Cuvete para a MeiSystem 

 

Figura 3.4 - Cuvete para a Nidek 

 

Depois de efectuada esta primeira triagem, é dado o estado MONT, que indica que a OF 

deu entrada no departamento de montagens. As OF que têm uma lente de Stock associada, 

são consideradas prioritárias, e deveram sair do departamento no prazo máximo de 1 dia, 

sendo tratadas inicialmente de forma prioritária. 

 

       Figura 3.5 - Lente com a ventosa colocada 

 

Figura 3.6 - Tracer da armação 

No processo seguinte, Preparação, são efectuados dois processos complementares o 

tracer da armação e o bloqueio da lente. O tracer consiste em saber quais os contornos da 

armação, necessários para efectuar o corte da lente. O bloqueio consiste em colocar uma 
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ventosa na lente, que serve de suporte da lente na máquina de corte. Consoante a máquina 

que ira efectuar o corte é necessário colocar a respectiva ventosa. 

Após todo este processo de preparação, a OF de fabrico passa à fase seguinte (processo de 

corte) e é encaminhada para as máquinas onde é por fim cortada. 

No processo, Montagem, é feita a assemblagem das lentes na armação. Seguindo depois 

para uma última etapa, onde é analisada alguns parâmetros da lente como: distâncias 

pupilares, potência da lente, estado da armação, verificação cosmética da lente. Após esta 

etapa, é dado o estado MONTS e a armação é embalada e enviada para o departamento 

Expedição. Caso a lente não passe neste controlo, é dado o estado QUEBRA, e a OF terá de 

reiniciar o processo de fabrico. 

3.1.2 Modelo de Fluxo As-Is 

Para que seja possível ter uma visão mais explícita da interacção existente entre as várias 

actividades do departamento, é apresentado na figura 3.6, um modelo de fluxo (tipo 

swimlane). O modelo apresentado é referente ao fluxo da situação AS-IS.  

A divisão do modelo apresentado, foi feita de acordo com as bancadas de trabalho 

existentes onde se realizam as respectivas actividades. Pretende-se descrever a sequência de 

actividades existentes em cada bancada de trabalho de forma a que uma OF com lentes de 

visão simples, complete o seu ciclo. 
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Figura 3.7 - Swimlane referente ao departamento de montagens AS-IS 
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3.1.3 Indicadores de desempenho do Departamento de Montagens 

Após a caracterização dos principais processos, é feita uma análise numérica do 

funcionamento do departamento de montagens. Os dados recolhidos são referentes à 

produção diária e mensal do departamento. Também é feita uma análise dos vários tipos de 

Quebra existentes no departamento.  

Em relação às Quebras, caracterizou-se os 6 tipos de Quebras mais frequentes, descritas 

na tabela 3.1. Os dados apresentados são referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro de 

2009. 

Tabela 3.1- Descrição das Quebras mais frequentes no departamento de montagens 

Designação da Quebra Descrição da Quebra 

Cotas de Montagem O centro óptico da lente não é o correcto 

Eixos Rodados 
Ventosa colocada na lente roda durante o 

corte 

Lente Riscada Quando a lente se risca 

Marcas Ventosas Quando a ventosa marca a lente 

Quebra Máquina Quando a máquina de corte danifica a lente 

Quebra Operador 
Quando a lente se danifica na assemblagem 

da lente na armação 

Tamanho Lente 
Quando o tamanho da lente cortada não é o 

especificado 
 

Tabela 3.2 - Nº de quebras nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2009 

Tipo de quebra Mês Quantidade 

Cotas de montagem 
1 23 

2 49 

Eixos rodados 
1 6 

2 19 

Lente riscada 
1 6 

2 8 

Marcas da ventosa 
1 3 

2 3 

Quebra Operador 
1 60 

2 36 

Quebra Máquina 
1 60 

2 36 

Tamanho das lentes 
1 33 

2 34 

TOTAL 521 
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Na figura 3.8, é feita é uma análise individual das quebras registadas. O principal motivo 

das quebras existentes no departamento, é devido ao mau funcionamento das máquinas 

(40%).  

 

 

Figura 3.8 - Quebras existentes nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2009 

Em relação à produtividade do departamento, os dados apresentados são referentes aos 

meses de Janeiro, Fevereiro.  

Tabela 3.3 - Produção referente aos meses de Janeiro e Fevereiro 

Mês Produção Mensal Dias de Trabalho Media Mensal 

Janeiro 5336 27 197,62 

Fevereiro 3252 23 141,39 

 

A produção no departamento estava dividida em 2 turnos, A e B. Trabalhando cada turno 

8 horas por dia, 5 dias por semana. O turno A trabalhava das 8h00 às 16h00 e o segundo turno 

das 16h00 à 00h00. Ao sábado apenas trabalhava o primeiro turno. Nos gráficos 8 e 9 são 

apresentados a produção diárias de ambos os turnos referentes aos meses de Janeiro, 

Fevereiro. 
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Figura 3.9 - Produção relativa ao mes de Janeiro 

 

 

Figura 3.10 - Produção relativa aos mes de Fevereiro 

 

Dos dados apresentados, rapidamente se conclui que a produção do turno A para o turno B 

não é uniforme. Uma vez que ambos os turnos trabalham o mesmo número de horas e têm o 

mesmo número de trabalhadores, torna-se difícil explicar a disparidade de produtividade, que 

se verificava em vários dias do mês.   

3.1.4 Funcionamento das máquinas de corte 

A parte central deste departamento, está no funcionamento das 4 máquinas de corte aí 

existentes. Todo o trabalho no departamento passa obrigatoriamente pelas máquinas de 

corte.  

Uma vez que, pequenas variações de décimas de milímetro no tamanho da lente, é 

suficiente para que esta seja dada como quebra, é fundamental que o funcionamento destas 

máquinas seja o mais preciso possível.  

Nidek 

A Nidek, uma máquina japonesa, é capaz de efectuar trabalhos mais simples (lentes com 

bisel e armações em metal ou plástico) e lentes de pequena curvatura (bases pequenas). É 

uma máquina capaz de processar 16 lentes num ciclo de trabalho, sem necessidade de setups 

nem paragens da máquina. O abastecimento da máquina é feito através de um loader, que 
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alimente a entrada da máquina. Contudo o funcionamento do loader não é o mais correcto, o 

que implica que durante um ciclo de trabalho, a máquina tenha de ser várias vezes iniciado.  

 

 

Figura 3.11 - Máquina de corte Nidek 

 

Figura 3.12 - Loader da Nidek 

MeiSystem 

Para armações com Nylor ou Griffes e para curvaturas altas o corte das lentes são 

efectuadas nas MeiSystem. Com esta máquina é possível trabalhar em série, sendo a entrada 

da máquina alimentada por um tapete automático, e a leitura da OF feita através de um 

leitor de código de barras. 

 No início do projecto, a introdução das cuvetes nesta máquina era feita manualmente, 

assim como a edição de cada OF era feita na própria máquina. A qualidade do trabalho 

produzido por estas máquinas também não era o desejado. Acontece que, devido à 

inexistência de procedimentos de calibração e de limpeza das máquinas, o seu trabalho não 

era muitas vezes defeituoso. 

 

Figura 3.13 -Máquinas de corte MeiSystem   

 

Figura 1.14 - Display da MeiSystem
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Figura 3.15 - Ferramentas de corte da 
MeiSystem 

 

 

Figura 3.16 - Lente a ser cortada na Meisystem

Briot 

A Briot, é uma máquina de corte mais rudimentar em comparação com as outras. Contudo 

o seu funcionamento é fundamental uma vez que é a única máquina capaz de efectuar cortes 

em lentes de mineral (vidro), uma vez que este material é extremamente duro. O seu 

funcionamento, não apresenta problemas de maior.  

 

Figura 3.17 - Máquina de corte Briot 

 

Figura 3.18 - Máquina de corte Briot 

3.2 OEE das máquinas de corte 

Fez-se uma análise do OEE2 das máquinas para nos apercebermos dos principais motivos 

que levavam à baixa performance das máquinas. Sendo o calculo do OEE composto por três 

parâmetro: Perdas de Disponibilidade, Perdas de Velocidade e Perdas de Qualidade, no 

quadro seguinte podemos ver um resumo dos motivos, que levam a um baixo OEE das 

máquinas. 

 

 

                                                 
2
 Overall Equipment Effectiveness  
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Tabela 3.4 - OEE das máquinas de corte 

OEE Perdas de Disponibilidade Perdas de Velocidade Perdas de Qualidade 

 

NIDEK 

- Necessidade de fazer 

constantemente resets à 

máquina, implicando a sua 

paragem. 

- Durante o processo de reset, 

obriga a que um operador 

interrompa o seu trabalho, 

para efectuar o 

procedimento. 

 

- Mau funcionamento do loader 

e do unloader que alimenta a 

máquina, é necessário reiniciar 

a máquina várias vezes durante 

um ciclo de trabalho (8 

cuvetes). 

- Mau funcionamento do leitor 

de código de barras, leva a que 

a máquina não processe alguns 

pedidos 

- Falta de manutenção da 

máquina, leva a que algumas 

lentes se danifiquem, por 

ficarem „presas‟ no suporte 

inferior da máquina. 

- Esta situação leva a que um 

operador tenha de estar 

constantemente atento ao 

trabalho da máquina, quando 

poderia estar a realizar outras 

tarefas. 

 

MEISYSTEM 

- A troca das ferramentas é 

demorada 

- A necessidade de 

transportar as cuvetes até à 

bancada de montagem leva a 

que a máquina esteja muitas 

vezes parada 

- A falta de material (pedra 

de polir e ventilador) obriga a 

que os colaboradores façam 

deslocações constantes até à 

bancada de montagem. 

- Falta de ferramentas de 

corte para substituição 

- A introdução das ordens de 

fabrico é feita manualmente na 

máquina. 

- Edição do trabalho para cada 

OF é feita na própria máquina. 

- A introdução das cuvetes na 

máquina é feita manualmente. 

- Edição projectos já feitos, 

devido a estes terem sido 

alterados indevidamente. 

 

- Colocação errada dos offsets 

de corte. 

 - Colocação incorrecta dos 

offsets das ferramentas, 

aquando da sua troca. 

3.3 Análise dos desperdícios existente no departamento de 

montagens 

Foram adoptadas várias medidas com o objectivo de eliminar os vários motivos que 

introduziam desperdício no departamento. De acordo com os sete tipos de desperdícios 

elencados pelo Lean Manufacturing, fez uma análise dos motivos que levavam à existência. 

Para tal, fez-se uma análise relativa a três tipos de desperdícios, identificando o local onde 

estes ocorrem e as causas que o provocam. Os 3 tipos de desperdícios analisados foram:  

 Muda por criação de stocks intermédios; 

 Muda por excesso de reworks; 

 Muda pelo excesso de transporte. 
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Globalmente, a existência destes desperdícios, são provocados pelo layout desapropriado, 

inexistência de um sistema de transporte de cuvetes eficaz, mau funcionamento das 

máquinas de corte e pela desorganização evidente de todo o material existente no 

departamento. 

3.3.1 Desperdícios por excesso de stocks intermédios 

Como já foi dito anteriormente, na Shamir Portugal, apenas entra em produção aquilo que 

é encomendado pelo cliente. Assim no departamento de montagens, não existe stock por 

excesso de produção. Contudo, devido ao mau funcionamento dos vários processos ao longo 

da cadeia de fabrico são criados stock intermédios. Na tabela seguinte é feito um resumo dos 

motivos levantados. 

Tabela 3.5 –Desperdícios por stock 

Locais de criação de 

Desperdícios por stock 

Motivos 

Recepção das OF 

Bancada pequena para o volume de trabalho. 

Local das armações com quebras longe do local da bancada de 

trabalho. 

Falta de cuvetes para ambas as máquinas de corte 

Colaboradora responsável por tarefas alheias à recepção das OF. 

Bancada de preparação 

Bancada de trabalho pequena para o volume de trabalho. 

Excesso de trabalho para apenas um colaborador. 

Inexistência de um fecometro para marcação do eixo, o que 

implica a criação de stock, para este ser levado à bancada do 

CQ. 

Bancada de apoio às 

máquinas de corte 

Falta de material complementar para o corte das lentes: pedra 

de polir e ventilador. 

Edição de todas as OF associadas às MeiSystem feitas no display 

das máquinas.  

Bancada de montagem 

Bancada extremamente pequena para o volume de trabalho. 

Falta de material para o volume de trabalho: alicates, chaves 

fendas, ventiladora, pedra de polir, etc. 

CQ 

Desorganização evidente do material existente nesta bancada. 

Realização de tarefas alheias ao CQ (marcação do eixo). 

Inexistência de local apropriado para a colocação das cuvetes. 
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3.3.2 Desperdícios por reworks 

Os dois locais onde a lente se pode danificar irreversivelmente são no momento do corte 

e da montagem. Por isso considera-se fundamental que estes dois postos de trabalho 

funcionem convenientemente. Na secção onde se faz a análise OEE das máquinas é descrito 

com mais detalhe os motivos do mau funcionamento das mesmas.  

Na análise que se fez, relativo a este Desperdício, considerou-se os motivos que levam a 

que a lente tenha de ser cortada novamente ou que seja dado como Quebra. Na tabela 3.6 

faz-se um resumo dos motivos que levam à existências deste tipo de Desperdício, nas várias 

bancadas de trabalho. 

Tabela 3.6 - Desperdícios por Reworks 

Locais de criação de Desperdícios por 

Reworks 

Motivos 

Bancada de Preparação 

Lentes com o eixo mal marcado 

Inexistência de procedimentos de calibração 

para a máquina responsável pelo tracer da 

armação 

Máquinas de Corte 

Inexistência de procedimentos de calibração 

das máquinas (Nidek e Meisystem). 

Troca das ferramentas de corte da Meisystem 

mal efectuado 

Correcção do offset com que a máquina corta a 

lente 

Bancada de Montagem 
Material de auxílio à montagem dos óculos 

obsoleto 

 

3.3.3 Desperdícios por excesso de transporte 

Na análise feita no departamento, rapidamente se percebe a existência de Desperdícios 

por excesso de transporte e de movimentações. Esta situação devia-se principalmente à má 

organização das bancadas de trabalho e à inexistência de um sistema de transporte de 

cuvetes entre bancadas.  

A organização do layout no departamento de montagens não obedecia a uma lógica, onde 

o número de deslocação dos colaboradores e de material deva ser a menor possível. Este 

factor também contribui para a criação de vários stocks intermédios.  

Através dos diagramas de esparguete das figuras 3.18, 3.19 e 3.20, é possível ver as 

movimentações necessárias para que uma OF realize o seu ciclo de trabalho. A análise feita é 
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relativa às OF do tipo NX, lentes de sotck, lentes de VS, e lentes de visão simples com Quebra 

associada. Nas tabelas 6, 7 e 8 pode ver-se a distância percorrida entre cada deslocação. 

Tabela 3.7 - Movimentações de material para efectuar para fabricar uma OF NX e de Stock 

Deslocação Descrição Distancia (metros) 

1 Recepção das lentes - 

2 Recolher armação 3,7 

3 Bancada de corte 8,8 

4 Bancada de montagem 8,2 

5 Bancada CQ 3,0 

6 Bancada de embalagem 4,7 

TOTAL 28,4 metros 
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Figura 3.19 - Diagrama de esparguete para uma OF NX e de Stock 

 

 

 



26 
 

 

 

Tabela 3.8 - Deslocações de material para efectuar para fabricar uma OF com lentes de VS 

Deslocação Descrição Distancia (metros) 

1 Recepção das lentes - 

2 Recolher armação 3,7 

3 
Marcação do eixo na bancada 

de verificação 
9,0 

4 Bancada de recepção 9,0 

5 Bancada de corte 8,8 

6 Bancada de montagem 8,2 

7 Bancada de verificação 3,0 

8 Bancada de embalagem 4,7 

TOTAL 46,2 metros 
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               Figura 3.20 - Diagrama de esparguete para uma OF de VS e com Quebra 
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Tabela 3.9 - Deslocações efectuadas para fabricar uma OF com quebra e lentes de visão simples 

Deslocação Descrição Distancia (metros) 

1 Recepção das lentes - 

2 Recolher a armação na 

bancada das quebras 

12,8 

3 Marcação do eixo na bancada 

do CQ 

9,0 

4 Bancada de recepção 9,0 

5 Bancada de corte 8,8 

6 Bancada de montagem 8,2 

7 Bancada do CQ 3,0 

8 Bancada de embalagem 4,7 

TOTAL 55,5 metros 
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    Figura 3.21 - Diagrama de esparguete para uma OF com lentes de VS e Quebra 
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3.4 Oportunidades de Melhoria 

Dos dados obtidos relativos à situação AS-IS do departamento, é possível concluir, que a 

melhoria de algumas actividades e procedimentos conduziria ao encontro dos objectivos 

propostos.  

Elencou-se um conjunto de oportunidades de forma a melhorarem a situação existente:  

 Reorganizar o layout do departamento, de forma a eliminar os desperdícios 

detectados, e aumentar a velocidade dos vários processos existentes; 

 Efectuar ciclos de melhoria de formar a aumentar a eficiência e a qualidade do 

trabalho produzido pelas máquinas de corte; 

 Criar normas e procedimentos referentes à utilização e à calibração das máquinas 

de corte; 

 Selecção e arrumação dos materiais e ferramentas necessárias para 

desenvolvimento do trabalho no departamento (5S). 
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Capítulo 4 

Aplicação de soluções de melhoria 

Depois de realizada a caracterização do sistema e analisados valores indicativos do 

desempenho do departamento, são apresentadas as várias acções de melhoria implementadas 

ao longo projecto: 

 Aplicação da metodologia 5S; 

 Mudança de layout; 

 Acções de melhoria aplicadas; 

 Alocação de posto de trabalho. 

 

4.1 Aplicação da metodologia 5S 

Com a aplicação da metodologia 5S no departamento de montagens, pretendeu-se 

alcançar dois objectivos: produtividade e redução de erros. 

Para alcançar melhores performances produtivas deverá ter-se em conta, que as 

ferramentas e os materiais necessários deveram estar organizados e facilmente acessíveis. 

Isto fará com que o colaborador perca menos tempo à procura de materiais e ferramentas 

necessárias. As actividades quotidianas passam a ser feitas com maior velocidade e precisão.  

Para conseguir a diminuição dos erros, a padronização e a organização ajudaram a evitar 

as falhas dos trabalhadores no desempenho das suas funções. Para tal, optou-se por adoptar 

uma estratégia, onde os principais intervenientes seriam os operários que trabalham no 

terreno. Uma vez que são estes que sabem, melhor do que ninguém, que material necessitam 

e qual a informação necessária para o desempenho das suas funções.  

De acordo com a filosofia Kaizen, que aborda a resistência das pessoas à mudança, a 

primeira etapa da aplicação dos 5S, foi dar formação aos colaboradores para que estes 
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interiorizassem a filosofia subjacente. Foi organizado um plano de acções (anexo A.1) para 

aplicação dos 5S, que foi afixado no departamento. 

 

 

Figura 4.1 - Plano de acções de aplicação à metodologia 5S 

 

Assim também se procurou, que os colaboradores interiorizassem um dos pilares 

fundamentais dos 5S: a Atitude.  

As principais acções realizadas tendo em conta os cinco pilares 5S foram: 

1. Separar 

 Todos os itens considerados desnecessários foram marcados com etiqueta 

vermelha e colocados na zona vermelha. 

2. Organizar 

 Foram feitas marcações e identificadas localizações específicas para 

componentes, ferramentas e equipamentos. 

3. Limpar 

 Todas as bancadas de trabalho foram limpas. 

4. Normalizar 

 Foram definidas limpezas periódicas para as máquinas e bancadas; 
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 Foi elaborada uma checklist para a sistematização dos planos de limpeza e 

arrumação; 

 Foi elaborada uma checklist para efectuar auditorias à aplicação dos 5S; 

 As monitorizações serão efectuadas pelo chefe do departamento, bem como um 

auditor externo ao departamento; 

A aplicação do primeiro S, foi feito juntamente com o pessoal responsável por cada 

bancada. Foi atribuída uma etiqueta vermelha a cada item removido. Nessa etiqueta é 

especificado qual o item removido, o motivo da remoção, e o destino a dar a esse item. Foi 

criada uma zona vermelha, onde todos os itens com etiquete vermelha deveriam ser 

depositados. Assim procurou-se fazer uma primeira avaliação do material removido, e 

verificar se haveria material que não deveria sair do departamento. Do material removido 

destaca-se maquinas não utilizadas, ferramentas obsoletas e fios eléctricos, caixotes de 

papelão etc.   

 

Figura 4.2 - Zona Vermelha 

A aplicação do segundo e terceiro S, Organização e Limpeza, respectivamente, foram 

feitas conjuntamente. No contexto do segundo pilar foi seguido o lema: “ Um lugar para cada 

coisa, cada coisa no seu lugar”. Nesse âmbito foram definidas as seguintes acções: 

 Definição de um novo local para as OF com estado Quebra; 

 Organização e criação e de uma novo local para as ferramentas de calibração referentes 

às máquinas de corte e à máquina responsável pelo tracer (Optronics 4T); 

 Organização e criação de uma nova bancada para a recepção das OF; 

 Limpeza e organização de todas as bancadas de trabalho; 

 Colocação de etiquetas identificadoras do local das ferramentas de apoio; 

 Aplicação de calhas para acondicionar todos os fios eléctricos. 
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Figura 4.3 - Material de embalagem antes dos 
5S 

 

 

Figura 4.4 - Material de embalagem após os 5S 

 

 

Figura 4.5 - Material de apoio às máquinas de 
corte antes dos 5S 

 

 

 

Figura 4.6 - Material de apoio às máquinas de 
corte após dos 5S 

 

Figura 4.7 - Local de recepção antes dos 5S   

 

Figura 4.8 - Local de recepção depois dos 5S 
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Figura 4.9 - Meisystem antes dos planos de 
limpeza 

 

 

Figura 4.10 - Meisystem após os planos de 
limpeza

 

Figura 4.11 – Manuais referentes às máquinas 
antes dos 5S  

 

Figura 4.12 - Manuais referentes às máquinas 
opôs a implementação dos 5S

Para que a aplicação e manutenção dos três primeiros S‟s, é fundamental definir acções 

de estandardização, por é isso a aplicação do quarto S é crucial para o sucesso desta acção.  

Assim, definiu-se um conjunto de acções (Anexo III), que deveram ser verificadas no final 

de cada turno. Das normas estabelecidas destacam-se algumas: 

 O material deverá estar sempre no local identificado com uma etiqueta; 

 Cada colaborador tem a tarefa de limpar o organizar a sua bancada de trabalho no fim do 

seu turno; 

 Foram também criadas fichas para o registo das limpezas efectuadas nas MeiSystem; 

 Foi também estabelecido com a senhora da limpeza as tarefas que a mesma deveria 

fazer, tal como a remoção do lixo existente no tanque de água que serve de apoio à 

Nidek.  

O quinto e último passo Autodisciplina, é uma das acções mais complicadas de realizar, só 

sendo viável avaliar a sua aplicação com o decorrer do tempo. Pretende-se no fundo que os 

standards criados com os 5S se mantenham e se cultivem de forma a criar um espírito e uma 

atitude 5S.  
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Foram definidas duas semanas onde foram feitas as auditorias, a primeira de verificação 

da adaptação à metodologia e a segunda uma auditoria oficial. Na tabela 6 são apresentadas 

as classificações atribuídas às duas auditorias feitas no departamento. No anexo II é possível 

ver a checklist utilizada nas auditorias. 

Tabela 4.1 - Atribuição de Estrelas nas auditorias efectuadas no departamento 

Datas das 

auditorias 

Locais Auditados 

Bancada de 

recepção 

Bancada de 

preparação 

Bancada de apoio às 

máquinas de corte 

Bancada de 

montagem 
CQ Embalagem 

4 a 8 de 

Maio 
4 Estrelas 2 Estrelas 3 Estrelas 2 Estrelas 2 Est. 5 Estrelas 

25 a 29 de 

Maio 
4 Estrelas 3 Estrelas 4 Estrelas 3 Estrelas 3 Est. 5 Estrelas 

4.2 Mudança de Layout 

No âmbito deste projecto foram desenvolvidos e apresentados 3 novos modelos de layout, 

para o departamento de montagem. As alterações propostas, foram pensadas de forma a 

eliminar os desperdícios identificados no fluxo de trabalho. Procurou-se que as bancadas de 

trabalho estivessem próximas umas das outras de acordo com o fluxo produtivo. E que o 

material necessário para desempenhar cada tarefa estivesse próximo. Tentou-se assim, evitar 

a criação de stocks intermédios, bem como diminuir o número de deslocações necessárias 

durante uma OF. 

4.2.1 Primeira proposta de alteração de layout 

Na primeira proposta apresentada, o primeiro objectivo foi evitar as inúmeras 

deslocações que os colaboradores eram obrigados a fazer. 

Ao nível das bancadas de trabalho, procurou-se colocar a bancada com as quebras junto 

da bancada de recepção das OF. Assim a colaboradora responsável por associar a armação à 

cuvete com as novas lentes, não teria de atravessar todo o departamento, como acontecia 

anteriormente.  

Optou-se também por modificar o armazenamento do material associado à OF que tivesse 

sofrido Quebra numa caixa e não numa cuvete. Desta forma, procurou-se ajudar a resolver o 

problema de falta de cuvetes. Como o acondicionamento das Quebras passava a ser feito em 

caixas, estas passariam a ser guardadas num armário, poupando espaço. 

Para evitar a acumulação de cuvetes em cima das bancadas e evitar as inúmeras 

deslocações necessárias fazer entre bancadas para as transportar, propôs-se a aquisição de 4 
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carrinhos de transporte. Assim à medida que as cuvetes estivessem prontas para seguir para a 

próxima bancada, seriam guardadas no carrinho até este ficar cheio. As dimensões destes 

carrinhos foram pensadas para conseguir transportar 30 cuvetes de cada vez. Quando tal 

acontece-se o colaborador responsável transportaria o carrinho até à próxima bancada, 

fazendo a troca pelo carrinho vazio.  

Este sistema iria funcionar entre a Bancada de Preparação das OF e a Bancada de Apoio às 

Máquinas de Corte e entre a Bancada de Montagem e o CQ. 

Pensou-se também na criação de um tapete de gravidade, que transportaria a cuvete já 

com as lentes cortadas para a bancada de montagem. Assim os colaboradores responsáveis 

pela montagem iam recolhendo as cuvetes à medida estas fossem chegando.   

Em relação à bancada de montagem propôs-se a aquisição de uma nova. Uma vez que a 

bancada existente no local, era demasiadamente pequena para o volume de trabalho e para 

acondicionar o material necessário à montagem.  
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Figura 4.13 - Primeira proposta de alteração de layout 
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4.2.2 Segunda proposta de alteração de layout 

A segunda proposta teve de ser radicalmente diferente da primeira. Uma vez que uma das 

imposições que nos foi colada, devia-se ao facto do aspirador das Meisystem ter de estar 

constantemente ligado. Devido ao intenso baralho que o aspirador provoca, optou-se por 

colocar o aspirador do lado de fora do departamento, numa zona onde o baralho não seria 

incomodativo. Por este motivo as máquinas tiveram de ter um lugar completamente diferente 

do que estava inicialmente previsto.  

Com a nova disposição das máquinas de corte imposta pela localização das máquinas, 

optou-se por abrir uma nova porta de entrada, e fechar a existente. Desta forma, as OF que 

dessem entrada no departamento, não teriam de atravessar todo o departamento até à nova 

bancada de recepção que se criou. Esta nova bancada foi criada de maneira a facilitar e 

aumentar a velocidade de ordenação e troca de cuvetes.  

Nesta segunda proposta pensou-se na criação de um tapete de gravidade com 2 níveis. O 

nível superior fazia a ligação entre a Bancada de Preparação e a Bancada de Apoio às 

Maquinas de Corte. Sempre que uma OF estivesse pronta a ser cortada seria enviada pelo 

tapete.  

O nível inferior do tapete, transportaria a cuvete com as lentes já cortadas até a bancada 

de montagem. Os colaboradores que estivessem nas bancadas de montagem iam recolhendo 

as cuvetes, à medida que fossem chegando.  

Depois da assemblagem das lentes na armação já efectuada, pensou-se num sistema de 3 

carrinhos de transporte, que funcionaria de forma idêntica ao sistema apresentado na 

primeira proposta de alteração de layout. Estes iriam efectuar o transporte de cuvetes entre 

a bancada de montagem e a bancada do CQ.  

Assim, sempre que o colaborador responsável pelo CQ, acabasse de verificar as cuvetes 

existentes num carrinho, levaria o carrinho até à bancada de montagem e trocaria pelo 

carrinho com cuvetes por inspeccionar. Sempre que uma cuvete estivesse inspeccionada, esta 

seria colocada numa prateleira, entre a bancada do CQ e da embalagem. A possibilidade dos 

carrinhos a montante ficarem cheios seria reduzida, uma vez que o tack-time do CQ é 

bastante inferior à da montagem. Assim a troca de carrinho seria feita de forma alternada. 
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Figura 4.14 - Sistema de carrinhos de transporte proposto 
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Figura 4.15 - Segunda proposta de alteração de layout 

4.2.3 Terceira Proposta de alteração de layout 

A última proposta de alteração de layout foi pensada de forma, a ir de encontro aos 

problemas práticos de implementação no terreno das soluções apresentadas na segunda 

proposta de alteração de layout e das restrições financeiras impostas.  

A proposta de transporte através de tapetes de gravidade não era viável, devido à 

distância que seria necessário percorrer e ao ângulo de inclinação que o tapete teria de ter. 

Pensou-se numa solução em que os tapetes seriam automáticos, mas esta hipótese mostrou-se 

desde logo inviável devido ao seu elevado custo.  

Assim, implementou-se um sistema de tapetes por gravidade até meio distância 

necessária percorrer, e o restante percurso será feito por um tapete automático (com motor) 

já existente na fábrica. Este sistema apenas faz o transporte das cuvetes desde as máquinas 

de corte até ao bordo das bancadas de montagem. 
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A colocação da secretária entre a Bancada de Preparação e as Meisystem, foi colocada 

propositadamente. Uma vez que todos as cuvetes destinadas para a Meisystem teriam de ser 

editadas no PC da secretária e não nas máquinas. Com esta pequena mudança de 

procedimentos, conseguiu-se aumentar em muito a disponibilidade da máquina e assim a sua 

produtividade. Como as máquinas passaram a ser abastecidas de forma automática, foi 

necessário acrescentar um buffer na entrada. Este buffer foi feito com recurso a 2 tapetes de 

gravidade.  

Em relação ao transporte das cuvetes entre a secretária e a bancada de corte e as 

bancadas de montagem e o CQ, seria implementado um sistema de carrinhos de transporte 

idênticos aos acima descritos. Por razões economicistas, este sistema de carrinhos não foi 

implementado. Podendo vir a ser implementado num futuro próximo.  
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Figura 4.16 - Terceira proposta de alteração de layout  
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4.2.4 Layout implementado 

Com a mudança de layout no departamento e a aquisição de novo material conseguiu-se 

reduzir o excesso de transporte e de movimentações. Com a nova disposição das bancadas, a 

análise efectuada na secção 3.3.3 deixa de fazer sentido, uma vez que, independentemente 

do tipo de OF, as deslocações efectuadas pelo material e pelos colaboradores é a mesma.  

Tabela 4.2 - Deslocações efectuadas por uma OF 

Deslocação Descrição Distancia (metros) 

1 Recepção das lentes 4,5 

2 Recolher armação 3,2 

3 Bancada de preparação da 

OF 

2,1 

4 Bancada de montagem 7,2 

5 Bancada de montagem - 

6 Bancada de verificação 3,5 

7 Bancada de embalagem - 

TOTAL 20,5 
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 Figura 4.17 - Layout implementado 
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Tabela 4.3 - Ganhos ao nível da redução de deslocações para as diferentes OF existentes 

 
OF NX  e de Stock OF com Quebra OF VS com Quebra 

Layout antigo 26,7 46,4 55,5 

Layout actual 20,5 20,5  20,5 

Ganho 23% 56% 63% 

4.3 Acções de melhoria aplicadas 

Procurou-se aplicar acções correctivas no sentido de melhorar e estabilizar os processos 

relativos ao funcionamento das máquinas de corte. 

Assim optou-se por aplicar o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) proposto pela filosofia 

Kaizen, de forma a melhorar o OEE das máquinas. Depois de se ter feito na secção 3.2, um 

levantamento das causas que provocavam um mau desempenho das máquinas de corte, 

definiu-se algumas acções de melhoria. Das várias acções implementadas, destacam-se 

algumas. 

4.3.1 Funcionamento em ciclo automático das Meisystem 

Um dos primeiros planos de acções definidos para melhorar o OEE das MeiSystem, foi 

aproveitar o facto da máquina poder funcionar em ciclo automático. Uma vez que sempre que 

se editava uma OF a máquina estava parada, era fundamental alterar este cenário. Estudou-

se a possibilidade da edição ser feita através de um PC de secretária, que comunicasse 

posteriormente com a máquina. 

Desta forma a edição de cada trabalho não teria de ser feito no display da máquina e a 

colocação das cuvetes na máquina deixava de ser feita uma a uma. Assim, juntamente com o 

departamento informático da empresa, implementou-se uma solução onde a edição dos 

trabalhos seriam guardados com o ID da OF num servidor, que seria posteriormente acedido 

pela máquina. Desta forma a edição dos trabalhos, passaram a ser feitas a montante da 

máquina. 

Esta acção implementada, teve um grande sucesso junto dos colaboradores, uma vez que 

este procedimento para além de demorado era bastante penoso para o colaborador.  

OF  pronta a ser 

editata para ser 

efectuado o corte

Máquina 

parada

Edição da OF no 

display da 

máquina 

Colocação da 

cuvete no 

tapete da 

máquina

Início do 

corte

 

Figura 4.18 - Fluxograma do funcionamento da máquina em ciclo semi-automático 
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Figura 4.19 - Fluxograma do funcionamento da máquina ciclo automático 

 

Figura 4.20 - Ciclo PDCA para o funcionamento em ciclo automático da Meysistem 

 

 

Figura 4.21 - Buffer de entrada das Meisytem            

 

Figura 4.22 – Buffer de saída das Meisystem 

 

4.3.2 Erro de offset no corte das lentes na Meisystem 

Outro dos problemas identificados foi o erro de offset ocorrido no corte das lentes. 

Dependendo do tipo de corte que a máquina faça (Nylon, Grieffe, Bisel) o offset entre o valor 

teórico com que a lente deve ser cortada e o valor real varia. Por isso é necessário saber qual 

o offset que se deve ser dado para cada tipo de corte. 

Este problema tinha consequências graves, uma vez que a diferença de tamanho só era 

detectada na altura da montagem da lente na armação. Quando a lente tinha um tamanho 
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maior que o valor teórico era novamente cortada, quando a lente tinha um valor inferior ao 

valor teórico, a OF recebia o estado Quebra e tinha de ser fabricada uma nova lente. O 

desafio que se colocava, era evitar a montante do corte, que a lente fosse cortada com o 

offset errado.  

Assim, juntamente com o responsável pelo departamento, criou-se um trabalho de teste 

para cada tipo de corte. Definiu-se que no início do turno deveriam ser cortadas para cada 

um dos trabalhos, uma lente de teste, e medir o seu tamanho. Assim seria possível verificar a 

diferença entre o valor teórico e o valor real com que a lente tinha sido cortada. Essa 

diferença deveria ser registada, para que os colaboradores soubessem qual o offset correcto.  

 

Figura 4.23 - Ciclo PDCA relativo ao offset das máquinas de corte 

 

Figura 4.24 - Registo do offset das MeiSystem 
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4.3.3 Colocação e armazenamento das ferramentas da Meisystem 

Para efectuar os diferentes tipos de corte a Meysistem possui 15 posições para 

ferramentas de corte. Estas ferramentas têm uma duração limitada pelo número de corte 

efectuados. Assim, sempre que uma ferramenta atinge o número limite de cortes é necessário 

proceder à sua substituição. Este procedimento obedece a conjunto de passos necessários, 

para a sua correcta substituição. 

Este procedimento não estava padronizado e era motivo de confusão junto dos 

colaboradores. Pelo que foi necessário sensibilizar os colaboradores da importância deste 

procedimento para o correcto funcionamento da máquina.  

Definiu-se um conjunto de passo que deveriam ser seguidos: 

 Sempre que uma ferramenta atingir o número limite de cortes deverá efectuar-se à 

sua imediata substituição; 

 Antes de efectuar à substituição, deverá medir-se a altura da ferramenta e colocar o 

seu valor no campo Height do Gestione Frese; 

 Os campos referentes ao Diameter e ao Z Height deveram ser preenchidos de acordo 

com os valores indicados na própria ferramenta; 

 O número de cortes referente à ferramenta em questão deverá ser colocado a zero. 

Nas figuras 4.25, 4.26 e 4.27 são mostradas as várias janelas em onde os colaboradores 

deveram aceder para efectuar a troca das ferramentas.  
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Figura 4.25 - Janela referente ao número de utilizações das ferramentas 

 

Figura 4.26 - Nome das ferramentas existentes na Meisystem 
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Figura 4.27 - Janela referente ao local de edição da ferramenta Straight Bevel 

Também se melhorou o armazenamento das ferramentas. Inicialmente, as ferramentas 

eram guardas dentro duma caixa de papelão, figura 4.28. Esta situação levava a que os 

colaboradores perdessem bastante tempo à procura da ferramenta correcta, e por vezes 

acontecia que não havia ferramentas em stock para efectuar a sua substituição. 

Com o novo armazenamento o colaborador identifica rapidamente o local da nova 

ferramenta e se após a sua remoção, fica alguma ferramenta em stock. 

 

 

Figura 4.28 - Armazenamento antigo das 
ferramentas de Meisystem 

  

 

Figura 4.29 - Ferramentas para calibração da 
Meisystem 
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Figura 4.30 – Armazenamento para as 
ferramentas de corte para a Meisystem  

 

 

Figura 4.31 – Ferramentas de calibração da 
Meisystem

4.3.4 Manutenção das Meisystem 

Para o correcto funcionamento da Meisystem, definiu-se as calibrações que deveriam ser 

feitas e a sua periodicidade. Para nos ajudar nesta tarefa, contactou-se a empresa 

responsável pelo fabrico das máquinas. Criou-se uma tabela onde os colaboradores deveriam 

colocar os registos das calibrações efectuadas nas máquinas.  

 

Tabela 4.4 - Calibrações efectuadas pelos colaboradores na Meisystem 

 

   

 

 

 

 

4.3.5 Alteração dos campos da Ordem de Fabrico 

Um dos motivos de quebra recorrente no departamento era motivado pela marcação do 

eixo nas lentes de visão simples. Para efectuar este procedimento, o colaborador tinha de 

colocar a lente no focometro e rodar a lente até os valores do Cilindro e do Eixo dados pelas 

máquinas fossem iguais aos da OF. 

Acontece que o valor referente ao Eixo, era confundido com o valor do Diâmetro. Este 

erro acontecia por ambos os valores serem da mesma ordem de grandeza e pela disposição 

com que eram impressos na OF. Este problema apenas era detectado no final do fluxo 

produtivo, pela bancada do CQ.  

Calibrações Periodicidade 

Centering the lens-holder 4 Meses 

Calibrating the feelers 1 Semana 

Calibrating the sensor for the central 

thickness of the lenses 
1 Ano 

Verificação dos rolamentos do suporte 

superior da lente 
1 Ano 
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Figura 4.32 - OF antes da alteração dos campos 

 

Figura 4.33 - OF após a alteração dos campos 

 

Depois de, juntamente com os colabores, se ter identificado a causa do erro, pediu-se ao 

departamento de informática, que alterasse a disposição com que estes valores eram 

impressos. 

 

Figura 4.34 - Ciclo PDCA referente à alteração da ordem impressa na OF 

4.3.6 Calibração do Optonics 4T 

Relativamente à máquina responsável pelo tracer da armação, elaborou-se um manual 

com os passos necessários para a sua calibração. Configurou-se a máquina, para que ao fim de 

200 tracers esta pedisse automaticamente uma calibração de rotina (Verify Calibration). 

Nesta calibração de rotina definiu-se três calibrações: 

 FRAME SIZE/AXIS CALIBRATION 

 PATTERN SIZE AND PATTERN/LENS AXIS CALIBRATION 

  BEVEL SIZE CALIBRATION 

 Assim garantia-se que a calibração da máquina era feita pelo menos 1 vez por dia. 

Colocou-se também uma folha de registo onde o colaborador deveria indicar a data e a hora 

da calibração.  
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Figura 4.35 - Folha de registos de calibração 
para o Optronics 4T 

 

Figura 4.36- Calibração de verificação do 
Optonics 4T 

4.4 Alocação de postos de trabalho 

Depois de analisada a produção do departamento verificou-se a existência de uma grande 

diferença de produtividade entre turnos. Procurou-se perceber, juntamente com o 

responsável do departamento, os motivos que levavam a esta disparidade de números. 

Definiu-se algumas causas: 

 Falta de colaboradores em relação ao número de poste de trabalho existentes; 

 Matriz de competências mal elaborada; 

 Troca de turnos confusa. 

Concluiu-se que não havia uma correcta alocação de colaborares ao número de posto de 

trabalho definidos. Esta situação levava a que cada trabalhador mudasse frequentemente de 

posto de trabalho, consoante as necessidades do momento. Acontecia também, que quando 

um colaborador acabava o seu turno, não havia ninguém para o substituir. 

De facto não existia uma verdadeira mudança de turno. Procurava-se sim, que o fim do 

horário de trabalho de um colaborador coincidisse com o inicio do horário de trabalho de 

outro colaborador, o que nem sempre acontecia. Toda esta situação, provocava sempre 

grande confusão no departamento. Uma vez que os colaboradores quando chegavam não 

sabiam o que de facto deviam fazer. Para além disso o facto do responsável pelo 

departamento não estar presente no 2º turno levava à existência algum desleixo por parte dos 

colaboradores. 

Para tal definiu-se que o departamento deveria funcionar apenas com um turno. Dos 9 

colaboradores existentes, dispensou-se 1 dos colaboradores responsáveis pelo CQ e contratou-

se um colaborador para as montagens e outro para fazer o tracer da armação. Definiu-se 9 
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tarefas a serem atribuídas aos colaboradores, na tabela seguinte é possível verificar a nova 

matriz de competências elaborada.  

Tabela 4.5 - Matriz de Competências 

 Arminda Hugo D. Márcio R. Carlos S. Carlos T. Helder Luís V. José C. 

Recepção das OF X        

Marcação Eixo SV      X   

Tracer Armação         

Ventosar Briot    X     

Ventosar Nidek    X     

Ventosar Mei    X     

Edição das OF   X      

Máquinas de corte  X X      

Montagem     X  X  

CQ        X 

Embalagem X        

 

Em relação aos Projectos alterou-se o seu funcionamento. Os Projectos são considerados 

todos os trabalhos onde não é possível fazer o tracer da armação. Como tal é necessário fazer 

o desenho da armação manualmente através do programa de edição Tecnocam, apenas 

disponível nas próprias MeiSystem Todo este processo é bastante demorado e minucioso. Para 

evitar que as máquinas estejam ocupadas por esta tarefa durante o horário de trabalho 

optou-se por colocar o operador Henrique, no horário após o turno de trabalho, a fazer este 

trabalho. Elaborou-se uma matriz de polivalências, onde é possível verificar as competências 

dos colaboradores do departamento (Anexo V). 

4.5 Modelo de fluxo implementado 

Na figura 4.37 é apresentado um modelo de fluxo do género swimlane. Pretende-se com 

este modelo facilitar a percepção das alterações efectuadas no departamento relativo ao 

fluxo de trabalho de uma OF.  

No modelo apresentado é possível verificar a sequencia de bancadas de trabalho, que 

uma OF tem de percorrer e o número de colaboradores afectos.  
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Figura 4.37 – Swimlane referente ao departamento após as alterações efectuadas 
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Capitulo 5 

Análise de dados após melhorias implementadas 

Neste capítulo é feita uma análise dos resultados obtidos resultado das acções de 

melhoria que foram implementadas no departamento de montagens. É feita uma análise 

relativa à produtividade do departamento e das Quebras existentes.  

5.1 Produção 

Com as várias alterações implementadas no departamento, e sobretudo graças à junção 

dos dois turnos e à nova matriz de competências, os ganhos em termos de produtividade 

foram evidentes. Na tabela seguinte é possível constatar o incremento da média da produção 

diária, dos meses de Janeiro e Fevereiro relativamente aos seguintes. Da produção média 

verificada em Fevereiro para o mês de Maio conseguiu-se um aumento de 142,08%. 

 

Tabela 5.1 - Dados relativos às quebras existentes  no departamento 

 

 

 

 

Mês Produção Dias de Trabalho Média diária 

Janeiro 5336 27 197,6 

Fevereiro 3252 23 141,4 

Março 6700 25 249,3 

Abril 7556 23 328,5 

Maio 7872 23 342,3 
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Figura 5.1 - Dados relativos à produção mensal do departamento 

5.2 Quebras 

Através da análise das Quebras existentes no departamento, pode verificar-se uma 

melhoria significativa. A este facto, deve-se as várias acções de melhoria implementadas, no 

sentido de eliminar as causas que originam as Quebras. 

Apesar do valor das Quebras não estar abaixo do objectivo de 4%, estabelecido para este 

departamento, têm-se verificado uma evolução positiva. Em valor absoluto as Quebras 

aumentaram, uma vez que a produção mensal também aumentou, mas em termos relativos 

verificou-se uma redução. Desde o pico de Quebras registado em Fevereiro de 8,58% até ao 

valor registado no final do mês de Maio de 4,60%, conseguiu-se uma redução de cerca 45% em 

relação às Quebras.  

 

Tabela 5.2 - Quebras existentes no departamento desde o início do ano 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

Produção Mensal

Produção Mensal

Linha de Tendencia

Mês Produção Quebras Percentualmente 

Janeiro 5336 217 5,56 % 

Fevereiro 3252 279 8,58 % 

Março 6700 381 5,69 % 

Abril 7556 359 4,75 % 

Maio 7872 362 4,60 % 



55 
 

 

Figura 5.2 - Evolução das Quebras existentes desde o início do ano 

Em relação às Partidas Máquina, a evolução dos resultados comprovam que o 

funcionamento das máquinas tem sido positiva. Desde o pico de 46% de Partidas Máquina 

registado em Fevereiro, podemos verificar que percentualmente existe uma redução 

significativa no peso global das Quebras (22% em Maio). 

 

 

Figura 5.3 - Evolução das Partidas Máquina 
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Capitulo 6 

Conclusões e Perspectivas de Desenvolvimento Futuro 

6.1 Conclusões 

Os dois principais objectivos, a que este trabalho se propôs alcançar, foram conseguidos. 

A análise efectuada no capítulo 5, comprova o incremento da produção no departamento, 

bem como a diminuição das Quebras existentes. A evolução positiva destes dois indicadores 

(Produtividade e Quebras) demonstra que as várias acções implementadas conseguiram 

melhorar os vários processos existentes no departamento de montagens. 

Os resultados alcançados só foram possíveis com a participação e o empenho de todos os 

elementos do departamento. O facto de se ter explicado que os objectivos propostos 

dependiam da atitude e do desempenho dos colaboradores no dia-a-dia, ajudou a atingi-los.  

O trabalho realizado, relativamente ao diagnóstico do funcionamento do departamento, 

mostrou-se bastante importante, para delinear as acções que seriam implementadas. O 

estudo relativo aos desperdícios existentes no departamento e às actividades que não 

acrescentavam valor, ajudou a clarificar as actividades que seriam necessárias efectuar. 

A análise dos dados disponíveis relativamente à produtividade do departamento e às 

Quebras existentes, ajudou também a definir e a justificar as acções implementadas. Estes 

dados também se relevaram fundamentais, para fazer uma análise comparativa, do 

funcionamento do departamento, antes e depois das acções implementadas.   

A aplicação dos 5S foi tida como ponto de partida para a aplicação das técnicas Lean no 

terreno. A formação dada aos colaboradores sobre os 5S mostrou-se bastante útil. Uma vez 

que se conseguiu que estes, interiorizassem os seus princípios básicos e tivessem em conta 

que o sucesso da sua aplicação dependia, em muito, da atitude demonstrada. A adopção dos 

5S, também serviu de base de motivação aos colaboradores, para as mudanças em curso, uma 

vez que os benefícios práticos da sua aplicação no terreno foram evidentes e imediatos.  
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A alteração de layout do departamento e a aquisição de novo material, mostrou-se 

crucial, para conseguir reduzir os desperdícios detectados. A sua aplicação teve grande 

aceitação por parte dos colaboradores, uma vez que estes foram os principais beneficiados. 

Uma das consequências mais visíveis da mudança de layout foi a diminuição dos desperdícios 

relativos ao transporte e movimentação de material e pessoas. Para além disso, conseguiu-se 

diminuir o tempo necessário para processar uma OF. 

As acções no âmbito da melhoria contínua, também se demonstraram importantes para 

melhorar os processos existentes. Apesar de algumas medidas, relativamente à manutenção e 

calibração das máquinas, não produzirem efeitos imediatos, globalmente mostraram-se 

fundamentais para optimizar o seu funcionamento. 

6.2 Perspectivas de Desenvolvimento Futuro 

Uma vez que as técnicas utilizadas, são de aplicação contínua e gradual no tempo, é 

aconselhável que estas continuem a ser aplicadas e aperfeiçoadas ao longo do tempo, para 

que se consiga alcançar resultados visíveis e duradouros. Para tal é necessário manter o 

esforço para melhorar o layout já implementado, a performance das máquinas, a organização 

do material (5S).  

Em relação a novas técnicas de melhoria contínua seria interessante explorar as seguintes 

áreas: 

 Depois de se ter identificado e solucionado vários problemas relacionados com o 

funcionamento das máquinas, seria proveitoso elaborar um manual do operador 

do tipo Troubleshooting, para aumentar a velocidade e a eficiência da resolução 

dos mesmos. 

 Efectuar um estudo relativo ao balanceamento das linhas, de forma a conseguir 

uma uniformização do takt time de cada posto de trabalho para alcançar uma 

produção diária constante. 

 Com o balanceamento das linhas seria possível fazer projecções mais fiáveis, 

relativamente às necessidades do departamento, para um aumento de 

produtividade no futuro.  
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Anexo I – Plano de implementação dos 5S 
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Anexo II – Checklist utilizada para auditorias 5S 
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Anexo III – Plano de limpeza diário 
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Anexo IV – Tabela para o registo do downtime das máquinas 
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Anexo V – Matriz de Polivalência dos Operadores 
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Anexo VI – Plano de melhoria relativo de alteração dos campos 

da OF  
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Anexo VII – Plano de melhoria do buffer de entrada da 

Meisystem 
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Anexo VIII – Plano de melhoria do armazenamento de 

ferramentas 

 


