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Resumo 

No âmbito da disciplina de Projecto do 5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia 

Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi-me proposto a 

realização de um projecto de dissertação no Instituto Kaizen, empresa de consultoria 

operacional. O projecto foi desenvolvido numa empresa cliente de produção de rolhas 

capsuladas, a Raro. 

O projecto Flow, Synchronization and Leveling é a implementação parcial da solução Kaizen 

desenhada para a Raro. Esta solução centra-se na criação de fluxo na cadeia de valor interna e 

no aumento da produtividade. 

A metodologia utilizada consistiu na aplicação de ferramentas de Total Flow Management, 

integradas no Kaizen Management System. Fizeram-se transformações a nível de layout com 

integração de operações, implementou-se um modelo de logística interna que reúne todas as 

tarefas logísticas num só operador normalizado – Mizusumashi – e criaram-se condições para 

implementação de um planeamento em Pull. 

Sempre sustentado na filosofia Kaizen, agiu-se no terreno, quebraram-se paradigmas e 

minimizaram-se todas as actividades sem valor acrescentado, segundo o modelo dos 7 Muda 

(desperdício). 

Os resultados obtidos a nível de taxa de serviço a encomendas superaram os objectivos, sendo 

que os resultados de produtividade, inventários e lead time do processo produtivo encontram-

se alinhados com os objectivos traçados para a implementação da solução global. A Raro é 

uma empresa melhor adaptada ao mercado, mais ágil e mais eficiente a nível interno. 
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Flow, Synchronization and Leveling 

Abstract 

 

In the scope of the last year Dissertation Project course of the Master in Industrial 

Engineering and Management of the Engineering Faculty of Porto’s University, I was invited 

to accomplish a project on Kaizen Institute, an operational consulting company. The project 

took place at a Kaizen’s client, Raro, which is a producer of cork stoppers with plastic or 

wood caps. 

The project Flow, Synchronization and Leveling, is a partial implementation of the Kaizen 

solution for Raro. This solution is focused on the creation of flow within the internal value 

chain and on the increase of productivity. 

The methodology used was based on Total Flow Management tools, integrated within the 

Kaizen Management System. The most important subprojects developed are related with 

layout transformation with integration of operations; concentration of internal logistic 

activities in a single operator with standard work – Mizusumashi – and the design of a pull 

planning system. 

Based on Kaizen philosophy, actions took place on the shop floor, paradigms were overcome 

and not value adding activities were minimized, according to the 7 Muda (waste) model. 

The results related with order fulfilment were exceeded. As for productivity, stocks and 

production process lead time, the results are aligned with the objectives devised for the 

implementation of the global solution. Raro is now a company well adapted to its market, 

more agile and more efficient internally. 
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Glossário 

 

Kaizen – Palavra japonesa que significa Melhoria Contínua 

Muda – Palavra japonesa que significa desperdício. 

5S – Metodologia de organização do posto de trabalho. Tem origem nas cinco palavras 

japonesas: Seiri, seleccionar; Seiton, organizar; Seiketsu, limpar; Seisou, padronizar; Shitsuke, 

disciplinar.  

FIFO (First In, First Out) – Acrónimo que descreve o manuseamento de materiais e 

informação de acordo com o princípio “primeiro a entrar, primeiro a sair”. 

Kanban – Palavra japonesa que significa cartão. É habitualmente utilizado para fluxo de 

informação (por exemplo para originar uma ordem de produção)..  

SMED (Single Minute Exchange of Dies) – conjunto de técnicas com o objectivo  de reduzir 

o tempo de mudança entre duas referências. 

Tempo de Takt – tempo de produção de um componente ou produto, baseado no ritmo da 

procura para responder às necessidades do cliente. Quociente entre o tempo disponível para 

produção e a procura do cliente no mesmo período.  

Tempo de ciclo – período de tempo entre o final da produção de uma peça e o final da 

produção da peça seguinte.  

Calibre – palavra utilizada no sector da cortiça para caracterizar a dimensão da rolha. Por 

norma o calibre é caracterizado por duas medidas: diâmetro e comprimento da rolha. 

Classe – palavra utilizada no sector da cortiça para caracterizar a qualidade da rolha.  
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1 Introdução 

Este projecto corresponde ao trabalho final de curso do 5º ano do Mestrado em Engenharia 

Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

Tem como objectivo último a aplicação das competências técnicas e humanas desenvolvidas 

ao longo do curso através da realização de um projecto em ambiente industrial. 

O projecto foi efectuado no Instituto Kaizen, empresa de consultoria operacional, tendo sido 

iniciado a 3 de Março de 2008, com a duração de 6 meses. A sua realização passou pela 

implementação parcial de uma solução desenvolvida numa empresa-cliente, a Raro, uma das 

unidades industrial pertencentes ao grupo Amorim que opera na produção de rolhas de cortiça 

capsuladas. 

A implementação da solução desenhada passou por várias fases e pela actuação em diferentes 

áreas da fábrica, correspondentes a diferentes subprojectos. Do total de subprojectos, apenas 

cinco se descrevem em detalhe devido ao seu grau de importância e pela duração do projecto 

ser inferior ao tempo total de implementação da solução Kaizen na Raro. 

1.1 Instituto Kaizen Portugal 

O Instituto Kaizen é uma empresa de consultoria que se dedica ao desenho e implementação 

de soluções operacionais baseadas numa filosofia de melhoria contínua. A sua abrangência é 

global, operando nos cinco continentes: Ásia, Europa, América, África e Oceânia. A sede da 

organização é em Zug, na Suíça. Em Portugal, o Instituto Kaizen está presente desde 1999 e 

conta actualmente com uma equipa de 23 consultores. 

A filosofia que serve de base ao trabalho desenvolvido no Instituto Kaizen tem a sua origem 

no Japão. Na verdade, o termo Kaizen resulta da junção de duas palavras japonesas “Kai” e 

“Zen” que significam “mudança” e “bom”, respectivamente. 

Após a II Guerra Mundial, a filosofia Kaizen assume uma influência notória na revitalização 

da indústria japonesa, sendo integrada em organizações como a Toyota e apresentando 

resultados de sucesso.  

Masaaki Imai, antes de fundador e proprietário do Instituto Kaizen, começou por organizar, 

durante a década de 50, visitas de industriais japoneses a fábricas americanas. Com o sucesso 

que algumas empresas japonesas vinham a demonstrar, as visitas inverteram-se com 

industriais americanos a explorarem fábricas japonesas. Em 1968, Masaaki Imai funda o 

Instituto Kaizen com o objectivo de expor esta nova filosofia de melhoria contínua ao mundo. 

Adoptando esta filosofia, o Instituto Kaizen desenvolve todo um modelo de gestão 

denominado por Kaizen Management System (KMS) onde estrutura o seu conhecimento. 
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1.2 Raro 

A Raro é uma das unidades industriais pertencentes ao grupo Amorim que se dedica à 

produção de rolhas de cortiça capsuladas. 

 

 

 

 

 

O processo produtivo integra dois fluxos principais: rolhas e cápsulas.  

O fluxo de rolhas inicia-se com a chegada de calibres cilíndricos à Raro vindas tanto de 

unidades industriais pertencentes ao grupo Amorim como de fornecedores externos ao grupo. 

Procede-se então a uma desinfecção hidrodinâmica em maquinaria apropriada. O processo 

seguinte é o de escolha electrónica das rolhas onde a classe da rolha é definida tendo em conta 

determinados critérios de porosidade. 

Definida a classe da rolha, é necessário proceder-se ao seu acabamento: chanfrado ou 

boleado. Ambos os acabamentos partilham determinadas operações como o polimento e o 

topejamento. O polimento confere o diâmetro final às rolhas sendo que é através do 

topejamento que as rolhas adquirem o seu comprimento final. 

A operação seguinte é a de lavagem das rolhas. Posteriormente, estas são secas numa estufa a 

uma determinada temperatura. 

A colmatagem é uma operação que pode ou não ocorrer no processo, dependendo do grau de 

porosidade das rolhas. O objectivo deste processo é o de diminuir a porosidade e 

consequentemente melhorar a classe da rolha. 

Seguidamente, e com o objectivo de refinar ainda mais a classe, as rolhas são novamente 

escolhidas, inicialmente através da utilização de máquinas apropriadas e depois por 

colaboradores.  

Posteriormente, as rolhas são sujeitas a um tratamento químico em equipamentos próprios. 

Depois do tratamento, rolhas e cápsulas são unidas por intermédio de cola em máquinas 

próprias para o efeito. A passagem das rolhas é efectuada com o objectivo de retirar eventuais 

rolhas capsuladas com defeito antes da operação de embalagem. 

Figura 1 – Logotipo Instituto Kaizen 

Figura 2 – Presença do Instituto Kaizen no Mundo 

Figura 5 – Rolhas capsuladas Figura 4 – Produtos Raro Figura 3 – Logotipo Grupo Amorim 

http://pt.kaizen.com/master_home4.html
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Relativamente ao fluxo de cápsulas, a matéria-prima utilizada para a sua produção é o 

poliestireno. 

A injecção do poliestireno em moldes apropriados resulta em cápsulas que são posteriormente 

escolhidas por operadores num controlo de qualidade.  

De seguida, grande parte das cápsulas passa pelo processo de gravação onde um carimbo lhe é 

colocado em equipamentos adequados. As cápsulas estão então prontas para integrar o fluxo 

de rolhas no ponto da capsulagem. 

Cápsulas de madeira são compradas externamente podendo ser integradas na gravação ou 

directamente na capsulagem. 

A Figura 6 descreve os dois fluxos produtivos na produção de rolhas capsuladas. 

 

1.3 O projecto Flow, Synchronization and Leveling na Raro 

A solução desenhada pela equipa Kaizen para a unidade industrial Raro pretende resolver 

vários problemas. Por um lado, stocks e lead time
1
 do processo produtivo elevados. Por outro, 

problemas de eficiência tanto a nível de produtividade da mão-de-obra directa como máquina. 

O projecto Flow, Synchronization and Leveling na Raro é a implementação parcial da solução 

Kaizen, actuando nos problemas detectados a nível de fluxo, sincronização na cadeia 

produtiva e de nivelamento das ordens produtivas. A formação da organização na filosofia 

Kaizen foi também realizada durante o projecto. 

A metodologia de trabalho consistiu na utilização de ferramentas de Total Flow Management 

(TFM), em particular, as áreas de criação de fluxo produtivo e criação de fluxo logístico 

interno. 

Os objectivos a atingir com a implementação total da solução Kaizen, passam pela melhoria 

de quatro indicadores chave:  

1. Lead time: 

 

Diminuir o lead time do processo em 70%, acelerando o fluxo de materiais na cadeia interna 

de valor. 

                                                 

1
 Tempo decorrido desde a entrada de uma unidade de matéria-prima até à saída de uma unidade de produto 

acabado. 

Figura 6 – Fluxo produtivo de rolhas capsuladas 
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2. Produtividade global: 

 

Reorganizar o processo produtivo no sentido de aumentar eficiência dos processos através da 

eliminação de desperdício. O aumento de produtividade deverá atingir os 10%.  

3. Taxa de satisfação de encomendas: 

O objectivo do aumento da taxa de satisfação de encomendas deverá situar-se nos 8%. 

4. Nível de stock: 

 

Diminuir sustentavelmente o nível de stocks em toda a cadeia produtiva. A redução deverá 

situar-se nos 20%. 

A Tabela 1 resume os objectivos propostos: 

         Tabela 1 – Objectivos propostos 

Lead time Produtividade 
Satisfação na taxa de 

serviço 
Nível de stock 

70% Aumento de 10% Aumento em 8% Redução de 20% 

1.4 Organização e Temas Abordados 

Este relatório está dividido em sete áreas distintas.  

A primeira corresponde a uma introdução ao projecto Flow, Synchronization and Leveling. 

Segue-se uma descrição das ferramentas utilizadas no projecto, sendo dado particular ênfase 

às ferramentas de criação de fluxo. 

Seguidamente, o mapeamento da situação actual e o desenho da visão Kaizen são expostos 

com recurso à ferramenta de Value Stream Design
2
, em áreas distintas. 

A quinta área corresponde à implementação da visão Kaizen pela execução de 5 subprojectos 

principais:  

 Line Design na Capsulagem; 

 Dimensionamento do Supermercado de Calibres Cilíndricos; 

 Desenho e dimensionamento da secção dos Acabamentos Mecânicos; 

 Planeamento em Pull; 

 Normalização do Mizusumashi. 

O paralelismo entre a situação pré e pós projecto é evidenciado na descrição dos subprojectos, 

bem como os resultados decorrentes de cada um deles. 

Os resultados atingidos a nível de indicadores de projecto são descritos na sexta parte do 

relatório, sendo que as principais conclusões estão contidas na sétima e última parte do 

relatório. 

                                                 

2
 Value Stream Design é uma ferramenta gráfica de descrição de fluxos ou processos (descrita em detalhe na 

secção de caracterização das ferramentas utilizadas) 
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2 Kaizen Management System e Total Flow Management 

Nesta secção descrevem-se as ferramentas utilizadas na implementação da solução Kaizen. 

Também é abordada a metodologia de mapeamento de processos, Value Stream Design, 

utilizada para o desenho da solução final. O pilar de fluxo logístico externo (IV) do modelo 

Total Flow Management não é descrito uma vez que não foi utilizado neste projecto.   

2.1 Kaizen Management System (KMS) 

Fundamentos Kaizen 

O KMS é um sistema de gestão estruturante da filosofia Kaizen. A Figura 7 caracteriza o 

modelo KMS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No topo desta estrutura encontram-se os objectivos finais a que o KMS pretende dar resposta, 

sendo eles: Quality, Cost e Delivery (QCD). 

Para o atingir destes objectivos, uma organização deverá melhorar-se internamente no sentido 

de atingir os seguintes fins: 

 Fluxo no processo produtivo 

 Eficiência dos colaboradores 

 Zero defeitos 

 Estrutura de suporte eficaz 

 Eficiência de processos 

Figura 7 - Modelo KMS 

(fonte: Manual KMS, Kaizen Institute) 
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•Produzir  mais do que mercado requerProdução em excesso

•Material parado sem garantia de vendaInventário

•Pessoas à espera, sem acrescentar valorEspera

•Transporte de materiais não acrescenta valorTranporte

•Realizar mais operações ao produto do que o requeridoSobre processamento

•Pessoas a movimentarem-seMovimento

•Desperdiçar recursosDefeitos

As ferramentas utilizadas para implementação da filosofia Kaizen são: 

 Total Flow Management (TFM): sistema de criação de fluxo na totalidade da cadeia 

de valor, através da eliminação de desperdício e focalização nas operações de valor 

acrescentado; 

 Total Productive Maintenance (TPM): metodologia de gestão de equipamentos com o 

objectivo de maximizar a eficiência global (OEE) ao longo da sua vida útil; 

 Total Quality Control (TQC): metodologia de melhoria da qualidade; 

 Total Service Management (TSM): metodologia de eliminação de desperdício nas 

áreas de suporte à produção; 

 Total Change Management (TCM): metodologia estruturada de apoio à mudança na 

organização 

Princípios 

A filosofia Kaizen assenta em 3 princípios chave: 

1. Processos e Resultados: processos consistentes conduzem a resultados desejados; 

2. Sistemas Globais: perspectiva de análise de processos integral e não parcial; 

3. Não culpar e não julgar: detectado um problema no sistema, este deve ser entendido 

como uma oportunidade de melhoria. Culpar ou julgar condicionará negativamente a 

comunicação de problemas futuros. 

Muda 

Segunda a óptica Kaizen, valor acrescentado é toda a operação pela qual o mercado está 

disposto a pagar. Nesta perspectiva, a filosofia Kaizen categoriza o Muda, palavra japonesa 

cujo significado é desperdício, em 7 tipos, de acordo com a Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

5S 

A metodologia 5S permite a organização básica do posto trabalho.  

Tem como objectivo final a melhoria das condições de trabalho bem como a eliminação do 

desperdício, baseando-se em 5 passos estruturantes como realça a Figura 9: 

Figura 8 – Modelo 7 Muda 
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SDCA/PDCA 

Os ciclos SDCA – Standardize, Do, Check, Act – e PDCA – Plan, Do, Check, Act – permitem 

evolução na escala da qualidade, estando relacionados temporalmente, como demonstra a 

Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDCA está relacionado com a redução de variabilidade de processos permitindo uma gestão 

mais fácil e eficaz. 

Por sua vez, o ciclo PDCA está ligado a evoluções na melhoria de processos. 

Nesta perspectiva, a filosofia Kaizen defende que antes de se melhorar um processo se 

procure a sua estabilização, reduzindo a sua variabilidade. 

Normalização 

O processo de normalização é fundamental nas actividades de melhoria contínua. 

•Retirar tudo o que não é necessário ao desempenho das tarefas no posto de 
trabalho

1. Triagem

•Arrumar tudo o que é nessário em local apropriado

2. Arrumação

•Manter o posto de trabalho nas condições de limpeza apropriadas

3. Limpeza

•Definir regras, rotinas, normas que permitam a manutenção dos 3 primeiros Ss

4. Normalização

•Operador do posto de trabalho com responsabilidade de manter e melhorar as 
normas existentes

5. Disciplina

Figura 9 – Metodologia 5s 

Melhoria 

Figura 10 – SDCA/PDCA 

(fonte: Manual KMS, Kaizen Institute) 
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É através da normalização que procedimentos descritivos são criados de forma a transmitirem 

a melhor forma, até ao momento, de realizar determinada tarefa.  

O facto de serem de fácil interpretação visual permite a transmissão de conhecimento a todos 

os membros da organização. O cumprimento das normas garante ainda uma redução 

significativa da variabilidade de processos. 

As normas possibilitam a sustentabilidade da qualidade de um determinado processo ou 

operação ao passo que os ciclos de melhoria PDCA – Plan, Do, Check, Act – criam as 

condições para a sua evolução, como descreve Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão Visual 

Facilitar a interpretação e comunicação de informação é um dos principais conceitos Kaizen. 

Para isso, deve utilizar-se o sentido que mais absorve informação – a visão. 

O objectivo de expor informação é o de aumentar a responsabilidade dos membros da 

organização dado que vêem o resultado das suas acções traduzidas em determinados 

indicadores chave. Evoluções positivas aumentam a confiança dos colaboradores, ao passo 

que feedback negativo acentua necessidade de novas soluções e mudança de rumo.  

Indicadores passíveis de serem expostos são, por exemplo: evolução do número de defeitos, 

evolução da produção, níveis máximos e mínimos para determinado processo. A Figura 12 

reúne alguns exemplos de Gestão Visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q
u
al

id
ad

e 

Tempo 

Norma 

Ciclo PDCA 

Figura 11 – Normalização no processo de melhoria 

(fonte: Manual KMS, Kaizen Institute) 

Figura 12 – Exemplos de Gestão Visual 

(fonte: Manual KMS, Kaizen Institute) 
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2.2 Total Flow Management 

A ferramenta de Total Flow Management foi desenvolvida com o objectivo de responder aos 

novos desafios do mercado. Estes desafios prendem-se com consumidores mais exigentes, 

tanto no que respeita a qualidade como a nível de disponibilidade, bem como com uma maior 

dificuldade na previsão e comportamento do mercado. 

Por outro lado, num mercado global onde o fluxo de informação e produtos é cada vez mais 

fácil a competição torna-se mais agressiva reforçando a necessidade das empresas se 

diferenciarem de algum modo. 

O que tradicionalmente acontece é o elevar dos níveis de stock para fazer face a estes novos 

desafios. De uma forma pouco criteriosa e sistemática aumentam-se os inventários para que 

apertados prazos de entrega sejam satisfeitos e a probabilidade de rotura face a uma 

encomenda não prevista seja reduzida. Como resultado para a empresa, perda de flexibilidade 

e capital estagnado em inventários. 

É neste contexto que a metodologia TFM surge como sendo uma metodologia capaz de 

oferecer o nível de serviço desejado minimizando o stock em toda a cadeia de valor. 

Segundo o modelo Kaizen, a ferramenta estrutura-se como descreve a Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiabilidade Básica 

A área de Fiabilidade Básica garante que as condições mínimas de trabalho estejam reunidas, 

resumindo-se no que se denomina por 4Ms: 

 Manpower – competências necessárias, pontualidade, assiduidade; 

 Material – poucas rupturas, maior acessibilidade no ponto de utilização; 

 Machine – poucas avarias ou paragens não planeadas; 

 Method – processos normalizados, manutenção e gestão. 

Figura 13 – Componentes TFM 

(fonte: Manual KMS, Kaizen Institute) 
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Fluxo na Produção 

1. Desenho de Linha 

Considerando um dos princípios Kaizen, o de sistemas globais, devem explicar-se os dois 

tipos de organização fabril: em layout funcional e o contrastante layout de processo. 

No tipo de organização funcional verifica-se uma clara divisão entre diferentes tipos de áreas 

produtivas. Há uma departamentalização da fábrica por tipo de máquina ou tipo de operação 

necessárias à produção. A Figura 14 caracteriza um típico layout funcional com a 

movimentação de materiais necessárias para fazer fluir o material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das principais características deste estilo de organização é o lote de produção resultante 

da divisão entre áreas. No exemplo, um determinado lote de material é maquinado, 

produzindo-se um lote de semi-produto que avança para a próxima etapa e assim 

sucessivamente. 

As principais consequências deste tipo de organização são: 

 Stocks elevados 

Para que as peças avancem para a próxima etapa é necessário completar um lote de uma 

determinada quantidade. Como visto anteriormente, inventário é um dos 7 Muda do modelo 

KMS. 

 Lead Time elevado 

O tempo que o produto demora a percorrer todo o processo produtivo é elevado dependendo 

do tamanho de lote. Este tempo é o resultado do tempo de produção do lote mais o tempo de 

transporte entre as diferentes áreas produtivas.  

 Tempo de detecção de um defeito de Qualidade 

Normalmente, o controlo de qualidade é executado por lote fazendo-se no fim da produção 

deste. Se a detecção de um defeito ocorrer, durante o tempo entre a detecção e a ocorrência do 

mesmo, houve a possibilidade de o defeito ter continuado a ocorrer.  

 Utilização de Espaço Elevada 

Figura 14 – Exemplo layout funcional 

(fonte: Operations Management: Process and Value Chains) 
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Material em curso à espera de continuar a fluir no processo produtivo ocupa espaço e requerer 

meios de armazenagem. 

 Necessidade de Movimentação de Material 

Distanciamento entre diferentes zonas fabris implica pessoas a movimentar materiais e meios 

de transporte adequados – porta paletes, carros de transporte, empilhador – resultando em 

Muda de transporte e muitas vezes Muda de espera para a utilização de equipamentos. 

 Complexidade de Gestão 

A gestão torna-se mais difícil neste tipo de organização fabril dado que há inúmeros fluxos de 

material que é necessário gerir e material que é necessário movimentar (ver Figura 14). 

 Visibilidade da Cadeia 

A evolução do produto na cadeia produtiva é pouco intuitiva o que implica maior dispêndio 

de recursos em registo de operações já efectuadas e a efectuar no produto.  

No tipo de layout por processo, consegue-se um fluxo mais estável e menos complexo de 

material. Os equipamentos estão dipostos não por função ou operação, mas sequencialmente, 

de acordo com as operações do fluxo produtivo, como demonstra a Figura 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um conceito importante associado a este tipo de organização é o de fluxo unitário. Neste tipo 

de layout as operações necessárias a cada produto estão integradas e próximas, fazendo com 

que não seja necessária a criação de lotes. 

As principais vantangens deste tipo de layout são: 

 Stocks reduzidos 

O trabalhar em fluxo unitário e a não existência de grandes lotes de produção reduz os stocks 

em curso. 

 Lead Time reduzido 

Existe uma aceleração no processo produtivo na medida em que os stocks intermédios são 

reduzidos, levando a uma melhoria a nível de capacidade de resposta ao mercado. 

 Lead Time de detecção de problemas de qualidade reduzido 

A detecção de problemas de qualidade é mais rápida e é mais fácil detectar a causa raiz do 

problema (menor tempo desde que ocorreu o defeito), prevenindo-se a ocorrência de mais 

defeitos. 

Figura 15 – Exemplo layout por processo 

(fonte: Operations Management: Process and Value Chains [1] ) 
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 Utilização de espaço reduzido 

A integração e aproximação dos equipamentos e operações resultam numa menor utilização 

de espaço, libertando área para outros fins. 

 Necessidade de transporte entre processos inexistente 

Muda de transporte reduzido dada a integração das operações. 

 Complexidade de gestão menor  

Torna-se assim num processo mais simples e fácil de gerir. 

As vantagens de um modelo de organização por processo face a um funcional são claras. No 

entanto, existem dificuldades na sua implementação que se prendem sobretudo com a 

dificuldade em treinar a mão-de-obra para uma maior flexibilidade, ultrapassando o 

paradigma da separação de tarefas.  

2. Bordo de Linha 

O bordo de linha é o local de onde o operador de um posto de trabalho se serve de 

componentes para a realização de uma tarefa. Deve ser entendido como o interface entre a 

Produção e a Logística, sendo que cada uma destas funções deve poder trabalhar 

independentemente. 

Com o intuito de maximizar tarefas de valor acrescentado, o bordo de linha deve estar livre de 

qualquer desperdício devendo ser o mais ergonómico possível. Na situação ideal, os 

componentes devem estar dispostos frontalmente, a uma distância que salvaguarde uma área 

de trabalho e que minimize o Muda de movimento, como descreve a Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os contentores de componentes podem ser abastecidos em sistema Kanban em que uma caixa 

vazia dá ordem de reabastecimento, ou sistema Junjo em que o material chega ao bordo de 

linha de forma sequenciada, de acordo com o plano de produção.  

Independentemente do sistema de abastecimento, os contentores devem ser de pequena 

dimensão, contrastando com a típica palete. As vantagens consistem na diminuição do Muda 

de movimento, melhor ergonomia, facilidade na logística de abastecimento e protecção dos 

componentes. 

 

 

 

Figura 16 – Bordo de Linha ideal 

(fonte: Manual TFM, Kaizen Institute) 
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3. Standard Work 

O Standard Work é uma ferramenta cujo objectivo é reduzir a variabilidade dos processos e 

minimizar o desperdício através de ferramentas de normalização e gestão visual. Serve 

também de base para o treino de novos operadores em determinada tarefa. Como clarificado 

anteriormente, a norma de trabalho é o conjunto de procedimentos mais eficiente de realizar 

determinada tarefa conhecida até ao momento. 

A metodologia para a sua criação é baseada em 5 pontos-chave: 

 Definição de objectivos de melhoria 

 Estudo do trabalho 

 Melhorar o trabalho 

 Normalizar o trabalho 

 Treino das pessoas 

4. SMED 

SMED significa Single Minute Exchange of Die – troca de referência em minuto singular. A 

metodologia SMED foi desenvolvida por Shigeo Shingo (1909-1990) sendo o seu principal 

objectivo o de analisar e melhorar o processo de troca de referência para minimizar o 

desperdício e o tempo paragem. 

A metodologia SMED analisa e classifica o tempo das tarefas de mudança em interno ou 

externo: interno, implica a paragem do processo; externo, pode ser realizado em paralelo não 

necessitando de paragem da máquina.  

Depois de analisados os tipos de mudança, agregam-se as tarefas externas para antes ou 

depois das internas com o propósito de minimizar o tempo efectivo de paragem. 

O passo seguinte é o da conversão de tarefas internas em tarefas externas. Acções de 

preparação como aquecimento ou ajuste de ferramentas devem ser convertidas em tarefas 

externas para não implicar paragem do processo. 

Melhoria do 

Bordo de Linha 

Figura 17 – Melhorias no Bordo de Linha 
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Posteriormente, procura reduzir-se o tempo das tarefas internas e externas. 

A Figura 18 descreve resumidamente a metodologia SMED nos seus 5 passos fundamentais. 

  

 

5. Automação Baixo Custo 

Ferramenta que permite automatizar sem a necessidade investimentos muito significativos. 

Neste projecto, esta ferramenta não foi utilizada. 

Fluxo na Logística Interna 

1. Supermercados 

Um supermercado é um local físico de armazenamento de produtos com determinadas 

características: 

 Localização fixa para cada referência; 

 Armazenamento ao solo para facilitar acesso e picking; 

 Gestão Visual para facilitar gestão de stocks e ordenar produção; 

 Assegura o FIFO (First In First Out) físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Metodologia SMED 

(fonte: Manual TFM, Kaizen Institute) 

Figura 19 – Exemplos de supermercados 
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Supermercado Cliente

Produção mais 

nivelada

Procura muito 

variável

Linha Montagem

O seu objectivo central é o de atenuar as variações da procura para que os processos a 

montante possam ter uma carga de trabalho mais nivelada (ver Figura 20). Por outro lado, a 

existência de stock em determinados pontos da cadeia de valor pode ser benéfico pois melhora 

o tempo de resposta ao cliente. 

 

 

 

 

 

 

Estes locais de armazenamento existem ao longo da cadeia valor tanto entre clientes internos 

como para clientes externos – supermercado de produto acabado – estando intimamente 

ligados ao conceito de Pull Flow.  

As ordens de produção são despoletadas quando o nível de stock do supermercado de onde 

um cliente se está a abastecer atinge um determinado nível. O fornecedor, a montante na 

cadeia de valor, deve repor o que foi consumido pelo cliente. A Figura 21 procura descrever o 

funcionamento de um supermercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo 3 é o cliente do supermercado 2 que está a ser abastecido pelos processos 1 e 2, 

integrados. A ordem de produção é lançada no processo 1 sempre que determinada referência 

no supermercado 2 atingir um nível estipulado. O mesmo acontece para o supermercado 1 

com eventuais processos a montante. 

A utilização de supermercados é de grande importância particularmente entre processos que 

não podem ser integrados pois estabelece limites para produtos em vias de fabrico, regulando 

o Muda de inventário. 

A implementação de supermercados permite ainda que o processo de planeamento seja 

facilitado. O consumo de determinada referência num supermercado é seguido de uma ordem 

de reposição automática ao processo a montante, e assim sucessivamente. Sendo assim, toda a 

cadeia de valor pode ser planeada a partir de um só ponto, dado que todos os outros elos da 

cadeia funcionaram por reposição. (Smalley, 2002) 

As referências a manter no supermercado devem ser criteriosamente escolhidas dado que a 

filosofia Kaizen defende que inventário é Muda. Nesta perspectiva, devem manter-se em 

Figura 20 – Nivelamento produtivo através de supermercado 

Supermercado 2

Processo 2Processo 1 Processo 3

Supermercado 1

Sequenciador

Ordem de 

produção

Figura 21 – Supermercado: funcionamento 
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supermercado apenas as referências que apresentam uma rotação elevada, para que a 

probabilidade do material esteja parado durante um longo período de tempo seja reduzida. 

Uma análise ao histórico de vendas permite perceber quais as referências a manter em 

supermercado através da aplicação do princípio de Pareto (1848-1923): 20% das referências 

correspondem 80% vendas, sendo que 80% das referências correspondem a 20% das vendas, 

como mostra a Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de obtida a classificação de cada uma das referências em “A”, “B” ou “C”, as 

referências candidatas a manter em supermercado são as “As”, ou os chamados high runners, 

devido à elevada rotação que apresentam.  

2. Mizusumashi 

Na filosofia Kaizen, o conceito Mizusumashi corresponde à concentração das operações de 

transporte de material e informação num só operador normalizado. 

Numa empresa tradicional, a logística interna é executada por operadores que utilizam 

empilhadores ou carros de transporte sempre que há uma necessidade e depois de serem 

informados. Este tipo de transporte assemelha-se a um táxi. O operador recebe uma 

informação de onde se encontra o material a transportar, desloca-se até ele, transporta-o e 

volta à origem em vazio. 

Em contraste, o Mizusumashi opera em regime cíclico chegando a cada ponto de carga e 

descarga de material a uma hora determinada. O seu funcionamento assemelha-se a um metro. 

A Figura 23 procura demonstrar o princípio de funcionamento da logística interna operada por 

um operador em empilhador em contraste com um abastecimento em trem logístico, 

Mizusumashi. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 – Logística Interna: Empilhador vs Mizusumashi 

Figura 22 – Análise de Pareto 
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As vantagens da implementação do Mizusumashi são várias, das quais se destacam: 

 Desperdício de movimentação de materiais fora do bordo de linha permitindo ao 

operador concentrar-se em actividades de valor acrescentado; 

 Circuito normalizado com tempo de chegada a cada ponto de carga e descarga 

determinado diminui Muda de espera por empilhador ou outro meio de 

movimentação; 

 Capacidade de carga variável; 

 Facilita o fluxo de informação entre os diferentes pontos da cadeia de produção 

interna; 

 Controlo de produtividade a cada ciclo facilitando a percepção de problemas; 

 Normalização do ciclo e das actividades desempenhadas pelo Mizusumashi permite 

diminuir desperdício de movimentação de materiais; 

A implementação do Mizusumashi possibilita ainda uma melhoria significativa a nível de 

ergonomia para o operador. O lote de transporte passa a ser mais reduzido dado o aumento na 

frequência de retirada e abastecimento de material. Desta forma, a tradicional palete é 

substituída por contentores mais pequenos e ergonómicos promovendo a máxima 

produtividade do operador na linha. 

Existem duas correntes para o standard de trabalho do Mizusumashi: por lista de prioridades 

ou em ciclo fixo. 

No funcionamento com lista de prioridades, a tarefa seguinte a realizar pelo Mizusumashi é 

sempre a mais importante que está pendente. Desta perspectiva, elevadas deslocações em 

vazio poderão ocorrer e a percepção de atraso ou adianto do Mizusumashi fica difícil de ser 

percebida dado que não há uma sequência fixa de tarefas.  

Por sua vez, no standard em ciclo fixo, caracterizada no exemplo da Figura 23, a rota está pré-

estabelecida sendo que a sequência das operações a desempenhar pelo Mizusumashi é 

constante. Em cada uma das paragens o operador verifica se existem tarefas para realizar 

avançando sequencialmente para a paragem seguinte. 

A rota do Mizusumashi deverá ser estabelecida para que o trem logístico passe em todos os 

pontos onde há necessidade de fazer chegar ou retirar material, procurando a minimização do 

desperdício nas suas deslocações. A rota poderá compreender pontos de paragem apenas para 

fluxo de informação. 

O tempo do ciclo pode ser estabelecido por duas formas diversas: 

1. Tempo das tarefas a realizar 

 Listar tarefas a realizar pelo Mizusumashi; 

 Desenhar rota circular com pontos de paragem; 

 Utilizar um tempo de ciclo como ponto de partida, tipicamente 20 a 60 

minutos; 

 Estimar o tempo de cada uma das tarefas a partir do tempo de ciclo; 

 Verificar se tempo total do ciclo com tarefas e deslocações está dentro do 

tempo de ciclo arbitrado 
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tempo 
de ciclo

controlo 
produtividade

fluxo de 
materiais

capacidade 
de carga

ergonomia 
operador

custo de 
transporte

Repare-se que o tempo das tarefas é função do tempo do ciclo. Tempos de ciclo mais elevados 

implicam fornecimento/retirada de maior quantidade de material. Inversamente, quanto 

menores forem os tempos de ciclo, menor será a quantidade a fornecer/retirar por ciclo. 

2. Tempo de pitch 

 Calcular o tempo de takt 

O tempo de takt é um valor que serve de referência para determinar a taxa a que um 

fornecedor deverá produzir face aos pedidos do seu cliente, sem que se gere excesso de 

produção. Por outras palavras, o ritmo a que o cliente retira produto. É determinado pela 

seguinte equação: 

 

 Determinar qual a unidade em que o material é entregue ao cliente: caixa, 

palete, embalagem, etc. 

 Determinar quantos produtos saem em cada unidade de material para o cliente; 

 Determinar o tempo de pitch através da seguinte expressão:  

 

De salientar que tempos de ciclo reduzidos promovem o controlo de produtividade e da 

detecção de problemas. No limite, poder-se-ia controlar a produtividade à unidade produzida. 

No entanto, esta situação poderá tornar-se demasiado custosa pois implicaria na maior parte 

das indústria demasiados recursos alocados à logística interna. (Mike Rother & Rick Harris, 

2002) 

Um processo iterativo de ajuste do tempo de ciclo deverá conduzir a um balanço favorável 

entre as variáveis em questão: controlo de produtividade, fluxo de materiais, capacidade de 

carga do trem logístico, ergonomia do operador na linha e custo de transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sincronização (Kanban/Junjo) 

A metodologia de sincronização permite a interacção apropriada entre os diferentes elos da 

cadeia de valor.  

Processos subsequentes não integrados podem ser lincados por três vias:  

Figura 24 – Variáveis dependentes do tempo de ciclo 
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 Implementação de um supermercado de onde o cliente se abastece e para onde o 

fornecedor aprovisiona;  

 Implementação de corredores FIFO (First in First Out) entre os processos. O processo 

fornecedor abastece um corredor de onde o processo cliente se abastece de acordo com 

a sequência do corredor; 

 Sequenciamento de material no de bordo de linha do processo cliente de acordo com 

as suas necessidades. 

Na sincronização via supermercado utiliza-se o kanban – aviso ou informação materializada 

num cartão – para despoletar ordens de produção em processos fornecedores. De acordo com 

a Figura 25, quando o nível de stock do supermercado atinge determinado nível – nível de 

reaprovisionamento (NR) – um kanban é enviado para abastecimento de material. Este nível 

de reaprovisionamento deve estar dimensionado para que o supermercado não entre em rotura 

durante o tempo total de reabastecimento. Além disto, um stock de segurança deve ser 

adicionado para fazer face à variabilidade da procura e do próprio tempo de reabastecimento, 

de acordo com a seguinte expressão para o nível de reaprovisionamento. 

 

O kanban entra num sequenciador de ordens do processo produtivo ficando em espera até 

entrar no processo. A Figura 26 representa o fluxo do kanban entre um supermercado e um 

processo produtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Os corredores FIFO permitem, de uma forma simples e sem necessidade de fluxo de 

informação, organizar a produção de processos consecutivos. A imposição de limites 

máximos para os corredores facilita a gestão de produtos em curso. Acima de um determinado 

número de produtos no corredor, o processo fornecedor deve parar para que o Muda de 

inventário e excesso de produção seja minimizado, ver Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

A necessidade de fornecer produtos de forma sequencial a um processo cliente necessita de 

uma outra forma de sincronização – o Junjo. As razões para tal prendem-se, sobretudo, com 

Linha produtiva

A

A

AB C

B
B

A
C

Sequenciador
Fluxo Kanban

Figura 25 – Stocks vs Tempo Figura 26 – Fluxo Kanban 

Processo 1 Processo 2

FIFO

Max

Figura 27 – Corredor FIFO entre processos 
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considerações de espaço ou desperdício do operador. Manter todas as referências no bordo de 

linha implica espaço, menor ergonomia para o operador e desperdício de movimento. Para 

evitar esta situação, aloca-se um espaço no bordo de linha do processo cliente para 

fornecimento de peças sequenciais, Junjos. Este espaço não é mais do que um corredor FIFO 

em que o sequenciamento é dado de acordo com as necessidades do processo cliente. 

As referências candidatas a este tipo de sequenciamento são as Cs, dada a menor rotação que 

apresentam, ou as peças de grande volume devido ao espaço que ocupam. 

Não é rara a existência dos três mecanismos de sincronização numa cadeia de valor como 

descreve a Figura 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O supermercado de produto acabado está a ser abastecido pelo processo 4. A ordem de 

reabastecimento está a ser enviada para o processo 1. A passagem do processo 1 para o 

processo 3 é efectuada em FIFO. Durante o processo 3 há integração de componentes do 

processo 2, sequencialmente (cab). O operador logístico interno abastece o processo 3 de 

acordo com a sua sequência produtiva a partir de um supermercado intermédio de 

componentes. 

4. Nivelamento 

A variação da procura, tanto em volume como em mix, ao longo do tempo provoca excesso ou 

defeito na capacidade produtiva da fábrica. Procurar ajustar constantemente a capacidade 

produtiva implicaria uma flexibilidade a nível de mão-de-obra homem e máquina muito 

elevada, resultando numa situação desfavorável a nível de custo e qualidade. (Harris & 

Rother, 2002) 

Uma possibilidade para fazer face a esta situação e tornar o fluxo produtivo mais estável é a 

criação de grandes lotes de produção. Porém, esta solução implica perda de capacidade de 

resposta em ambientes onde o mix de produtos é elevado. Por outro lado, para fazer face a 

elevados tempos de reaprovisionamento, o inventário ao longo da cadeia de valor tenderá a 

ser mais elevado. 

Para além disto, o aumento da magnitude das encomendas ao longo de uma cadeia de valor – 

efeito de Forrester – é acentuado quando há a agregação de ordens para que o tamanho de 

lote de produção seja maior. O resultado é a amplificação da procura real em cada elo da 

cadeia de valor provocando descontrolo na gestão de stocks tanto com roturas frequentes 

como com níveis de stock elevados. 

Processo 3Processo 1

FIFO AB C

a

b

c

Junjo

1: c
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Supermercado 

intermédio

Processo 2

Processo 4
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Sequenciador

Kanban
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Figura 28 – Exemplo de sincronização na cadeia de valor 
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A alternativa é a de nivelar a cadeia de valor tanto em termos de volume como de mix de 

produtos no sentido de garantir um fluxo constante de diferentes produtos. Ao mesmo tempo, 

necessidades de produção enviadas para processos a montante serão mais estáveis, reduzindo 

a necessidade de elevados níveis de stock para fazer face a picos de procura. 

O processo de nivelamento Kaizen inicia-se com um contrato de capacidade entre a logística e 

a produção. Neste contracto, as previsões de encomenda para um determinado período são 

tidas em consideração para a tomada de decisão de capacidade disponível através do tempo de 

takt. O horizonte de previsão é, tipicamente, de três meses ou um ano. 

Aquando da chegada efectiva de encomendas estas são transformadas em kanbans 

equivalentes. Estes kanbans são então distribuídos numa caixa logística. À medida que as 

ordens chegam as slots da caixa vão sendo preenchidas com kanbans até um determinado 

nível, estabelecido no contracto entre a produção e a logística. A distribuição dos kanbans 

deverá ter em conta o prazo de entrega acordado. (ver Figura 29) 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da caixa logística constitui-se a caixa de nivelamento ou Heijunka box, onde o 

nivelamento do mix é realizado. As ordens para um dia de todas as referências são distribuídas 

por ciclo do Mizusumashi, como demonstra a Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

Os kanbans produtivos são então colocados pelo Mizusumashi no sequenciador à entrada do 

processo produtivo. 

O principal indicador a ter em conta para o tipo de nivelamento a implementar é o EPEI – 

every product every interval. (Kai Furmans, 2005) 

O EPEI indica de quanto em quanto tempo uma mesma referência pode ser produzida, sendo 

um dos principais indicadores de flexibilidade de uma empresa. Calcula-se de acordo com a 

seguinte equação: 
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Figura 29 – Caixa logística 
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Figura 30 – Caixa de Nivelamento 
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Tradicionalmente, o paradigma da maximização da utilização das máquinas em produção leva 

à criação de grandes lotes de produção. Paragens para mudança de referência são encaradas 

como perda de produtividade, especialmente quando procedimentos não normalizados estão 

na base de tempos de mudança elevados. 

No entanto, pelo dimensionamento de supermercados ao longo da cadeia produtiva conclui-se 

que os níveis de stock estão intimamente ligados ao tempo de reabastecimento. Por sua vez, o 

tempo de reabastecimento depende do tamanho do lote produzido: quanto menor o EPEI, 

menor serão os lotes de produção. Daqui resultam tempos de reaprovisionamento menores e, 

consequentemente, níveis de stock mais reduzidos. A ferramenta SMED é essencial para a 

mudança rápida de referência e redução do tamanho do lote. (José Queiroz, 2006) 

5. Planeamento Pull 

A metodologia Pull apresenta claras vantagens face ao tradicional modelo em Push.  

No modelo Push recorre-se a previsões da procura que servem como input para o cálculo das 

necessidades de produto final. Estas necessidades são então explodidas a montante resultando 

na determinação de todos os componentes e matéria-prima necessários.  

Planos de produção são então enviados para cada um dos processos da cadeia de valor interna, 

como mostra a Figura 31. 

Esta metodologia apresenta alguns problemas: 

 Previsões erradas levando a excesso ou rotura de stocks; 

 Dificuldade em sincronizar a produção em todas as fases operatórias; 

 Fluxo de informação complexo: planeamento de todos os processos da cadeia; 

 Produção em grandes lotes; 

 Lead time elevado; 

 Fluxo de materiais reduzido. 

Em contraste, o modelo Pull utiliza a procura real para despoletar ordens de produção sendo 

que nada é produzido enquanto não é necessário.  

Na visão global da cadeia de abastecimento, quando um produto é vendido, o mercado puxa 

uma ordem de reabastecimento para o último elo da cadeia que, por sua vez, despoleta ordens 

em processos a montante até ao fornecedor de matéria-prima. (Chase, Jacobs & Aquilano, 

2006) 
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Produção
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Figura 31 – Modelo tradicional Push 
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Internamente, cada um dos elos também adopta a metodologia Pull para atingir altos níveis de 

performance. Referências de supermercados de produto acabado são consumidas até um 

determinado nível a partir do qual se ordena a reposição de material a processos a montante. 

A Figura 32 esquematiza o modelo Pull dentro de uma organização. 

De salientar que diferentes indústrias apresentam diferentes tipos de organização em pull. 

Dependendo do lead time da cadeia interna, do tempo de entrega ao cliente e do nível de 

personalização do produto, diferentes localizações para supermercados entradas de ordens 

produtivas são determinadas.  

As principais vantagens do modelo Pull são: 

 Modelo mais independente de previsões, já que responde à reposição de um 

consumo; 

 Sincronização automática das várias operações ao longo da cadeia de valor (com a 

ajuda do kanban); 

 Fluxo de informação simplificado; 

 Produção em pequenos lotes; 

 Lead time reduzido; 

 Criação de fluxo. 

Uma das principais decisões a tomar na implementação da metodologia Pull é a decisão 

Make-to-stock (MTS) ou Make-to-order (MTO) para cada um dos artigos de venda. A 

metodologia ABC ou análise de Pareto descrita na secção dos supermercados é essencial nesta 

decisão. 

Decisões MTS elevam o nível de stock mas melhoram a resposta ao cliente ao passo que 

decisões MTO, inversamente, oferecem um tempo de resposta maior mas menor nível de 

stock. 

2.3 Value Stream Design (VSD) 

Esta ferramenta de mapeamento de processos permite a visualização esquematizada do fluxo 

de informação e material ao longo de toda a cadeia de valor.  

Ao inclui actividades de valor acrescentado e outras sem valor acrescentado, torna-se no 

ponto de partida para a implementação da metodologia Kaizen. Oportunidades de melhoria 

são detectadas e melhora-se o entendimento da cadeia de valor. 

Transporte
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Expedição

Kanban de

Movimentação
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Fornecedor

Figura 32 – Modelo Pull geral 
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A partir do mapeamento da situação actual, cria-se uma visão a atingir onde elevados níveis 

de performance são ambicionados, como demonstra a Figura 33. 

A simbologia utilizada para o mapeamento e desenho da solução está presente na Tabela 2: 

 

              Tabela 2 – Simbologia VSM 

Símbolo Descrição 

 Processo 

 Stock 

 Movimentação de material em push 

 Supermercado 

 Sequenciador 

 Corredor FIFO 

 Centro de Qualidade 

 

Figura 33 – Objectivo VSD 
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3 Raro: situação inicial 

O mapeamento da situação inicial foi efectuado em Setembro de 2007 numa sessão que 

contou com a colaboração de intervenientes de todas as áreas da empresa: direcção geral, 

produção, aprovisionamento, comercial, qualidade e manutenção. 

Nesta sessão procura retirar-se informação de como se encontra a cadeia de valor interna da 

fábrica. Uma “fotografia” tirada ao processo produtivo, não só a nível de fluxo de materiais 

mas também no que respeita ao fluxo de informação. 

A Figura 34 caracteriza o fluxo de informação na cadeia produtiva. 

Encomendas de clientes entram no departamento de Planeamento e Controlo. Neste ponto são 

calculadas datas de disponibilidade de cápsulas e rolhas. Há cápsulas que são compradas 

externamente – cápsulas de madeira – e outras produzidas internamente – plástico. 

Encomendas a fornecedores de rolhas são baseadas em previsões de consumo. Obtidas as 

datas de disponibilidade, o cliente recebe a confirmação da data de entrega. 

Posteriormente, um plano de produção por área de fábrica é deduzido e enviado a cada um 

dos sectores. 

A Figura 35 descreve o processo produtivo em termos de fluxo de material. 
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Figura 34 – Mapeamento do fluxo de informação 
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Figura 35 - Mapeamento do fluxo material 
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Análise da situação actual 

Fluxo de informação 

Uma análise ao fluxo de informação permite perceber que o modelo produtivo da situação 

inicial da Raro é Push tendo, no entanto, uma característica do modelo Pull: são as 

encomendas vindas do cliente e não as tradicionais previsões de venda que despoletam as 

ordens de produção.  

Contudo, as ordens de compra a fornecedores de rolhas são baseadas na previsão de consumo 

e não na procura real, característica do modelo Push.  

Uma outra característica visível no fluxo de informação que aproxima a cadeia produtiva do 

modelo Push é a distribuição de planos de expedição semanais para cada uma das áreas da 

fábrica – INOS, Escolha Electrónica, Acabamentos Mecânicos, Capsulagem, Escolha Manual 

e Embalagem. A sincronização da cadeia torna-se difícil e a complexidade da gestão aumenta. 

Fluxo de material 

O mapeamento do fluxo de material revela outras oportunidades de melhoria. A primeira 

destas relaciona-se com o lead time. Este indicador, no momento do mapeamento, situa-se nos 

96 dias para um tempo de valor acrescentado de 12 horas, como mostra a Tabela 3. Isto revela 

que do tempo total que uma rolha passa no processo produtivo, apenas 0,5% é de valor 

acrescentado. 

 

A não integração de operações e o layout funcional existente leva à criação de stocks 

intermédios que atrasam o fluxo de materiais. 

Também no fluxo de cápsulas o lead time do processo é elevado, como demonstra a Tabela 4. 

 

 

 

 

 

O elevado valor de stock em cápsulas de plástico acabadas sugere uma oportunidade de 

melhoria a nível de gestão de stocks. 

Em ambos os fluxos se encontram operações puramente de transporte de material, com valor 

acrescentado nulo. 

 

Tabela 3 – Lead time rolhas 

Tabela 4 – Lead time cápsulas 

Stock em 

compras
Stock em curso

Stock acabado 

plástico

Stock 

madeira
Total

24 7 41 10 82

Lead time - Cápsulas (dias)

Stock 

compras

Stock sem 

acabamento
Lead time

Rolhas 9 16 32 32 7 96 12

LEAD TIME (DIAS)

Stock em compras
Stock sem 

acabamento

Stock com 

acabamento

Stock em 

curso
Stock PA Lead time

Valor 

acrescentado (h)

9 16 32 32 7 96 12

Lead time - Rolhas (dias)

Stock 

compras

Stock sem 

acabamento
Lead time

Rolhas 9 16 32 32 7 96 12

LEAD TIME (DIAS)
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4 Visão Kaizen 

O âmbito solução desenhada para a Raro é de carácter global, implicando alterações em todas 

as áreas da fábrica. Os seus objectivos principais são o de criar fluxo na cadeia produtiva e 

instituir um modelo logístico em Pull. 

Os principais subprojectos derivados consistem na integração de operações, estabelecimento 

de supermercados na cadeia produtiva, alterações de layout, organização das áreas produtivas 

e reestruturação da logística interna. Paralelamente, também o fluxo de informação foi 

redesenhado para sua simplificação e funcionamento em Pull. 

A Figura 37 resume a visão Kaizen para a Raro. 

Fluxo de material - cápsulas 

No fluxo de cápsulas de plástico, a solução envolve a integração das operações de injecção e 

gravação com controlo de qualidade autónomo por parte do operador. Estes processos repõem 

o supermercado de cápsulas de plástico de onde a capsulagem se está a abastecer. As 

referências abrangidas por este supermercado são as As – 80% da procura de cápsulas de 

plástico.  

 

 

 

 

 

 

 

As referências com menor rotação serão produzidas numa óptica MTO, exigindo o seu 

planeamento. 

Para as cápsulas de madeira, produzidas externamente, considerou-se um outro supermercado. 

A diminuição dos tempos de entrega por parte dos fornecedores com o objectivo de diminuir 

os níveis de inventário deve ser negociada. 

O processo de injecção é abastecido por um supermercado de poliestireno. 
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Figura 36 – Fluxo de cápsulas 
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Figura 37 – Visão Kaizen 
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Fluxo de material - rolhas 

Relativamente ao fluxo de rolhas, as ordens de compra são despoletadas baseando-se no 

controlo de stocks do supermercado de calibres cilíndricos. Este supermercado contém os 

principais calibres consumidos no processo produtivo – calibres base – de onde os 

Acabamentos Mecânicos se abastecem. 

A Lavação/Secagem deve funcionar como abastecedor do supermercado de calibres acabados 

(ver Figura 38). No entanto, as ordens de reaprovisionamento são colocadas nos Acabamentos 

Mecânicos. A transformação das rolhas nesta secção deve ser realizada em linhas completas e 

integradas de chanfrar e bolear, sendo que alterações a máquinas e ao próprio layout são 

necessárias. 

 

 

 

 

 

 

O supermercado de calibres acabados justifica-se pela elevada variabilidade do mix de 

encomendas de chanfrado e boleado ao qual a capacidade fixa de 50% chanfrado e 50% 

boleado dos Acabamentos Mecânicos não consegue dar resposta. Desta forma, para fazer face 

a esta variabilidade considera-se um stock intermédio com um conjunto de referências A de 

boleado e chanfrado. Para além do nivelamento do mix de chanfrado e boleado, este 

supermercado permitirá oferecer tempos de resposta ao mercado mais curtos. O lead time 

entre o supermercado e a Capsulagem é de cerca de 2 dias, sendo que este stock é menos 

arriscado de manter comparativamente a um stock de produto acabado.  

As ordens de produção são colocadas no processo de Escolha, abastecido pelo supermercado 

de calibres acabados, sendo que a partir deste ponto a sincronização na cadeia é obtida através 

de corredores FIFO, respeitando limites máximos estabelecidos. 

A integração da Escolha Electrónica com a Escolha Manual permite acelerar o material no 

processo produtivo e uma escolha mais refinada de classe. 

O refugo resultante das escolhas (15 a 25% do escolhido) deve ser tratado numa secção de 

retrabalho a constituir nos Acabamentos Mecânicos. Os calibres são transformados – 

topejados e/ou polidos – de modo a serem passíveis de integrar no supermercado de calibres 

cilíndricos, como mostra a Figura 39.  

 

 

 

 

 

 

 

Secção de
Retrabalho

Supermercado
Calibres
cilíndricos

Stock Calibres 
acabados

Esc Elect
Esc Man

Stock com 
acabamento

Escolha
Elect
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Figura 38 – Fluxo de rolhas entre supermercados 
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Calibres que não possam ser retrabalhados devido às suas pequenas dimensões ou fraca 

classe, ou são imediatamente retirados para apara ou são armazenados dentro de níveis 

estabelecidos. Acima destes níveis, os calibres devem ser considerados apara.  

Esta secção surge para solucionar o problema de elevados níveis de stock estagnados. Neste 

tipo de indústria, para se satisfazer uma encomenda de um determinado calibre/classe, 

necessariamente geram-se rolhas de classe inferior. Ora, se não existirem encomendas para 

estes calibres/classe gerados, verifica-se a acumulação consecutiva de stock. A secção de 

retrabalho surge para mininimizar esta situação transformando os calibres saídos das escolhas 

em calibres com elevada procura. 

Já na última fase do processo produtivo, as linhas de assemblagem final englobam várias 

tarefas com o objectivo de acelerar o fluxo de material. São elas: 

 Tratamento; 

 Capsulagem; 

 Passagem das rolhas capsuladas; 

 Colocação em sacos; 

 Passagem no detector de metais; 

 Formação de caixa. 

Da procura total, 80% é satisfeita em máquinas de alta cadência sendo os restantes 20% 

satisfeitos nas máquinas de capsulagem existentes, com cadências produtivas 

significativamente inferiores. 

O supermercado de produto acabado considerado na solução ainda não é definitivo. Deverá 

ser constituído se existir necessidade de entrega imediata ao cliente.   

A logística interna deve ser concentrada num só operador normalizado que se encarregará do 

fluxo de material e de informação. 

Fluxo de Informação 

O planeamento em Pull deverá ser realizado a partir de uma caixa logística computorizada 

onde se distribuem as encomendas ao longo do tempo, tendo em conta as restrições de 

capacidade e os prazos de entrega. Esta caixa logística deverá funcionar com um horizonte 

temporal de um mês. 

A partir da caixa logística deduz-se um plano semanal de produção que ordenará a entrada de 

calibres acabados no processo de Escolha Electrónica.  

Ordens de produção serão enviadas aos Acabamentos Mecânicos sempre que for atingido o 

nível de reaprovisionamento de determinada referência do supermercado de calibres 

acabados, não sendo necessário o seu planeamento. 

Artigos de venda que não integrem referências do supermercado de calibres acabados deverão 

ser planeados a partir dos Acabamentos Mecânicos. 

Na junção dos fluxos de rolhas e cápsulas há necessidade de sincronização. Desta forma, a 

capsulagem deverá dispor de um plano de produção que indicará quais as cápsulas a associar 

às rolhas chegadas em FIFO. O responsável da secção de capsulagem ordena o picking das 

cápsulas no supermercado ao Mizusumashi. 
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5 Subprojectos 

Nesta secção apresentam-se cinco subprojectos resultantes da solução desenhada. 

5.1 Line Design na Capsulagem; 

Situação inicial 

Como se pode observar na Figura 40, o sector da capsulagem estava organizado em layout 

funcional, onde a integração de operações era inexistente. As rolhas eram tratadas, 

capsuladas, passadas e embaladas de forma descontínua e com um lead time de 9 dias, 

conforme a Figura 35. 

Esta forma de organização levanta inúmeros problemas, entre os quais: 

 Existência de stocks intermédios  

 Lotes de produção e transporte 

 Ocupação de área elevada 

 Gestão complexa 

 Desperdício de movimentação 

 Baixa produtividade 

Após Kaizen 

A solução Kaizen passou pelo desenho de linhas para a integração destas operações com o 

objectivo de aumentar a produtividade e diminuir o lead time.  

Dimensionamento 

Figura 40 – Capsulagem na situação inicial 



Flow, Synchronization and Leveling 

 

33 

Numa primeira fase, determinou-se que 80% da procura seria produzida em linhas com 

máquinas novas de alta cadência – Linhas T-Cork – sendo que linhas constituídas com 

máquinas existentes produziriam 20% da procura total. 

As cadências produtivas das máquinas a integrar em cada um dos tipos de linha estão 

resumidas na Tabela 5. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da procura anual determinou-se o número de linhas necessário para satisfazer a 

procura total, tendo em consideração as cadências produtivas de cada um dos tipos de 

máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o número de linhas determinado na Tabela 6, baseado nas cadências máximas e 

nominais das máquinas, decidiu-se a constituição de 3 linhas de alta cadência e 5 linhas 

constituídas por máquinas existentes. 

A razão para a escolha de 3 linhas de alta cadência prende-se com o facto das cadências 

nominais das máquinas novas estarem significativamente abaixo das cadências máximas pelo 

que ainda há margem de crescimento. 

A decisão de constituição de 5 linhas com máquinas antigas deve-se à previsível elevada 

variabilidade produtiva nas novas linhas devido à alteração total do processo. Esta situação 

poderia causar atrasos nos prazos de entrega e, com isso, insatisfação por parte do cliente. Por 

Tabela 5 – Cadências produtivas das máquinas de capsular 

Tabela 6 – Determinação do número de linhas de capsulagem 

Cadência Max 14.000 rolhas/hora

Cadência Nominal 10.000 rolhas/hora

Tempo ciclo mínimo 257 seg/1000 rolhas

Tempo ciclo nominal 360 seg/1000 rolhas

Cadência Max 6.000 rolhas/hora

Cadência Nominal 5.000 rolhas/hora

Tempo ciclo mínimo 600 seg/1000 rolhas

Tempo ciclo nominal 720 seg/1000 rolhas

Máquinas de alta cadência

Máquinas existentes

Procura anual 155.000.000 rolhas/ano

Procura diária 704.545 rolhas/dia

Referências A's 80%

Procura 563.636 rolhas/dia

Nº Turnos 2

Horas/turno 7,5 horas/turno

Tempo de takt 96 seg/1000 rolhas

Número linhas necessárias min 3

Número linhas necessárias max 4

Número linhas a constiuir 3

Referências B's + C's 20%

Procura 140.909 rolhas/dia

Nº Turnos 1

Horas/turno 7,5 horas/turno

Tempo de takt 192 seg/1000 rolhas

Número linhas necessárias min 3

Número linhas necessárias max 4

Número linhas a constiuir 5

Linhas T-cork

Linhas com máquinas existentes
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outro lado, os fornecedores das máquinas de alta cadência não garantiam que as máquinas 

fornecidas se adaptassem a todas as referências A’s previstas.  

Balanceamento 

O balanceamento de linha foi efectuado para ambos os tipos de linha dado o diferente tempo 

de takt e as diferentes cadências produtivas. 

No terreno, levantaram-se os tempos das tarefas a realizar – homem e máquina – agregados na 

Tabela 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De notar que o tempo de ciclo das linhas, determinado pela operação mais longa, é o tempo de 

operação das máquinas de capsular. Nas T-Cork é de 257 seg/1000 rolhas e nas linhas 

constituídas por máquinas existentes é de 600 seg/1000 rolhas.  

Para a tomada de decisão do número de operadores por linha analisou-se qual a ocupação do 

operador no tempo de ciclo através da divisão entre o tempo padrão – soma dos tempos 

homem por 1000 rolhas – e o tempo de ciclo mínimo. 

Nas linhas T-Cork a ocupação do operador é de 84% pelo que se determinou 1 operador por 

linha. Nas linhas constituídas por máquinas existentes a ocupação é de 35% pelo que se 

determinou 1 operador para cada 2 linhas, resultando numa ocupação de 70% por operador. 

O tempo de ciclo mínimo utilizado corresponde à cadência máxima da máquina para que um 

aumento de produção nas máquinas possa ser absorvido pelos operadores nas linhas. 

Layout 

O layout das linhas de capsular T-Cork está representado na Figura 41. As restantes linhas 

organizam-se da mesma forma. 

 

 

 

Tabela 7 – Tempos de tarefas da Capsulagem Segundos/1000rolhas 

Homem Máquina Homem Máquina

Descarga Tratamento 5 0 4 0

Carga Tratamento 7 0 5 0

Preparação de Produtos Químicos 4 0 4 0

Tratamento Sólido 0 257 0 257

Tratamento Líquido 0 128 0 128

Carregar Cápsulas 0 0 0 0

Carregar Rolhas 0 0 0 0

Capsulagem 0 257 0 600

Passagem 180 0 180 0

Embalagem saco 8 4 8 4

Detector de metais 0 0 0 0

Montagem de caixa 2 0 2 0

Colocar saco em caixa 4 0 4 0

Fechar caixa 2 0 2 0

Imprimir etiquetas 2 2 2 2

Colar etiquetas 1 0 1 0

Tempo Padrão (A)
Tempo ciclo Mínimo (B) 

Nº Operadores necessários por linha (A/B)

Linha T-Cork
Linhas Máquinas 

existentes

215

257

0,84

212

600

0,35
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O novo layout das linhas atende à integração de operações para criação de fluxo.  

O operador trata as suas próprias rolhas abastecendo-as na sua máquina de capsular, 

juntamente com as cápsulas. 

Posteriormente, o operador acompanha a capsulagem das rolhas realizando controlos de 

qualidade a cada saco de 1000 unidades. 

Por fim, o operador fecha os sacos, passa-os num detector de metais e coloca-os numa caixa. 

Todos os materiais que o operador necessita para a realização das suas tarefas como sacos, 

caixas, cápsulas, produtos químicos para tratamento e cola, são-lhe fornecidos através do 

Mizusumashi. 

Standard Work e Produtividade 

A elevada variabilidade produtiva das linhas reforçou a necessidade de normalização do 

trabalho e treino dos operadores para a resolução rápida de pequenos problemas produtivos. 

Uma das componentes mais significativas desta variabilidade produtiva está relacionada com 

as microparagens das máquinas de capsular resultantes de más afinações, sujidade ou rolhas 

e/ou cápsulas defeituosas.  

Com o objectivo de quantificar estes problemas foi criado um indicador de produtividade que 

reflectisse a evolução das linhas. Tendo em conta a cadência máxima das máquinas 

estabeleceu-se que o objectivo a atingir seria de 12.000 rolhas/hora – 85%– para que fosse ao 

mesmo tempo realista e motivador para o operador.  

Paralelamente à construção deste indicador foram criadas normas de limpeza e de manutenção 

para a resolução das microparagens. Estas normas, descritas na Figura 42 e Figura 43 

revelaram-se fulcrais para o aumento da autonomia dos operadores e melhoria do indicador de 

produtividade. 

Máquina de Tratamento 

Máquina Capsulagem

Rolhas Cápsulas

Colaborador

Mesa de 

Escolha

Máquina Fechar Sacos

Detector de 

Metal

Caixa CaixaCaixa

Máquina Capsulagem

Rolhas Cápsulas

Mesa de 

Escolha

Máquina de Tratamento 

Máquina Capsulagem

Rolhas Cápsulas

Mesa de 

Escolha

Linha 1

1

2

4

5

6

7

Linha 2 Linha 3

Colaborador

Colaborador

Máquina de Tratamento 

3
Cola Cola Cola

Corredor de movimentação 

de material

8

Zonas de trabalho:

1. Máquina tratamento

2. Moegas 

abastecedoras

3. Depósito de cola

4. Máquina de trabalho

5. Mesa de passagem

6. Máquina de fechar 

sacos

7.Detector de metais

8. Constituir caixa

Figura 41 – Layout T-Cork 
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Como mostra o Gráfico 1, a produtividade inicial das linhas era muito baixa: cerca de 20%. 

No entanto, a evolução da produtividade é notória, atingindo o valor de 42% no fim de mês de 

Março. De salientar que este valor ainda se encontrava muito longe dos 85% delineados 

inicialmente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A passagem do indicador para o terreno produziu ainda melhores efeitos sendo que a partir do 

mês de Junho as linhas já atingiam com alguma frequência o objectivo estipulado (ver Figura 

44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 – Norma de Limpeza Figura 43 – Norma de Manutenção 

Limpeza Motivo
Utensílios de 

limpeza

Pinças 

transporte 

principal

Resíduos 

de cola 
Álcool e um Pano

Resíduos de pó Mangueira ar

Guias de 

entrada da 

cápsula

Resíduos 

de cola 
Álcool e um Pano

Resíduos de pó Mangueira ar

Fibras 

Ópticas
Resíduos de pó

Mangueira ar

Pano

Problema Causa Solução

Falta de 

rolhas no 

cano

Velocidade 

no vibrador

Ajuste do 

parafuso

Regulação

chanfrado 

e boleado

Ajuste do 

parafuso

Sensor 

sujo

Limpar 

sensor

Gráfico 1 – Evolução de produtividade na Capsulagem 
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Figura 44 – Produtividade da Máquina 1 no mês de Junho (2º Turno) 
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Muitos dos vales que ainda se verificam no indicador de produtividade estão relacionados 

sobretudo com falhas no planeamento e na sincronização de rolhas e cápsulas e não com 

problemas de eficiência das linhas. 

SMED na Capsulagem 

Uma outra componente que contribuía significativamente para a variabilidade produtiva era a 

troca de referência nas máquinas de capsular.  

Na situação inicial os operadores das linhas não eram autónomos o suficiente para realizarem 

esta tarefa, estando esta atribuída ao responsável da manutenção. 

Esta situação não era benéfica para o processo produtivo na medida em que as mudanças só 

poderiam ocorrer durante o turno em que o responsável de manutenção laborava, originando 

muitas vezes Muda de produção em excesso e de espera. Além disto, havia uma clara 

sobrecarga de trabalho do responsável de manutenção que deveria ser solucionada. 

Desta forma, e com recurso à metodologia SMED, procedeu-se ao treino de mudança de 

referência a todos os operadores das linhas T-Cork. 

Inicialmente, descreveu-se o procedimento de mudança com registo de todos os tempos por 

tarefa. O tempo total de mudança era de 21 minutos sendo que 15 minutos implicavam 

paragem da máquina – tempo de mudança interno. As oportunidades de melhoria detectadas 

foram: 

 Minimizar material nas moegas de abastecimento de cápsulas e rolhas para evitar 

retirada de material demorada; 

 Normalização de posições de ajuste e regulação de guias; 

 Criação de tabela para ajuste de quantidade de cola em função do artigo; 

 Colocação de peças a substituir perto do operador; 

 Organização de trabalho em Interno e Externo; 

 Normalização do procedimento de mudança. 

Com o envolvimento do responsável de manutenção foi então criada a norma de troca de 

referência (anexo A). 

Com o objectivo de validar o procedimento criado, o responsável da manutenção testou-o 

obtendo-se os resultados do Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Evolução do tempo de mudança (responsável da manutenção) 
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As melhorias no tempo de mudança foram evidentes: redução de cerca de 50% no tempo de 

mudança interno na segunda tentativa e de 30% na terceira tentativa face ao tempo original. 

Uma vez validado o procedimento, restava passar o conhecimento a todos os operadores das 

linhas. Para isso, sessões de esclarecimento da metodologia SMED em sala e no terreno foram 

realizadas com o objectivo de motivar os operadores e torná-los autónomos na mudança de 

referência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Obtidos 

Os resultados obtidos neste subprojecto encontram-se resumidos na Tabela 8.  

 

              Tabela 8 – Resultados obtidos no Line Design da Capsulagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aumento de produtividade é significativo tendo em conta o número de operadores antes e 

após o subprojecto. 

No que diz respeito ao Lead time os ganhos são muito significativos e resultam da integração 

das várias operações.  

Além destes resultados quantificáveis, a maior autonomia dos operadores levou a um aumento 

de motivação pessoal, responsabilidade e envolvimento nas tarefas a realizar. 

  

Indicador Situação Inicial Situação Após Kaizen Variação 

Quantificáveis 

Área 534 m
2
 465 m

2
 - 13% 

Número de operadores 15 11 - 27% 

Lead time 9 dias 1 dia - 89% 

Tempo de mudança (interno) 21 minutos 13 minutos - 38% 

Não Quantificáveis 

Maior autonomia dos operadores 

Controlo de qualidade em fluxo 

Gráfico 3 – Evolução tempo de mudança de referência (operadores) 
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5.2 Dimensionamento do Supermercado de calibres cilíndricos; 

Situação inicial 

Uma das oportunidades de melhoria derivadas da solução Kaizen passava pela normalização 

dos stocks de matéria-prima através da criação de um supermercado de calibres cilíndricos. 

Na situação inicial o stock de matéria-prima encontrava-se desorganizado, em sacos de rolhas 

com quantidades variáveis e empilhados a elevada altura. Esta desorganização resultava em 

elevados níveis de desperdício aquando do picking e arrumação de material por parte dos 

operadores. Além disto, a contabilização de stock era difícil por não existirem locais 

normalizados para cada calibre/classe. 

A elevada variabilidade de rolhas por saco implicava esforços de sobrecarga nos operadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Após Kaizen 

A normalização dos stocks de matéria-prima implicou não só a definição das referências a 

manter em supermercado e os respectivos níveis de reaprovisionamento, mas também uma 

melhoria na organização do stock. 

Dimensionamento  

Com base nas previsões de vendas elaboradas no orçamento da empresa para 2008 estimou-se 

o consumo do supermercado.  

Para cada um dos artigos de venda, com um determinado calibre final, foi definido o calibre 

de base que lhe dá origem. Estes calibres base são todos aqueles que podem ser adquiridos 

interna ou externamente e que têm a particularidade de estarem estandardizados em poucas 

referências. 

Como base de apoio à alocação de calibres finais a calibres base está a regra do menor 

desbaste possível: o calibre cilíndrico base deve ser aquele que, aquando do acabamento 

mecânico, minimiza o desbaste em diâmetro e comprimento.   

Para definição das referências a manter em supermercado realizou-se uma análise aos 

consumos dos calibres base. Desta análise concluiu-se que 95% da procura era assegurada 

com 38% das referências passíveis de integrar o supermercado.  

Os consumos foram então multiplicados por um factor que reflectisse a saída de refugo na 

segunda escolha localizada antes do processo de Capsulagem. A percentagem de refugo 

utilizada foi de 25%. 

Figura 45 – Desarrumação na zona de armazenagem 
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Seguidamente atendeu-se a duas questões importantes: existência de fornecedores internos 

que aprovisionam em push e o facto da escolha de uma determinada classe resultar em refugo 

de classes inferiores – descaios entre classes. Ambos os factores contribuem para uma 

diminuição das necessidades reais. 

Relativamente aos fornecedores internos, a Raro negoceia com estes uma determinada 

quantidade de rolhas a receber durante o ano seguinte. Esta quantidade corresponde a cerca de 

30% do consumo total de rolhas sendo que é aprovisionada independentemente do consumo 

real. As razões que sustentam esta decisão consistem na maior confiança na qualidade do 

produto e, além disso, num preço de compra mais baixo. Trata-se de um modelo de 

aprovisionamento em push que não irá sofrer alterações mas que deverá ser revisto numa fase 

mais avançada do projecto. 

Por outro lado, sempre que se escolhe um calibre com uma determinada classe há saída de 

refugo com as mesmas dimensões mas de classe inferior. Este refugo pode servir de 

abastecedor de outros calibres/classe presentes no supermercado por via de operações de 

retrabalho ou sem sofrer alterações. Aqueles que não necessitam de retrabalho mecânico são 

chamados de descaios. No caso presente, utilizaram-se valores de referência para os descaios 

apenas para a primeira Escolha Electrónica. 

No que respeita o lead time de entrega dos fornecedores externos, utilizaram-se valores 

fornecidos pelo responsável das compras: 

 21 dias para calibres de classe extra; 

 14 dias para todos os outros calibres. 

A Tabela 9 resume as referências presentes em supermercado, bem como o nível de 

reaprovisionamento de cada uma delas. A quantidade a encomendar é o lote mínimo de 

compra ao fornecedor. Esta quantidade a encomendar deve estar acrescida de um coeficiente 

que traduz o aproveitamento da primeira escolha. No anexo B encontra-se o modelo de 

construção do supermercado bem como os pressupostos utilizados.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tendo em conta que a secção de retrabalho só entraria em funcionamento numa fase mais 

adiantada do projecto não se considerou entradas em supermercado resultantes do refugo 

retrabalhado saído da segunda Escolha. Quando esta secção estiver em funcionamento, os 

níveis de reaprovisionamento e as quantidades a encomendar devem ser revistos. 

Tabela 9 – Supermercado de calibres cilíndricos 

Calibre 

base

Classe 

base

Consumo 

cliente 

diário

Consumo 

Líquido

Lead 

time 
NR

Stock 

Máximo

30x21 1º/4º 106 150 14 2.095 2.220

33x22 1º/3º 39 57 14 793 918

30x21 Extra 42 45 21 948 1.073

30x21 Sup/2º 41 35 14 491 616

32x21 Sup 32 34 14 472 597

30x21 1º/3º 27 22 14 309 434

27x19,5 1º/3º 19 28 14 394 519

30x24 Sup 18 26 14 363 488

30x21 Sup 26 11 14 155 280

30x23 Neutrocork 14 21 14 293 418

32x21 1º/3º 13 7 14 92 217

27x17 Extra 5 8 21 166 291

27x19,2 Colm 3 6 8 14 117 242

Total 388 451 196 6.689 8.314
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Independentemente da entrada em funcionamento da secção de retrabalho, os níveis de 

reaprovisionamento devem ser revistos todos os três meses utilizando os consumos reais e não 

as previsões a um ano. 

O stock de segurança do supermercado consagra 10% para a variabilidade do consumo total. 

Gestão de stocks 

O primeiro passo para uma gestão de stocks mais facilitada foi a estandardização da 

quantidade de rolhas por saco. Foi determinado que a partir da primeira escolha electrónica 

todas as rolhas iriam ser armazenadas em sacos de dez mil rolhas. Esta normalização permitiu 

por um lado a diminuição da sobrecarga a que os operadores estavam sujeitos e, por outro, 

maior facilidade na inventariação de material sempre que necessária. 

Com o objectivo de controlar a evolução dos stocks foi criado um ficheiro para registo de 

entradas e saídas de supermercado, efectuado pelo operador. Neste ficheiro estão também 

presentes os níveis de reaprovisionamento de cada uma das referências. 

Resultados Obtidos 

Os resultados quantificáveis deste subprojecto ainda não são claros devido ao facto de ainda 

não estar em pleno funcionamento. O mês de Setembro deverá ser o mês de arranque efectivo.  

No entanto, a nível de organização e controlo de stocks há uma clara melhoria como denota a 

Figura 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espera-se que haja uma descida significativa nos stocks de matéria-prima através da 

racionalização das compras e da entrada em funcionamento da secção de retrabalho: o 

objectivo estipulado é de 15 dias de stock nesta fase do processo. 

  

Figura 46 – Supermercado de calibres cilíndricos 
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5.3 Desenho e dimensionamento da secção de Acabamentos Mecânicos; 

Situação inicial 

Este subprojecto surge no seguimento da necessidade de aumento de capacidade produtiva no 

sector dos acabamentos mecânicos. O crescimento das vendas verificado nos últimos anos não 

foi acompanhado com uma melhoria na capacidade deste sector, pelo que nos últimos anos a 

situação de estrangulamento produtivo tem vindo a ser sentida.  

As operações executadas neste sector são de quatro tipos diferentes, cada uma com um tipo de 

máquina apropriado: 

 Desbaste da rolha em diâmetro: polidora; 

 Desbaste da rolha em comprimento: topejadeira; 

 Acabamento mecânico chanfrado: Chanfradeira; 

 Acabamento mecânico boleado: boleadeira. 

Na situação inicial, o layout deste sector estava organizado funcionalmente. No entanto, 

apresentava 3 linhas produtivas completamente integradas: duas linhas de chanfrar e uma de 

bolear. Cada uma destas integrava uma polidora, uma topejadeira e duas chanfradeiras ou uma 

boleadeira, de acordo com o tipo de acabamento mecânico. Todas as outras máquinas 

encontravam-se desintegradas e em layout funcional, resultando em Muda de transporte e de 

espera entre as diferentes operações (ver Figura 47). Além disso, e como já referido 

anteriormente, este tipo de organização resulta num planeamento mais complexo e com 

maiores possibilidades de erro. 

 

 

 

 

 

 

 

Após Kaizen 

A reestruturação do sector dos acabamentos mecânicos passa por uma transformação a nível 

de layout no sentido de o tornar totalmente por processo. Esta transformação será realizada 

através da integração em linhas produtivas dos quatro tipos de máquina. 

Paralelamente às linhas integradas teve-se em conta a secção de retrabalho e de primeiras 

operações que apenas utilizarão máquinas de polir e topejar – redução de diâmetro e de 

comprimento.  

Dimensionamento 

1. Linhas 

Para o dimensionamento do número de linhas de chanfrar e bolear foi necessário apurar a 

velocidade produtiva das linhas existentes. A elevada variabilidade produtiva das linhas 

constituiu uma dificuldade acrescida na realização desta tarefa. 

Figura 47 – Layout funcional Acabamentos Mecânicos I 
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A contribuir para esta variabilidade produtiva estão as constantes microparagens
3
 e os 

diferentes desbastes que as rolhas sofrem: 

 Microparagens: podem resultar de rolhas defeituosas a entrar no circuito; 

encravamentos devido a más afinações; sensores a não funcionarem, etc… 

 Desbastes: por análise de dados de histórico de produção e experimentação no terreno, 

constata-se que desbastes mais profundos implicam cadências produtivas mais baixas. 

As cadências produtivas das linhas foram apuradas tendo em consideração os desbastes a 

realizar nas rolhas. Partiu-se do princípio que os problemas de microparagens não deveriam 

entrar como condicionante no dimensionamento das linhas – seria considerado um factor de 

eficiência das linhas de 85% que deveria ser obtido. 

Foram definidas categorias de desbaste para a obtenção de um calibre final a partir de um 

calibre cilíndrico. Utilizou-se a regra do menor desbaste possível descrita no subprojecto 

“Dimensionamento do Supermercado de calibres cilíndricos”. 

Posteriormente, agregaram-se as quantidades de consumo por categoria de desbaste e, 

retirando para cada uma destas categorias as cadências produtivas do gargalo da linha, foi 

possível chegar a um valor médio de velocidade produtiva. 

Com base na procura orçamentada, concluiu-se quantas linhas devem ser constituídas.  

Para redução de desperdício no que toca ao abastecimento das linhas, definiu-se que o 

abastecimento será executado ao solo, através de um transportador automático e ao lado da 

retirada de material das linhas para minimização do desperdício do operador de logística 

interna. Na situação actual, o abastecimento às linhas é feito através de uma plataforma em 

altura que origina movimentação de pessoas e material sem valor acrescentado. 

2. Retrabalho 

Relativamente à secção de retrabalho, um estudo ao refugo saído da segunda escolha (25% da 

procura total) permitiu perceber que apenas 36% deste deveria ser retrabalhado, o que resulta 

em 9% da procura total.  

3. Primeiras operações 

As primeiras operações ocorrem quando o calibre base destinado a um determinado calibre 

final necessita de um desbaste acima dos 2 mm em diâmetro ou 3 mm em comprimento. A 

colocação destes calibres directamente nas linhas, quando possível, reduziria 

significativamente a cadência produtiva. Nestes casos, faz-se uma operação de desbaste 

inicial, menos profunda, em máquinas não integradas, sendo que posteriormente o calibre 

pode ser acabado nas linhas.  

Para o dimensionamento do número de máquinas destinado a estas operações determinou-se 

qual a percentagem da procura total que necessitava de primeiras operações em diâmetro e em 

comprimento. Estimou-se que este valor rondaria os 30%. 

Resultados Obtidos 

Serão constituídas 5 linhas de chanfrar e 5 linhas de bolear de acordo com a Tabela 10. 

                                                 

3
 Paragem de máquina com tempo inferior a 5 minutos. 
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Tabela 10 – Dimensionamento de linhas 

 

Para a secção de retrabalho e primeiras operações serão alocadas 5 máquinas não integradas 

entre si: duas polidoras e três topejadeiras. 

A Tabela 11 caracteriza a distribuição de máquinas na nova secção. Terá de ser realizado 

investimento na compra de oito máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O layout da nova secção de Acabamentos Mecânicos encontra-se no anexo C.  

Procura 

Anual

Tipo 

acabamento
% Acabamento

Procura Cliente 

Anual
Procura AM (75%)

Cadência 

produtiva (por 

linha por dia)

Nº de linhas

Boleado 52% 80.600.000 107.466.667 100.371 4,9

Chanfrado 48% 74.400.000 99.200.000 97.754 4,6

Total 155.000.000 206.666.667 9,5

155.000.000

Tipo de 

máquina
Linhas

Retrabalho + 1ªas 

operações
Total

Máquinas 

existentes
Saldo Máquina

Polidora 10 2 12 8 -4

Topejadeira 10 3 13 10 -3

Chanfradeira 10 10 9 -1

Boleadeira 5 5 5 0

Total 35 5 40 32 -8

Tabela 11 – Distribuição de máquinas nos Acabamentos Mecânicos 
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5.4 Planeamento em Pull; 

Situação inicial 

Como já descrito na análise ao mapeamento da situação actual, o planeamento produtivo da 

Raro é o tradicional planeamento em Push, em que planos produtivos são enviados para todas 

as secções da cadeia produtiva. 

As principais oportunidades de melhoria são relativas a: 

 Complexidade da gestão e de planeamento produtivo; 

 Stocks elevados pela não normalização das compras baseadas em previsões. 

Após Kaizen 

O planeamento em Pull é feito a partir da Capsulagem, último processo na cadeia produtiva. 

As ordens da caixa logística são distribuídas nas linhas de capsular de acordo com a 

capacidade destas. Corredores FIFO com limite máximo de capacidade antes de cada uma das 

linhas sequenciam a entrada de ordens produtivas. 

O responsável pela Capsulagem e Escolha Electrónica ordena o picking das referências de 

supermercado de calibres acabados a entrar em seguida nas linhas de capsular, de acordo com 

o nível de cada um dos corredores FIFO.  

O supermercado de calibres acabados inclui referências que cobrem cerca de 80% da procura 

de boleado e 70% da procura de chanfrado. Para estas referências produz-se em regime MTS 

(Make to Stock): quando o nível de reaprovisionamento destas referências for atingido, ordens 

de produção são enviadas para os Acabamentos Mecânicos. 

Quanto às referências de rolhas que não estão presentes no supermercado de calibres 

acabados, as referências C’s, estas terão de ser planeadas numa lógica MTO (Make to Order) 

a partir dos Acabamentos Mecânicos. Este facto implica a reserva de capacidade para os C’s 

aquando do dimensionamento do supermercado de calibres acabados. Para sequenciar as 

ordens MTO deve ser criada uma área física junto do supermercado de calibres acabados. 

O processo de compra de rolhas deve ser realizado com recurso ao controlo de stocks do 

supermercado de calibres cilíndricos. Quando uma determinada referência atinge o nível de 

reaprovisionamento, uma ordem de compra é despoletada a fornecedores externos. O 

aprovisionamento passa a ser baseado em consumos efectivos. 

Resultados Obtidos 

O subprojecto de planeamento em Pull apenas se encontra parcialmente em funcionamento, 

devido ao facto de ainda não se ter constituído o supermercado de calibres acabados, embora 

este já se encontre dimensionado. A falta de capacidade dos Acabamentos Mecânicos não 

permite a libertação de produção extra para a constituição do supermercado. 

No entanto, a nível de Escolha e Capsulagem, já se instituiu a filosofia Pull. Os corredores 

FIFO antes da Capsulagem, quando vazios, ordenam a escolha da ordem seguinte definida no 

planeamento da Capsulagem. Este planeamento ordena a entrada de material vindo da 

Secagem. (ver Figura 48) 
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Relativamente à racionalização das compras, com base no stock do supermercado de calibres 

cilíndricos actualizado diariamente, são despoletadas as necessidades de compra. Na Tabela 

12 são apresentadas as necessidades para cada um dos calibres presentes no supermercado. 

Valores negativos de desvio face ao nível de reaprovisionamento representam necessidades de 

compra.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitos dos calibres apresentam desvios negativos o que quer dizer que se está abaixo do nível 

de reaprovisionamento. Esta situação implica que para a satisfação de uma determinada 

encomenda se desbaste um calibre que não é o mais apropriado, resultando em maior 

consumo de recursos. 

O anexo D mostra as necessidades de compra por dia de uma forma mais visual. 

  

Tabela 12 – Tabela de necessidades calibres cilíndricos 

Figura 48 – Corredor FIFO antes da Capsulagem 

Column Labels

02-09-2008 03-09-2008 04-09-2008

Row Labels Stock Desvio NR Stock Desvio NR Stock Desvio NR

30x21 2751 -674 2804 -621 2855 -570

Extra 1332 576 1360 603 1360 603

Sup 847 684 837 674 837 674

Sup/2º 424 2 375 -47 443 21

1º/4º 148 -1935 232 -1851 215 -1868

32x21 52 -375 40 -387 116 -310
Sup 24 -350 24 -350 54 -320

1º/4º 29 -24 16 -37 63 10

33x22 50 -626 50 -626 50 -626
1º/4º 50 -626 50 -626 50 -626

30x24 32 -277 32 -277 32 -277

Sup 32 -277 32 -277 32 -277
27x17 0 -142 0 -142 0 -142

Extra 0 -142 0 -142 0 -142

27x19,5 Bol 0 -336 0 -336 0 -336

1º/4º 0 -336 0 -336 0 -336
30x23 349 149 349 149 349 149

Neutrocork 349 149 349 149 349 149

27x19,2 Ch 157 77 157 77 157 77
Colm 3 157 77 157 77 157 77

Grand Total 3391 -2202 3431 -2162 3559 -2034
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5.5 Normalização do Mizusumashi 

Situação inicial 

Para caracterizar a situação inicial da logística interna da Raro realizou-se um levantamento 

de todas as pessoas que movimentavam materiais durante o seu tempo de trabalho. Esta 

informação encontra-se agregada na Tabela 13.  

Como se constata pela análise da Tabela 13, existem pelo menos 12 pessoas a movimentar 

material durante cada turno. Em média, 24% do tempo destes operadores é gasto em 

operações sem valor acrescentado – transporte. 

Dentro destes tempos de transporte não foram incluídos os tempos de espera de pessoas pelo 

empilhador embora se saiba, por visita ao terreno, que este tipo de desperdício é muito 

significativo. 

Por outro lado, um elevado número de pessoas a movimentar material resulta numa menor 

organização fabril devido à dificuldade de atribuição de tarefas e desresponsabilização 

constante por parte dos operadores.  

 

Tabela 13 – Logística interna: situação inicial  

Figura 49 – Desarrumação nas escolhas 

Operador Tarefa 
Frequência 

(/turno) 

Tempo/tarefa  

(seg)

 Tempo total 

movimentação 

(min) 

 % tempo 

disponível em 

movimentação 

1
Abastecer linhas com cápsulas,retirar cápsulas Injecção, 

abastecer materiais NC, filmar palete
1 930 16 3%

2 Abastecer EE II, retirar refugo da Capsulagem, abastecer EE I 450 100%

3 Abastecer Lavação/Secagem/INOS 21 120 42 9%

4 Abastecer AM I 7 180 21 5%

5 Abastecer AM I 7 180 21 5%

6 Abastecer AM II 30 120 60 13%

7 Abastecer AM II 30 120 60 13%

8 Abastecer colmatagem e levar rolhas para tratamento 20 120 40 9%

9 Retirar PA da Capsulagem 360 80%

10 Abastecer AM I 7 180 21 5%

11 Abastecer tratamento das rolhas

12 Arrumação no armazém, abastecer INOS, abastecer EE I

Número de pessoas a movimentar material 12

Tempo Total de movimentação (min/turno) 1.091

% do tempo disponível 24%
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Após Kaizen 

Dimensionamento do Mizusumashi 

O dimensionamento do Mizusumashi foi efectuado com base no método das tarefas. 

Começou-se pela listagem de todas as tarefas que o operador da logística interna deveria 

realizar em cada ponto de abastecimento e/ou retirada de material – definiram-se as paragens. 

Note-se que nesta lista apenas se consideram tarefas associadas a transporte de material e 

informação. 

Posteriormente, desenhou-se uma rota circular a passar em todas as paragens e mediram-se as 

distâncias entre estas. 

O tempo de ciclo utilizado na primeira iteração foi de 60 minutos. Este valor serviu de ponto 

de partida para a determinação das quantidades a abastecer em cada ciclo e, 

consequentemente, o tempo de cada uma das tarefas a realizar pelo operador.  

De salientar a importância da normalização das unidades de movimentação de material entre 

processos e o tempo padrão utilizado para a movimentação destas mesmas unidades. O tempo 

de cada uma das tarefas resulta da multiplicação do tempo padrão da tarefa pelo número de 

unidades de movimentação por ciclo. A Tabela 14 exemplifica o procedimento utilizado para 

o cálculo do tempo das tarefas.  

Os pressupostos do fluxo de material estão contidos no anexo E. 

Agregando o tempo total das tarefas por paragem e adicionando o tempo de deslocação entre 

estas constituiu-se a Tabela 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14 – Exemplo de lista de tarefas a realizar 

Tabela 15 – Tabela resumo Mizusumashi 

Paragem Tarefa Tempo padrão 
(seg/unidade carga)

Unidade de 

movimentação

Qtd/ 

unidade

Unidades de 

movimentação/ciclo

Tempo 

tarefa/ciclo 
(min)

Acabamentos 

Mecânicos
Abastecer Linhas Chf e Bol 10 saco 10.000 3,13 0,52

Acabamentos 

Mecânicos
Abastecer Retrabalho e 1ªas operações 10 saco 10.000 1,22 0,20

Acabamentos 

Mecânicos

Retirar semi-produto Chf e Bol de corredor 

identificado e levar para Lavação
120 carro 70.000 0,45 0,89

Paragem Secção
Tempo total 

acumulado (min)

1
Acabamentos 

Mecânicos
3,7

3 Escolha Electrónica I 5,2

4 Armazém de rolhas 5,5

5 Lavação/Secagem 10,9

6
Escolha Electrónica II / 

INOS
18,2

7 Capsulagem 22,4

8 Expedição / SM PA 26,0

9 Armazém de recepção 27,9

10 SM calibres 30,1

11 Colmatagem 32,3

12 Injecção/Gravação 33,4

13 SM cápsulas Plástico 37,5

14
SM cápsulas Madeira + 

NC
38,3

1
Acabamentos 

Mecânicos
38,4
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De notar que o tempo total necessário para a realização das tarefas logísticas é de 38,4 

minutos, o que se traduz numa ocupação do operador por ciclo de 65%, dado que o tempo 

total de ciclo é de 60 minutos. Assim, pensou-se em duas possíveis alternativas para melhoria 

da sua ocupação: 

 Adicionar tarefas de carácter não logístico;  

 Reduzir o tempo de ciclo. 

A decisão tomada foi a de adicionar tarefas produtivas ao Mizusumashi. A razão para tal 

prende-se com o facto de existirem vários processos produtivos automáticos que apenas 

requerem o carregamento e descarregamento de material e cujos tempos de ciclo são 

elevados, como mostra a Tabela 16.  

 

 

 

 

 

 

No entanto, determinou-se que a integração de algumas destas tarefas só ocorresse quando as 

operações de logística interna estivessem completamente estabilizadas, uma vez que a 

mudança de paradigma logístico era profunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores mais baixos de tempo de ciclo poderiam ter sido estabelecidos. No entanto, os ganhos 

a retirar desta diminuição, nomeadamente a nível de controlo de produtividade e de criação de 

fluxo de materiais, não compensavam a disponibilidade do operador para a realização de 

tarefas não logísticas.  

Tempo de pitch 

A alternativa à metodologia utilizada para a determinação do tempo de ciclo baseava-se na 

definição de tempo de pitch. No entanto, a utilização desta metodologia apresenta um 

acrescido nível de dificuldade relacionado com as diferentes embalagens de entrega ao cliente 

e com os diferentes tempos de ciclo das linhas definidas. 

O embalamento das rolhas é feito em sacos plásticos de 1000 unidades que são colocados em 

caixas de cartão sendo que a quantidade de sacos por caixa varia, dependendo do artigo em 

Tabela 16 – Tempos de operação de tarefas a integrar pelo Mizusumashi 

Tarefas a integrar Inicialização (min) Finalização (min) Tempo ciclo (min)

Lavação 8 5 60 - 80

Secagem 8 2 80

INOS 12 5 60

Colmatagem 3 4 45

Preparação para

Expedição

Figura 51 – Mizusumashi à saída da Colmatagem Figura 50 – Carruagem Produto Acabado 
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questão. Existem artigos que são entregues ao cliente em caixas de 3 ou 4 sacos, pelo que o 

tempo de pitch é variável. 

Por outro lado, o facto de se ter alocado a procura global a linhas de alta e baixa cadência, 

conforme descrito no subprojecto de Line Design, faz com que cada um dos tipos de linha 

tenha um tempo de takt diferente e, consequentemente, um tempo de pitch diferente.  

Resultados Obtidos 

Os resultados obtidos encontram-se resumidos na Tabela 17. 

 

                  Tabela 17 – Resultados obtidos na Normalização do Mizusumashi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cálculo do número de operadores com actividades de transporte na situação inicial resulta 

da multiplicação da percentagem do tempo médio em transporte por pessoa pelo número de 

pessoas a realizarem transportes.  

No futuro esperam-se ganhos adicionais relativos à adição de tarefas de carácter não logístico 

ao Mizusumashi. 

  

Indicador Situação Inicial Situação Após Kaizen Variação 

Quantificáveis 

Nº de operadores com 

actividades de transporte 
3 1 - 66% 

Não Quantificáveis 

Aumento do controlo de produtividade 

Melhoria na organização fabril 

Libertação de área fabril 

Criação de fluxo de material e informação 
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6 Indicadores de Projecto 

Além dos resultados obtidos em cada um dos subprojectos, a análise aos indicadores globais 

de projecto é também motivadora. 

À data, e tendo em consideração que a implementação da solução Kaizen ainda se 

desenvolveria, um dos objectivos já tinha sido alcançado e mesmo ultrapassado – taxa de 

satisfação de encomendas (TSE).  

Quanto ao lead time produtivo, o acompanhamento do indicador revela uma tendência 

claramente favorável em direcção aos 30 dias de objectivo final. O Gráfico 4 mostra a 

evolução dos indicadores de lead time e TSE. 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos indicadores de Produtividade e Nível de Stock, presentes no Gráfico 5, os 

objectivos não foram completamente atingidos. A entrada em funcionamento da secção de 

retrabalho deverá contribuir para uma evolução favorável do indicador de nível de Stock. No 

entanto, é de realçar que a medição mais recente destes indicadores remonta a Junho de 2008. 

 

Gráfico 4 – Indicadores de Lead time e taxa de satisfação de encomendas 
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Flow, Synchronization and Leveling 

 

52 

7 Conclusões e perspectivas de trabalho futuro 

O projecto Flow, Synchronization and Leveling, introduziu uma nova filosofia no modelo 

produtivo da Raro. A sua reestruturação tornou-a numa empresa mais ágil para responder à 

volatilidade do mercado e com uma estrutura de custos mais leve. 

Igualmente importante, é a notória mudança de mentalidade para a necessidade de melhorar 

continuamente. Para isto, contribuiu o empenho e envolvimento das pessoas da Raro no 

projecto. A resistência à mudança foi contornada com formação e cooperação, resultando 

numa relação de confiança entre todas as partes envolvidas. 

A quebra de certos paradigmas, como a separação de tarefas, foi difícil de ultrapassar mas 

depressa foi compensada com operadores mais flexíveis, responsáveis e autónomos.  

Relativamente aos objectivos globais do projecto, estes ainda não tinham sido totalmente 

atingidos, com excepção da taxa de serviço a encomendas. Este facto, está relacionado com a 

não conclusão de todos os subprojectos derivados da solução Kaizen e que saem fora do 

âmbito do projecto Flow, Synchronization and Leveling. De salientar que o projecto de 

implementação da solução global na Raro ainda irá ser desenvolvido no futuro. 

No entanto, os resultados obtidos à data revelam que a implementação da solução global irá 

superar os objectivos traçados inicialmente. 

Após a realização deste trabalho percebe-se que as ferramentas de criação de fluxo, 

sincronização e nivelamento funcionam em articulação e são complementares entre si. A 

introdução conjunta destas três ferramentas potencia acentuadamente as melhorias no 

processo produtivo. Os ganhos mais significativos relacionam-se com diminuição de stocks 

intermédios, tempos de resposta mais curtos ao cliente, produtividade elevada e facilidade de 

gestão da cadeia interna de valor. 

Como perspectivas de trabalho futuro, os subprojectos que ainda não estão implementados e 

que devem ter prioridade, são os da criação da secção de retrabalho e a integração de 

operações na secção dos Acabamentos Mecânicos, utilizando o dimensionamento definido 

neste projecto. Os ganhos de capacidade neste sector vão permitir a constituição do 

supermercado de calibres acabados que facilitará o planeamento em Pull.  

Paralelamente, um trabalho conjunto entre a Raro e os fornecedores internos ao grupo 

Amorim deverá ser executado, com o objectivo de transformar a forma de aprovisionamento 

de matéria-prima de Push para Pull.  

A nível pessoal considero que o projecto foi de extremo interesse, dado que permitiu a 

aplicação de conhecimentos técnicos e humanos num ambiente industrial. Possibilitou ainda 

uma preparação e introdução ao mundo do trabalho, além do desenvolvimento de capacidades 

na filosofia Kaizen. 
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9 ANEXO A: SMED na Capsulagem 

Procedimento de troca de referência não normalizado (Linha T-Cork) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nº Operação I/E

2 Passar máquina para manual e puxar alavanca E
3 Colocar alavanca na posição inicial para que saiam restos de cápsulas e rolhas E

4 Desligar ventiladores das moegas E

5 Picking de rolhas e cápsulas E
6 Colocar rolhas e cápsulas nas moegas E

7 Passar máquina para B (só rolhas) E

9 Limpeza do orientador I

11 Alimentar vibrador de cápsulas I
12 Verificação de rolhas no vibrador I

13 Verificação de cola I

14 Alimentar vibrador de rolhas I
15 Ligar máquina no A (só cápsulas) I

15 Trocar sacos I

16 Verificar cápsulas em circulação I

18 Parar máquina I
19 Ajuste de peça de rejeição no transporte I

20 Abertura traseira da máquina I

21 Ajuste de guia I
22 Centragem de cola e ajuste de quantidade I

23 Fechar porta da máquina I

24 Ligar máquina no B (só rolhas) I
25 Verificar circulação de rolhas I

26 Parar máquina I

27 Abrir porta traseira I
28 Substituir peça de diâmetro da rolha I
29 Fechar porta da máquina I

30 Ligar máquina em B (só rolhas) I
31 Verificar rolhas em circulação I
32 Passar máquina para 0 (rolha + cápsula + cola) I

33 Desencravar cápsulas na rejeição I

34 Ligar máquina em 0 I
35 Ajuste de tolerância I

36 Ligar máquina I

37 Trocar sacos E
38 Teste qualidade I
39 desligar máquina I

40 Ajuste de cilindro pressão I

41 Ligar maquina I
42 Teste qualidade I

43 Desligar máquina I

44 Ajuste calcador I
45 Ligar máquina I

46 Teste qualidade I

47 desligar máquina I

48 Abrir porta lateral I

49 Ajuste tolerância I

50 Fechar porta da máquina I

51 Ligar máquina I

52 Teste qualidade E

1 Esvaziar moegas de rolhas e cápsulas E

8 Limpar/esvaziar cápsulas no vibrador de cápsulas I

10 Esvaziar rolhas no vibrador I
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Procedimento de troca de referência normalizado (Linha T-Cork) 

I/E Nº Operação Ferramenta

E 1 Esvaziar moegas de rolhas e cápsulas
E 2 Passar máquina para manual e puxar alavanca
E 3 Colocar alavanca na posição inicial para que saiam restos de cápsulas e 
E 4 Desligar ventiladores das moegas
E 5 Colocar rolhas e cápsulas nas moegas
I 6 Ligar máquina em A (só cápsulas)
I 7 Esvaziar rolhas no vibrador de rolhas Escadote
I 8 Limpar/esvaziar cápsulas no vibrador de cápsulas Arame e cesto
I 9 Limpeza do orientador
I 10 Alimentar rolhas 
I 11 Alimentar cápsulas
I 12 Ligar máquina em A (botão verde)
I 13 Verificar fluxo de cápsulas no transporte
I 14 Paragem da máquina (botão vermelho)
I 15 Ajustar guias
I 16 Substituir a peça de diâmetro de rolha Peça de substituição
I 17 Quantidade de cola + Centragem de cola 
I 18 Colocação de guia superior
I 19 Ajustar rejeição no transporte
I 20 Ligar máquina em B (só rolhas)
I 21 Verificar fluxo de rolhas (orientação)
I 22 Passar máquina para 0 (rolhas + cápsulas + cola)
I 23 Pararagem de máquina
I 24 Ajuste de tolerância
I 25 Mudar sacos
I 26 Ligar máquina em 0
E 27 Controlo de qualidade
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10 ANEXO B: Supermercado de calibres cilíndricos 

Dimensionamento do supermercado 
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Pressupostos 
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11 ANEXO C: Desenho e dimensionamento da secção de AM  
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12 ANEXO D: Planeamento em Pull  

 

Desvio face ao nível de reaprovisionamento para compras normalizadas 
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13 ANEXO E: Normalização do Mizusumashi 

Pressuposto de fluxo de materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Procura anual 155.000.000

Procura final diária 704.545

Procura antes escolha 939.394

% Retrabalho 9%

% Chf 50%

% Bol 50%

% 1ºas operações 30%

% Refugo Escolha 25%

% Rolhas colmatadas 39%

% Cápsulas madeira 15%

% Sobras de capsulagem 3%

Consumo Poliestireno (kg/dia) 1.000
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Rota Mizusumashi 
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Exemplo de norma de trabalho do Mizusumashi 
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