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Resumo 

A dissertação desenvolvida pretende ilustrar a implementação da filosofia Lean 

Manufacturing numa empresa industrial de embalagens metálicas, no âmbito de um projecto 

de consultoria externa. 

O objectivo passa por implementar uma nova forma de organizar o trabalho com vista a 

optimizar recursos humanos e materiais, recorrendo a ferramentas lean.  

Antes de implementar a filosofia Lean Manufacturing, foi necessário entender a filosofia da 

empresa, conhecer os processos de produção, avaliar as potencialidades e detectar os 

problemas existentes. Após o diagnóstico inicial, seguiu-se uma reflexão sobre os dados 

recolhidos, a definição de medidas necessárias e o planeamento das acções de melhoria. 

O passo seguinte passou por aplicar as acções definidas, que se caracterizaram pelas práticas 

5S em duas linhas de produção, criação de uma célula de produção e implementação do 

sistema kanban. Estas acções procuraram a redução do desperdício e a melhoria do 

desempenho de pessoas e processos. 

Os resultados obtidos permitem afirmar que as acções implementadas contribuíram para 

melhorias na empresa. No entanto, e tratando-se de uma abordagem de melhoria contínua, é 

necessário continuar, fazer mais e melhor, porque a transformação lean não termina aqui.  
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Lean Manufacturing in the metal packaging industry 

Abstract 

This dissertation illustrates the implementation of Lean Manufacturing in a metal packaging 

industry, developed in the scope of a Lean Manufacturing external consultancy. 

The aim is to implement a new way of organizing work in order to optimize human and 

material resources, using lean tools. 

Prior to implementing Lean Manufacturing philosophy, it was necessary to understand the 

company’s philosophy, to know the processes of production to evaluate the potential of 

improvements and identify existing problems. After the initial diagnosis, the data collected 

was analyzed, improvement measures were defined and improvement actions planned. 

The next step began by implementing the defined actions, which were characterized by 5S 

practice in two production lines, creating a cell production and implementation of the kanban 

system. These actions seek to reduce waste and improve performance of people and 

processes. 

The results have revealed that the implemented actions have contributed to the successful 

improvements. However, in the case of a continuous improvement approach, it is necessary to 

continue, to do more and better, because the lean transformation does not end here. 
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“Não há nada tão inútil como fazer de forma eficiente o que não devia estar a ser feito.” 

P. Drucker 
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1 Introdução 

Actualmente têm-se assistido à transferência do poder de decisão do funcionamento dos 

mercados para o cliente, sustentado na satisfação do trinómio qualidade-preço-tempo, o que 

obriga as empresas a reflectir sobre os seus processos e operações, de forma a criarem valor 

para os seus clientes e demais partes envolvidas.   

Desta forma, as metodologias e técnicas de trabalho focalizadas na satisfação e compromisso 

com o cliente tornam-se fundamentais. 

Perante este cenário a aplicação da filosofia Lean Manufacturing, preconiza a abordagem 

referida anteriormente. A criação de valor é sustentada em processos de melhoria contínua e 

integração de todo o conhecimento ao serviço da organização. Tudo isto é realizado através da 

análise dos processos e operações tendo em vista a eliminação do desperdício, para 

proporcionar a melhor resposta possível em termos de qualidade, preço e tempo. 

Esta dissertação tem como objectivo a aplicação de ferramentas e métodos práticos de auxílio 

à implementação da filosofia Lean Manufacturing na Rio Caima, S.A., empresa cliente da XC 

Consultores, Lda., com vista a produzir mais com menos, isto é, com menos esforço, menos 

equipamento e menos tempo, enquanto simultaneamente produz produtos que o cliente 

realmente precisa, na quantidade e momento certo.  

A dissertação inicia-se com a apresentação sucinta da empresa onde foi desenvolvida, pela 

caracterização do problema e principais objectivos, e pela descrição da metodologia 

implementada que sustenta as opções tomadas. A resenha história da filosofia Lean 

Manufacturing, a descrição dos processos produtivos, as soluções propostas e os resultados 

obtidos, serão documentados nos capítulos seguintes.    

1.1 Apresentação da XC Consultores, Lda. 

A XC Consultores, Lda., teve a sua génese no ano de 1995, tendo como actividade principal a 

prestação de serviços de consultoria na área da Qualidade. 

A evolução do mercado, novas oportunidades, solicitações dos clientes e também a própria 

evolução das normas ISO propiciam a ramificação das actividades para áreas como o 

Ambiente, Organização, Produção, Estratégia e Higiene e Segurança. O seu mercado principal 

são PME’s dos sectores tradicionais portugueses e grandes empresas para projectos de 

especialização. 

Em 1999, torna-se uma Entidade Acreditada pelo INIFOR/IQF (actual DGERT) e inicia a 

implementação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a NP EN ISO 9001. 

Nos anos de 2000 e 2001 desenvolve em parceria com a RIS 2048 o Control Q – um Software 

de Gestão da Qualidade, tendo ganho o 3º Prémio no concurso Microsoft 2001 e torna-se uma 

empresa Certificada NP EN ISO 9001:1995. 

Em 2002 inicia a implementação de Sistemas de Qualidade em Unidades Industriais na 

Europa, Espanha e Polónia; tendo procedido ainda à certificação da empresa de acordo com a 

norma NP EN ISO 9001:2000.  
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No ano de 2004, inicia a consultoria em Sistemas de Melhoria da Produtividade e na 

Avaliação e Apoio na Mediação do Processo de Compra e Venda de Empresas, assim como 

executa os seus primeiros projectos de consultoria na Região Autónoma da Madeira, 

desenvolvendo algumas acções junto de empresas de relevo no panorama regional.  

No ano de 2005, a XC Consultores vê a consolidação das suas áreas de negócio ao mesmo 

tempo que duplica as suas instalações, e em 2006 inicia projectos de consultoria na Região 

Autónoma dos Açores, abrindo ainda a XC Brasil.  

Sediada no Porto, conta com treze consultores especialistas na prestação destes serviços 

possuindo uma elevada experiência adquirida ao longo do tempo, fruto do investimento 

contínuo na formação dos seus quadros e na participação em diversos projectos desenvolvidos 

com sucesso. 

A administração assume uma aposta na formação, na inovação e no desenvolvimento de 

métodos de organização, orientados para uma evolução e melhoria contínua que permitam 

satisfazer as necessidades dos clientes. 

Actualmente a empresa, continua a desenvolver a sua área de negócio “Produtividade” no 

Brasil e Argentina em unidades do sector automóvel. 

A sua Missão é criar valor aos clientes, colaboradores e accionistas, garantindo inovação e 

excelência nos processos e serviços, sustentada em relações de confiança. 

A presente dissertação foi elaborada no departamento de Produtividade, encarregue pela 

implementação dos projectos Lean Manufacturing. Na Figura 1, é apresentado o organigrama 

dos diferentes departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Organigrama da XC Consultores 

(Fonte: Manual da Qualidade, XC Consultores) 
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1.2 Caracterização do problema e principais objectivos 

A organização que está na essência desta dissertação é cliente da XC Consultores, quer na 

área da Produtividade quer na área da Qualidade. 

Trata-se de uma empresa que teve uma origem familiar, sendo que os processos fundamentais, 

nomeadamente, desenvolvimento, planeamento, produção e comercial, sempre estiveram e 

estão sob a alçada do fundador e administrador da empresa. 

Apesar do sucesso e, mesmo conseguindo apresentar ao mercado produtos com formatos 

difíceis de encontrar (tampa Easy-Open), a gestão de operações da empresa não evoluiu. 

A implementação da filosofia Lean Manufacturing foi consequência de uma decisão 

estratégica por parte da gestão de topo da organização, pois constataram que para 

conseguirem manter a competitividade e posição sustentável no mercado, teriam de realizar 

algumas mudanças, no sentido de: 

 - Optimizar processos produtivos; 

 - Aumentar fluxos de produção; 

 - Reduzir stocks; 

 - Aumentar a produtividade. 

Devido ao elevado número de processos de produção, contrastando com o pouco tempo da 

dissertação, a metodologia Lean Manufacturing foi aplicada apenas às famílias de produtos 

Latoaria 500 ml, Easy-Open e Tampos 25 L. 

1.3 Metodologia 

A crise dos mercados “obrigaram” as empresas a procurar novas filosofias de trabalho, e 

numa altura em que existe cada vez mais a procura pelo aumento dos índices de 

competitividade, nada melhor do que aplicar os princípios Lean Manufacturing aos processos 

produtivo e logístico, para voltarem a ser competitivos no preço, qualidade e prazo de entrega.   

A metodologia aplicada foi estruturada em duas fases, ambas sob acompanhamento de um 

consultor sénior. Esta estrutura assenta nos procedimentos base de um projecto de consultoria 

Lean Manufacturing implementado pela XC Consultores. 

Para começar era preciso identificar as famílias de produtos, observar os fluxos de produção, 

materiais e informação e onde estavam localizados os desperdícios ao longo das cadeias de 

valor. Toda esta informação foi recolhida através de um levantamento inicial onde foi 

analisada a situação actual da empresa, o que permitiu adquirir um conhecimento profundo do 

processo produtivo e dos problemas existentes. Esta primeira fase ficou concluída com a 

apresentação à empresa do conjunto de acções a implementar e a realização de campanhas de 

sensibilização com os intervenientes que iam constituir as equipas lean. 

Numa segunda fase, procedeu-se á implementação no terreno das acções definidas, recorrendo 

à aplicação das ferramentas lean que melhor se adequavam aos problemas evidenciados. No 

final, foram recolhidos e analisados os resultados obtidos. 
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1.4 Organização da dissertação 

Este primeiro capítulo é composto pela apresentação da empresa onde foi realizada a 

dissertação, pela caracterização dos problemas e principais objectivos. É também descrita a 

metodologia adoptada com base nos objectivos definidos. 

O segundo capítulo aborda toda a temática do Lean Manufacturing, onde são feitas 

referências à sua origem, conceito e fundamentos que o suportam como uma filosofia de 

produção capaz de criar valor nas empresas que o adoptam. A última secção deste capítulo 

aborda e descreve a estratégia seguida pela XC Consultores na implementação de projectos de 

consultoria Lean Manufacturing.  

O terceiro capítulo apresenta a empresa onde é realizado o projecto de consultoria Lean 

Manufacturing, o levantamento inicial realizado, a descrição do processo produtivo e 

respectivos processos alvo. 

No quarto capítulo é feita a análise da cadeia de valor de duas linhas de produção, analisados 

os diversos problemas e identificadas as soluções a implementar em cada um dos processos 

produtivos. 

No quinto capítulo são apresentadas as evidências das soluções propostas realizadas no 

decurso da implementação Lean Manufacturing. São também evidenciados os resultados 

obtidos. 

O sexto e último capítulo apresenta as conclusões do projecto de consultoria Lean 

Manufacturing que sustenta esta dissertação e as perspectivas de trabalho futuro que o podem 

complementar e valorizar. 
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2 Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing ou Lean Production (Produção Magra), foi um termo criado por James 

Womack e Daniel Jones, (1991), para designar a filosofia de produção oriunda do Toyota 

Production System (TPS), e que, visa a procura incessante de elevados padrões de qualidade, 

produtividade e competitividade, com o recurso à criação de fluxos contínuos, alinhando em 

perfeita sequência todas as acções que criam valor para o cliente. 

Este capítulo dedica-se a abordar com detalhe o conceito, a metodologia e as ferramentas da 

filosofia Lean Manufacturing, com natural ênfase nas utilizadas neste projecto. 

2.1 O nascimento do Lean Manufacturing 

Para se entender o nascimento da filosofia Lean Manufacturing é necessário compreender o 

contexto em que se encontravam as empresas no momento da sua criação. 

Esta filosofia teve origem no Japão pós-Segunda Guerra Mundial, na Toyota Motor Company, 

com o objectivo de aumentar a produtividade e eliminar todos os desperdícios, isto é, 

actividades que são realizadas mas que não acrescentam valor ao produto, processos e, 

consequentemente, à empresa. 

Como o modelo de produção em massa não se ajustava à realidade económica do país, a 

empresa, sob a liderança da Taiichi Ohno, e contrariando grandes corporações americanas da 

época que o adoptavam, procurou uma nova abordagem à gestão da sua produção. Surge 

então o Toyota Production System um sistema com princípios diferentes da produção em 

massa. 

Apesar dos poucos recursos, o Japão possuía mão-de-obra qualificada com vontade para 

competir mundialmente. No entanto, os seus recursos não eram eficientes, era necessário 

diminuir desperdícios e apostar na qualidade, para serem competitivos no mercado. Assim, 

Taiichi Ohno desenvolve uma diversidade de programas agressivos que tinham como 

objectivo envolver os funcionários na procura incessante da melhoria contínua da empresa. 

Embora hoje se apresente como óbvio, foram os japoneses, que a partir da década de 50, 

iniciaram o movimento de combate a todas as formas de desperdício na indústria, 

disseminando a ideia que todas as actividades e esforços despendidos num ambiente 

produtivo devem ter um único objectivo: criar valor para todas as pessoas que, directa ou 

indirectamente, se servem dos seus produtos ou serviços. 

No livro The Machine that Changed the World (Womack et al., 1990), que faz um estudo 

sobre a indústria automóvel na década de 1980, constata-se que o sistema de produção da 

Toyota era já, naquele tempo, muito superior ao de outras empresas automóveis, não somente 

em termos de gestão de inventários mas também na produtividade, qualidade, gestão de 

cadeias de fornecimento e velocidade de desenvolvimento de novos produtos. 
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2.2 Conceito Lean Manufacturing 

 

 “Uma filosofia de produção, que reduz o prazo entre a encomenda e a expedição, através da 

eliminação sistemática de desperdícios (actividades que não acrescentam valor)” 

Taiichi Ohno - Toyota 

 

O Lean Manufacturing é uma iniciativa que procura eliminar os desperdícios, isto é, excluir o 

que não tem valor para o cliente e imprimir velocidade aos processos da empresa, diminuindo 

assim prazos de entrega. 

No cerne do Lean Manufacturing está a redução dos sete tipos de desperdício identificados 

por Taiichi Ohno (1912-90) e Shigeo Shingo (1909-90) no decorrer do desenvolvimento do 

TPS, e que são os seguintes: defeitos (nos produtos), excesso de produção de produtos 

desnecessários, stock de materiais à espera de processamento ou consumo, processamento 

desnecessário, movimento desnecessário (de pessoas), transporte desnecessário (de 

materiais) e espera (dos funcionários pelo equipamento de processamento para finalizar o 

trabalho ou por uma actividade anterior). A Figura 2 apresenta os benefícios da redução de 

desperdícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas actividades que realizamos e que não acrescentam valor, porque consomem recursos e 

tempo, e em última análise, fazem com que os produtos ou serviços que disponibilizamos ao 

mercado sejam mais dispendiosos do que deveriam, são designadas pelos japoneses de mudas. 

 

 

Figura 2 – Benefícios da redução de desperdícios 

(Fonte: Introdução às Ferramentas do Lean Manufacturing, Cristina Werkema, Werkema Editora) 
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2.3 Conceito Lean Thinking 

A evolução da filosofia Lean Manufacturing foi acompanhada por enormes mudanças 

económicas e sociais, levando ao alargamento do âmbito da filosofia além dos processos de 

fabrico. James Womack e Daniel Jones, (1996), após mais de uma década a estudar o sucesso 

das empresas nipónicas, cunharam o termo Lean Thinking (Pensamento Magro) para se 

referirem à evolução do Lean Manufacturing e à consideração de novos conceitos 

desenvolvidos durante a década de 90, considerando-a uma filosofia de liderança e gestão, 

que tem por objectivo a sistemática eliminação de desperdício e a criação de valor. 

Apesar dos conceitos que estão na origem da filosofia Lean Thinking já contarem com mais 

de 50 anos, só recentemente é que estes começam a ser conhecidos e a receberem o devido 

reconhecimento e aceitação. A crescente popularidade do Lean Thinking resulta do recente 

abrandamento da economia mundial, deixando muitas empresas em dificuldades para 

sobreviverem (lutando através de todas as formas para reduzir custos sem penalizar qualidade 

e serviço ao cliente). De acordo com Pinto, (2006), a filosofia Lean Thinking abre novas 

janelas de oportunidades para as organizações se adaptarem e desenvolverem num mundo 

cada vez mais complexo e instável.  

Esta filosofia alcançou enorme reputação mundial, sendo aplicada em todas as áreas de 

actividade económica, e corroborada pelo sucesso da empresa Toyota Motors Corporation, 

que, em 2007, destronou do topo da indústria automóvel a General Motors que, desde 1930, 

era classificada como a maior empresa do sector. 

Desde o seu desenvolvimento inicial, até aos nossos dias, a filosofia Lean Thinking tem vindo 

a evoluir, no entanto, continuam a ser considerados os cinco princípios identificados por 

James Womack e Daniel Jones, (1996), e que são os seguintes: 

 

VALOR - A sobrevivência de qualquer organização depende da criação de valor, que deverá 

ser analisado do ponto de vista do cliente. Isto é, tentar perceber quais as 

verdadeiras especificações do produto pelo qual o cliente está disposto a pagar. Por 

exemplo, um cliente não tem interesse nenhum em pagar os custos de transporte de 

material dentro da fábrica, visto que isso não traz nenhuma melhoria qualitativa do 

seu produto final. 

 

CADEIA DE VALOR - Deve-se identificar e dissecar toda a cadeia de valor desde o fornecedor 

até ao cliente final em 3 tipos de processos: aqueles que efectivamente 

agregam valor, aqueles que não geram valor mas são um “mal 

necessário” para a manutenção dos processos e da qualidade e, por fim, 

aqueles que não acrescentam valor, que devem ser prontamente 

eliminados. A grande diferença desta análise para a tradicional, é o 

enfoque naquilo que o cliente pretende, e não o tradicional síndrome 

industrial de minimização de custos. 

 

FLUXO – Deverá ser promovido sempre o fluxo de material entre cada actividade ou processo 

da cadeia de valor. É uma forma simples de eliminar desperdícios, uma vez que a 

criação de fluxo elimina os tempos de paragem ou espera. 
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PUXAR - Deverá ser o cliente a comandar a velocidade de produção e o lançamento de 

encomendas, evitando a acumulação de stock e a desvalorização do mesmo devido 

ao excesso de quantidade para venda. Tal como um comboio que é puxado pela 

locomotiva na parte da frente para evitar que as carruagens se encavalitem, a 

produção deverá ser puxada pelo processo da frente da cadeia (a ultima tarefa antes 

de chegar ao cliente). 

 

ALCANÇAR A PERFEIÇÃO - Também conhecido por “melhoria contínua” ou “kaizen” 

pressupõe a assimilação de uma cultura de melhoria constante 

em busca da perfeição. Tendo em conta que a perfeição nunca 

é alcançada, será sempre possível melhorar a partir da 

situação actual. 

2.4 Ferramentas Lean Manufacturing 

A filosofia Lean Manufacturing utiliza diversas ferramentas que foram desenvolvidas ao 

longo dos anos e que caracterizam o pensamento lean. Estas permitem que a organização crie 

bases para implementar e sustentar a mudança. Nesse sentido as ferramentas que entendemos 

adequadas a serem implementadas neste projecto de consultoria, foram as seguintes: 

 Value Stream Mapping (VSM); 

 5S; 

 Trabalho Padronizado; 

 Sistema Pull; 

 Kanban; 

 Célula de Produção;  

 Gestão Visual. 

2.4.1 Value Stream Mapping (VSM) 

O Value Stream Mapping (VSM) ou Mapa do Fluxo de Valor é um diagrama simples que 

identifica todas as actividades envolvidas nos fluxos de material e informação, necessárias 

para responder ao cliente, do pedido à entrega. 

O mapa é desenhado em diferentes momentos, com o objectivo de identificar as 

oportunidades de melhoria. 

Esta técnica permite identificar todas as actividades que agregam, ou não, valor. 

2.4.2 5S 

Referem-se a um conjunto de práticas que procuram a redução do desperdício e a melhoria do 

desempenho das pessoas e processos através de uma abordagem muito simples que assenta na 

manutenção das condições óptimas dos locais de trabalho. Os 5S são cinco palavras que, em 

japonês, começam pela letra “s”, ou seja: 

Seiri (Triagem) – Separar o que é necessário do desnecessário – ferramentas, peças, 

materiais, documentos – descartando os últimos. 
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Seiton (Organização) – Organizar o que sobrou, definindo um lugar para cada coisa e 

colocando cada coisa no seu lugar. 

 

Seiso (Limpeza) – Proceder à limpeza do posto de trabalho, assim com da área envolvente. 

 

Seiketsu (Padronização) – Padronização resultante do bom desempenho nos três primeiros 

Ss. Definir uma norma geral de arrumação e limpeza para o posto de trabalho; identificar as 

ajudas visuais e procedimentos, normas de arrumação e limpeza que resultem/funcionem; 

normalizar em toda a fábrica os equipamentos/postos de trabalho do mesmo tipo. 

 

Shitsuke (Disciplina) – Disciplina para manter em andamento os quatro primeiros Ss. 

Objectivos: praticar os princípios da organização, sistematização e limpeza; eliminar a 

variabilidade, isto é, fazer sempre bem à primeira; estabelecer procedimentos de controlo 

visual; verificar se as acções e inspecções estão a ser realizadas correctamente; desenvolver 

um sistema do tipo lista de verificação (checklist) e de ajudas visuais, incluindo cores, luzes, 

indicadores de direcção ou gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Trabalho Padronizado 

O Trabalho Padronizado consiste em estabelecer procedimentos precisos para o trabalho dos 

operadores num processo de produção, baseado nos três seguintes elementos: 

 Takt Time, taxa em que os produtos devem ser produzidos para atender a procura; 

Figura 3 – Práticas 5S 



Lean Manufacturing na Indústria de Embalagens Metálicas 

10 

 Sequência exacta de trabalho em que um operador realiza as suas tarefas dentro do 

Takt Time; 

 Stock padrão, incluindo os produtos nas máquinas, exigido para manter o processo a 

operar normalmente. 

Uma vez estabelecidos os procedimentos e expostos nos postos de trabalho, são objectos de 

melhoria contínua através de eventos kaizen. 

Os seus benefícios incluem a documentação do processo actual para todos os turnos, redução 

nas variações, treino mais fácil para os novos operadores, redução de acidentes e uma base 

comum para as acções de melhoria. 

2.4.4 Sistema Pull 

Num sistema de operações de acordo com a filosofia Lean Manufacturing, cada sequência de 

trabalho só é desencadeada quando a que está imediatamente a seguir o permite. 

O sistema Pull controla o fluxo de produção, sem necessidade de work-in-process (stock em 

curso), produzindo apenas quando necessário, nem mais cedo nem mais tarde, nem demais 

nem de menos. 

As principais vantagens deste sistema são: 

 Não utilização de previsões; 

 Sincronização automática de várias operações ao longo da cadeia de valor; 

 Fluxo de informação simplificado; 

 Produção em pequenos lotes; 

 Lead Time, tempo entre a colocação de uma encomenda e a sua entrega, reduzido; 

 Criação de fluxo contínuo. 

2.4.5 Kanban 

Palavra japonesa que significa cartão ou sinal. Trata-se de uma ferramenta de controlo do 

fluxo de materiais, pessoas e informação no gemba (chão de fábrica) e que garante o 

funcionamento do sistema pull. 

O sistema kanban permite coordenar a produção e a movimentação de materiais entre os 

diferentes postos de trabalho, baseando-se no princípio de que nenhum posto de trabalho é 

autorizado a produzir sem que o posto de trabalho a jusante o autorize. 

O kanban é um sistema de produção em lotes pequenos. Cada lote é armazenado em 

recipientes uniformizados (containers), contendo um número definido de peças. Para cada 

lote mínimo de container, existe um cartão kanban correspondente. 

2.4.6 Célula de Produção 

As células de produção permitem que as etapas de processamento de um determinado 

produto, sejam realizadas umas após as outras, de modo que o material em processamento se 

mova num fluxo próximo do contínuo, seja uma unidade ou pequenos lotes, mantidos ao 

longo de uma sequência de processamento. 
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A implementação de células de produção passa pelas seguintes etapas: 

1. Identificação das famílias de produtos com fluxos de produção e características 

similares; 

2. Agrupar máquinas em células de modo a minimizar o movimento e transporte de 

materiais e pessoas; 

3. Localizar máquinas partilhadas em pontos centrais, de forma a poderem ser utilizadas 

por células diferentes, reduzindo desse modo o transporte e os stocks em curso. 

Aspecto crucial para um bom funcionamento de uma célula de produção é o seu layout. Todo 

o movimento de pessoas e materiais vai resultar da disposição dos componentes da célula – 

máquinas, mecanismos transportadores, bancadas de trabalho, etc. 

O processo produtivo deve ser organizado de modo a que o operador possa executar as tarefas 

que lhe foram incumbidas da forma mais eficiente possível. Existem algumas considerações a 

ter em conta para a definição do layout de uma célula de produção: 

 Minimizar os deslocamentos, procedendo à aproximação de máquinas e bancadas de 

trabalho; 

 Remover obstáculos do percurso efectuado pelo operador; 

 Manter uma largura interna da célula que permita flexibilidade de posicionamento dos 

operadores; 

 Eliminar locais onde possam ser criados stocks em curso; 

 Sempre que possível, executar operações de movimentação de material recorrendo a 

deslocamentos por força da gravidade; 

 As diversas instalações – eléctricas, de ar comprimido e outras – devem, sempre que 

possível, encontrarem-se suspensas de modo a facilitar alterações futuras ao layout; 

 Garantir a segurança e ergonomia da célula;  

 Manter as etapas de processamento manual próximas entre si de modo a permitir 

flexibilidade na distribuição das tarefas; 

 Sempre que possível, utilizar equipamentos pequenos e dedicados, ao invés de 

maquinaria de grande porte e multifuncional; 

 Evitar a produção em lotes, dando preferência ao processamento unitário – one piece 

flow; 

 Projectar o layout da célula de produção tendo em atenção a necessidade de 

manutenção das máquinas; 

 Criar mecanismos de mudança rápida de ferramenta. 

As células de produção apresentam as seguintes vantagens:  

 Maior flexibilidade; 

 Treino mútuo entre operadores; 

 Capacidade de ajuste a diferentes volumes de produção; 

 Simplicidade de gestão; 

 Redução do espaço ocupado comparativamente o layout funcional; 
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 Redução de tempos não-produtivos; 

 Feedback de qualidade contínuo; 

 Redução de work-in-process (stock em curso) e consequentemente do lead time; 

 Redução dos custos de operação. 

2.4.7 Gestão Visual 

Gestão visual é um processo de apoio ao aumento da eficiência e eficácia das operações, 

tornando as coisas visíveis, lógicas e intuitivas. Muitas empresas recorrem à gestão visual 

para tornar os processos mais simples, menos dependentes de sistemas informáticos e 

procedimentos formais. 

Uma das características que nos define como espécie é que, acima de tudo, a interpretação que 

fazemos do mundo é visual. É através da visão que recebemos a maior quantidade de 

informação. Está provado que quando as coisas estão visíveis elas se mantêm na nossa mente. 

Deste modo, promover a gestão visual é facilitar a comunicação e a informação necessárias 

aos processos de tomada de decisão. 

Ao nível do gemba, os sinais visuais podem aparecer em diferentes formas, como cartões 

kanban, sombras das ferramentas num quadro, marcas pintadas no chão ou paredes, 

semáforos ou LEDs, roupa/farda de diferentes cores, etc. As práticas 5S são um enorme 

contributo para a implementação do controlo visual. 

A informação visual deve ser o mais simples possível para que num relance o operador receba 

a informação necessária, sem dúvidas nem hesitações. 

2.5 Consultoria Lean Manufacturing 

A consultoria é uma actividade profissional de diagnóstico e formulação de soluções acerca 

de um assunto ou especialidade. 

Na consultoria Lean Manufacturing, a abordagem inicial, passa por recolher o máximo de 

informação sobre a filosofia de produção da empresa. Este primeiro passo consiste na 

realização de um diagnóstico profundo sobre a sua situação actual, o que vai permitir definir 

as medidas necessárias para implementar a mudança.     

A implementação lean decorre em duas fases distintas: em primeiro lugar, realiza-se uma 

campanha de sensibilização/formação, destinada aos operadores das respectivas áreas de 

intervenção. Existem acções de sensibilização à filosofia lean, onde são abordados os 

seguintes temas: 

 - Melhoria Contínua; 

 - Paradigmas; 

 - Sistema Lean Manufacturing; 

 - Mudas; 

 - Práticas 5S. 

Estas acções de sensibilização/formação visam sustentar a implementação prática do Lean 

Manufacturing, segunda fase, que consiste na aplicação nos postos de trabalho das acções 

definidas. Esta fase é suportada pelos conceitos adquiridos nas acções de sensibilização. 
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3 Projecto – Rio Caima, S.A. 

Este capítulo iniciar-se-á com uma breve apresentação da empresa onde será realizado o 

projecto de consultoria Lean Manufacturing, e apresentados os indicadores recolhidos através 

do levantamento inicial. Posteriormente, será feita uma análise do processo produtivo da 

empresa, bem como uma descrição detalhada de cada família de produtos alvo de intervenção. 

3.1 Caracterização da organização 

A principal actividade da Rio Caima assenta na produção e comercialização de embalagens 

metálicas e plásticas destinadas aos diversos ramos da indústria de tintas, química, alimentar e 

comercial.  

Constituída em 1965 como Embalagens Metálicas Rio Caima, inicialmente com sede em Vila 

Chã, era, nessa altura uma empresa de “nível familiar”, que foi crescendo e se foi 

desenvolvendo até aos nossos dias. Este crescimento e desenvolvimento foi tendo lugar de 

uma forma sustentada e tendo sempre presente a flexibilidade da empresa, permitindo-lhe 

assim, ajustar-se e moldar-se quer ao cliente, quer às novas conjunturas económicas e sociais 

que foram surgindo ao longo da sua existência. 

Hoje, e já como Rio Caima, S.A., a empresa tem integrado nas suas unidades de produção, 

todos os serviços inerentes à fabricação da embalagem metálica leve de três componentes, 

começando pela litografia (impressão), passando pelo fabrico dos diversos componentes e 

terminando na montagem da embalagem. Relativamente às embalagens plásticas, são apenas 

um agente comercial de embalagens produzidas em Espanha, pela Superfos. 

Com sede na Zona Industrial do Codal, Vale de Cambra, conta actualmente com 56 

colaboradores e desenvolve a sua actividade, principalmente, no mercado nacional, tendo 

como principais clientes diversas PME’s. 

Para dar cumprimento ao seu objectivo de posicionar-se como parceiro privilegiado na cadeia 

logística dos seus clientes, a Rio Caima, alinha a sua organização com as necessidades 

específicas de cada cliente. A lógica da empresa foi sempre direccionada para a dinamização 

das estratégias industriais, baseada em linhas de produção flexíveis e polivalentes. 

Uma importante etapa na vida da Rio Caima foi a aquisição, em Novembro de 2001, da 

unidade de litografia “Amorim & Amorim”, permitindo desta forma abranger todas as etapas 

do processo de fabrico. 

Com uma gama de produtos melhorada continuamente de forma a satisfazer as necessidades 

do mercado, procura atingir níveis de prestação cada vez mais elevados no que toca ao 

atendimento, à rapidez e à qualidade disponibilizada aos clientes. 

A mudança para as actuais instalações verificou-se em Dezembro de 2006, tornando-se um 

passo decisivo na vida da empresa, pois permitiu um upgrade em termos de layout, uma 

maior optimização dos recursos existentes, bem como a redefinição da sua organização.  

A empresa é certificada pela EIC desde 6 de Novembro de 2007 e, recentemente, apostou na 

internacionalização, tendo como mercados alvo: Espanha, França, Itália, Marrocos, Cabo 

Verde, Tunísia e Peru. 
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Descrição Unidade Actual 

Nº de colaboradores Qtd. 56 

Nº de operários do processo produtivo Qtd. 47 

Nº de referências fabricadas (embalagens metálicas) Qtd. 72 

Nº de clientes Qtd. 1385 

Facturação (2009) € 7 681 138,51 

Produção anual de embalagem metálica (2009) Qtd. 11 883 948 

 

O projecto de consultoria Lean Manufacturing na Rio Caima, nasceu de uma decisão 

estratégica por parte da gestão de topo da organização. Nesse sentido, entendeu-se contratar a 

XC Consultores, como parceiro consultor para implementar a filosofia lean na sua 

organização. 

3.2 Levantamento inicial 

O primeiro passo visou recolher o máximo de informação possível como, estrutura 

organizacional, indicadores e processos produtivos, número de referências de produtos 

produzidos e desperdícios do actual sistema. Esta informação retratou a situação actual da 

empresa e permitiu ter uma noção geral do funcionamento das diversas secções da unidade 

fabril e dos seus processos produtivos. 

Houve também um cuidado e necessidade de compreender a cultura da empresa, valores e 

missão, estratégia de mercado e forma de comunicação interna, com o objectivo de minimizar 

o risco de tentar implementar ou propor acções desadequadas à filosofia e estratégia da 

própria empresa. 

De seguida foram analisados detalhadamente os fluxos produtivos e cadeias de valor, pois só 

assim é possível identificar os processos com maior necessidade das práticas e ferramentas 

lean. 

Identificados os processos produtivos alvo, foram realizados os respectivos VSM, que 

permitiram detalhar todas as operações de fabrico, as quantidades de acumulação de stocks 

em curso e de produto final, os tempos de cada operação e todos os fluxos de informação, 

pessoas e materiais existentes. 

Após a compilação de toda a informação recolhida e face aos diferentes cenários 

diagnosticados foram definidas as acções e metodologias lean a implementar em cada 

processo produtivo, tendo em vista criar as condições ideais para atingir os objectivos 

definidos no projecto de consultoria. 

Os resultados obtidos nesta fase inicial sustentavam a necessidade de grandes alterações nos 

processos produtivos da empresa e, neste caso, a filosofia Lean Manufacturing apresentava-se 

como uma alternativa válida e que correspondia às expectativas do cliente. 

Tabela 1 – Indicadores Rio Caima 
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3.3 Processo produtivo 

Na unidade fabril em análise o processo produtivo é do tipo make-to-order ou, não existindo 

procura, make-to-stock, o que permite à Rio Caima, satisfazer rapidamente as necessidades do 

mercado. No entanto, esta abordagem origina a presença de materiais retidos por um 

determinado tempo dentro da fábrica (stocks em curso e de produto final), potenciando os 

desperdícios nas áreas de produção. 

O layout da fábrica consiste em 5 ambientes distintos: a litografia, a produção de embalagem 

metálica, a produção de componentes para as embalagens metálicas, a produção de tampa 

Easy-Open e o armazém de produto acabado. 

A litografia consiste na preparação da matéria-prima que permite o fabrico das embalagens 

metálicas, componentes e tampa Easy-Open. A principal actividade operacional centra-se nos 

processos de preparação da folha-de-flandres, material fabricado a partir de aço com 

revestimento de estanho, que é caracterizada como a melhor solução para o acondicionamento 

e colocação no mercado dos mais variados produtos, desde produtos alimentares até às tintas, 

vernizes e produtos químicos. Proporcionando à embalagem uma decoração atractiva, de fácil 

manuseamento, leve, muito resistente a choques e quedas e que pode suportar elevados 

índices de empilhamento. Do processamento até ao ponto de venda, mesmo quando 

submetida às mais severas condições de manuseamento, transporte e armazenagem, a 

embalagem garante que o produto chegará ao consumidor final nas condições pretendidas. 

Esta unidade imprime e dá forma a qualquer tipo de grafismo solicitado pelo cliente. 

A embalagem metálica é produzida em cinco linhas de produção, dotadas de todos os 

processos metalomecânicos necessários para a produção de todas as referências de produtos 

que a Rio Caima disponibiliza aos seus clientes. Auxiliadas por operadores do processo 

produtivo que ou controlam o fluxo de produto ao longo da linha ou fazem parte do processo, 

soldando, cravando ou paletização as embalagens metálicas. As linhas de produção são 

controladas por um encarregado de produção geral que define as ordens de fabrico, que o 

coordena com os operadores das linhas e postos de produção, consoante as encomendas e 

prazos de entrega. No total são cinco linhas de produção de embalagens metálicas que 

produzem as seguintes referências: 175 ml, 200 ml, 500 ml, 1 L, 3,5 L, 5 L, 10 L, 20 L e 25 L. 

As linhas são adaptadas para cada referência, podendo os operadores deslocarem-se de uma 

para outra consoante as necessidades produtivas. 

Os diversos componentes que constituem a embalagem metálica, tampos e fundos para todas 

as referências de embalagens acima descritos, são fabricados na zona de produção de 

componentes, e que é composta por postos de produção que operam quando há a necessidade 

de suprir as necessidades de produção das linhas. Não existindo essa necessidade, estão 

parados, ou produzem para stock antecipando futuras encomendas. Um dos aspectos positivos 

evidenciados por este sector é a elevada flexibilidade de produção, pois todos os operadores 

estão capacitados a operar qualquer posto de produção de componentes. A polivalência dos 

operadores é um aspecto essencial no fluxo produtivo da empresa. 

A unidade fabril conta também com uma linha de produção de tampa Easy-Open, linha de 

produção que produz única e exclusivamente esta tampa com características especiais. 

Designada de tampa Easy-Open ou abertura fácil é utilizada preferencialmente nas 

embalagens metálicas para conserva, e tem como referência Tampa Easy-Open ¼ Club 

Ouro+Organasol/Ouro. A linha é dividida em duas zonas distintas, produção de tampa básica, 

designada desta forma por ainda não ostentar a anilha característica, e produção de tampa 
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Easy-Open, onde o processo é concluído. Esta linha conta com um responsável de produção 

próprio. 

3.4 Descrição da linha Latoaria 500 ml 

A linha Latoaria 500 ml é uma linha de produção totalmente automatizada utilizada na 

produção de embalagens de 500 ml para a indústria alimentar, mais concretamente para a 

indústria do azeite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A transformação de folha-de-flandres numa embalagem metálica de 500 ml caracteriza-se 

pelas seguintes etapas: 

 

Corte da folha 

A operação de corte da folha é realizada numa máquina de corte duplo automática. O 

operador tem apenas que abastecer o alimentador automático com uma palete de 1500 folhas-

de-flandres, previamente impressa na litografia. Cada folha, depois de cortada, corresponde a 

12 corpos metálicos que irão dar origem ao corpo da embalagem.  

 

Formação do corpo 

O passo seguinte é a formação cilíndrica do corpo da embalagem metálica, que se efectua 

com a electrossoldadura das laterais do corpo metálico pré-cortado. É também realizada a 

aplicação e cura do verniz aplicado no interior e exterior da solda. 

 

Expansão do corpo 

Nesta operação, a máquina de expansão automática, através de duas cabeças de expansão, 

confere a forma final á embalagem metálica. 

 

Tamponagem 

A operação de tamponagem consiste na formação de dois bordos (superior e inferior) da 

embalagem metálica, necessários para a cravação do tampo e do fundo. 

 

 

Figura 4 – Processo de fabrico de embalagem metálica de 500 ml 
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Cravação 

O fundo da embalagem metálica é aplicado por cravação, operação que consiste no 

“enrolamento” da orla do fundo juntamente com o bordo da embalagem metálica. Esta 

operação necessita de um stock de componentes (fundos), que é previamente produzido.  

O fecho da embalagem metálica deve ser feito de modo a assegurar a sua hermeticidade (a 

gases e a microrganismos) e a resistência ao aumento de pressão durante o ensaio de 

estanquidade, evitando deformações permanentes da embalagem. 

O tampo da embalagem metálica é colocado pelo cliente final depois de colocado o conteúdo, 

neste caso azeite, no seu interior.    

 

Ensaio de Estanquidade 

É realizado um ensaio de estanquidade para confirmar que a embalagem metálica está 

conforme e não apresenta nenhum defeito relativamente à sua capacidade estanque. Operação 

realizada automaticamente por uma máquina de ensaios de estanquidade. 

 

Paletização 

A última operação da linha consiste no acondicionamento das embalagens metálicas e é 

realizada por uma máquina de paletização automática, tendo um operador a controlar o 

processo. Cada palete comporta a quantidade de 1989 latas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de a palete estar completa é recolhida, com recurso a empilhador, por um operador de 

armazém. No entanto, antes de armazenar a palete na zona de produto final de embalagens 

metálicas, o operador de armazém envolve a palete com filme plástico estirável e retráctil, 

numa máquina semi-automática de filmagem de paletes. Esta operação pretende proteger e 

acondicionar melhor as embalagens metálicas. 

 

Figura 5 – Máquina de paletização automática e palete completa 
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Na Tabela 2, são apresentados os indicadores de produção da família de produtos Latoaria 

500 ml. 

 

 

 

Descrição Quantidade 

Operadores (un) 4 

Produção diária (un) 5 170 

 

A quantidade de 5 170 unidades corresponde à produção média diária no mês de Outubro, 

altura da realização do levantamento da linha Latoaria 500 ml.    

3.5 Descrição da linha Easy-Open 

Esta linha traduz uma grande aposta por parte da empresa, pois consiste na produção da 

Tampa Easy-Open ¼ Club Ouro+Organasol/Ouro de abertura total. Trata-se de um produto de 

formato difícil de encontrar no mercado, o que permite estabelecer à empresa uma vantagem 

competitiva relativamente aos seus concorrentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo produtivo da linha Easy-Open caracteriza-se pelas seguintes operações de 

transformação: 

 

Corte manual da folha 

O corte da folha-de-flandres é realizado por um operador numa máquina de corte, comando 

manual, de folha metálica. Cada folha é cortada em 8 tiras de folha-de-flandres, cada uma 

com capacidade para 11 tampas. 

 

 

 

Figura 6 – Processo de fabrico da tampa Easy-Open 

Tabela 2 – Indicadores de produção da linha Latoaria 500 ml 
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Formação do corpo 

Duas prensas hidráulicas, através do processo de conformação plástica, conferem a forma da 

tampa. Neste momento é ainda designada de tampa básica, pois não tem anilha, nem incisão, 

que lhe confere a designação Easy-Open. 

 

Colocação de vedante 

Trata-se de injectar uma borracha líquida (T-18-B/C Sanitário de Base Aquosa) na orla da 

tampa, zona que posteriormente é usada para a cravação na embalagem metálica. Este 

processo é realizado numa máquina própria para o efeito, designada de Sabatier. As tampas 

convergem para esta máquina numa linha de transporte, com origem nas duas prensas. É 

injectada uniformemente a borracha em toda a orla da tampa, convergindo depois para uma 

forno onde a borracha é cozida durante 12 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta fase existe um controlo de qualidade, realizado por um responsável do Departamento de 

Qualidade, que vem verificar se existe uma distribuição uniforme da borracha na zona de 

cravação e se estão limpas, isto é, sem vestígios de borracha noutras zonas.   

 

Acondicionamento manual 

As tampas básicas são acondicionadas num contentor designado de stock em curso de tampa 

básica. O operador acondiciona 39 000 tampas básicas em cada contentor, sendo por dia 

produzidas uma média de 85 000 tampas básicas. 

 

Colocação da anilha 

Um operador abastece a linha de transporte da máquina que vai proceder colocação da anilha 

na tampa básica. Este processo consiste em 6 operações individuais, realizadas numa máquina 

própria, designada de Minster. 

 

 

Figura 7 – Tampa básica 
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Na operação 5 é também realizada uma incisão a toda a volta da tampa, conferindo-lhe a 

característica de abertura fácil. Esta incisão tem uma força de abertura de 50N ± 15. A 

determinação da força de abertura faz-se utilizando um dinamómetro de tracção. O ensaio é 

realizado em dois passos: primeiro determina-se a força de perfuração ou rompimento do 

tampo e depois determina-se a força de abertura do mesmo tampo de abertura fácil.  

 

Envernizamento da incisão 

Pulverização c/ pistola na zona da incisão da tampa Easy-Open com um verniz bi-componente 

(Epoxi-modificado + Poliamida Endurecedora). Operação necessária para evitar a corrosão da 

incisão da tampa. 

 

Paletização manual 

A última operação consiste no acondicionamento de 275 tampas Easy-Open num 

saco/embalagem de papel, próprio para o efeito. Cada saco/embalagem é depois colocado 

numa palete reforçada com capacidade para 196 sacos/embalagens. 

 

Na Tabela 3, são apresentados os indicadores de produção da família de produtos Easy-Open. 

 

 

 

Descrição Quantidade 

Operadores (un) 4 

Produção diária de tampa básica (un) 84 769 

Produção diária de tampa Easy-Open (un) 57 476 

 

 

Tabela 3 – Indicadores de produção da linha Easy-Open 

Figura 8 – Etapas de transformação da tampa Easy-Open 
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As tampas de abertura fácil foram desenvolvidas nos anos 60 e são consideradas por muitos 

um exemplo da engenharia de precisão, balanceando a necessidade da abertura fácil com a 

total integridade durante o ciclo de distribuição comercial do produto. 

3.6 Descrição do posto de produção Furação e Pinga de Tampos 25 L 

A zona de produção de componentes é constituída por postos de produção individuais de 

tampos e fundos, nos quais são produzidas todas as referências de componentes necessárias 

para as embalagens metálicas produzidas nas linhas de produção. 

Neste caso, tratando-se de um tampo, há a necessidade de, depois da produção do tampo em 

si, passar ainda por dois processos que consistem na abertura de um bocal e na colocação de 

uma pega que permita e facilite o transporte individual da embalagem metálica. 

O posto de produção, designado de Furação e Pinga de Tampos 25 L, inicia as duas operações 

depois de ser abastecido com tampos de 25 L produzidos no processo anterior. Constituído 

por duas prensas que realizam a operação de furação e duas “pingadoras”, máquina de soldar, 

que realizam a operação de “pinga”. Cada operação é realizada individualmente por dois 

operadores. 

O processo produtivo do posto de produção Tampos 25 L caracteriza-se pelas seguintes 

operações de transformação: 

 

Furação 

Esta operação consiste na realização de um bocal no tampo, através da operação de corte 

realizada por uma prensa. O tampo furado é colocado numa caixa e o processo é realizado 

novamente até se completar a caixa com 36 tampos.  

 

“Pinga” 

A “pinga” consiste na operação de solda de uma chapa metálica no tampo. Esta operação tem 

o objectivo de colocar uma pega no tampo e é realizada numa uma máquina de soldar por 

pontos com accionamento pneumático. A chapa e a pega são colocadas numa ranhura própria 

do ponto inferior da máquina, o tampo é colocado por cima e iniciado o ciclo de “pinga”, que 

executa a ligação soldada da chapa ao tampo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9 – Stock em curso de tampo 25 L 
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Descrição Quantidade 

Operadores (un) 2 

Produção diária (un) 1 376 

 

3.7 Logística de materiais 

A logística de materiais abrange todas as actividades que fazem parte da movimentação e 

transporte de materiais usados nas áreas de produção. O fluxo físico de materiais é um aspecto 

importante na agregação de valor do produto, pois trata-se de colocar um determinado 

produto no lugar certo, na hora certa e na quantidade correcta solicitada, para evitar falhas no 

que se espera seja um fluxo contínuo de produção. O fluxo de informação entre as linhas e os 

componentes tem de ser eficaz, pois caso não o seja condiciona o processo produtivo das 

linhas com a falta de componentes no processo de montagem da embalagem metálica. 

O fluxo de materiais na Rio Caima é caracterizado predominantemente pela movimentação de 

caixas de componentes, uma a uma, paletes de matéria-prima e de produto final, e ainda 

contentores de stock em curso, com o recurso a porta-paletes ou empilhadores.  

Na linha de produção Latoaria 500 ml, a matéria-prima, palete com folha-de-flandres, é 

requisitada à litografia, fazendo ela mesma a entrega do material com o recurso a um 

empilhador. Os componentes, fundos para embalagem metálica de 500 ml, são transportados 

em caixas para a linha de produção sempre que necessários. As paletes de produto final são 

transportadas e armazenadas pelos operadores de armazém com o recurso a empilhador.  

Relativamente, ao posto de Furação e Pinga de Tampos 25 L, o operador que vai realizar a 

operação de furação dirige-se ao posto de produção onde foi processado o tampo simples e 

transfere para o seu posto a quantidade necessária. O tampo furado é deixado numa zona de 

stock em curso, esperando que a operação de “pinga” se inicie. Após estas duas operações, 

furação e “pinga”, o stock de produto final é recolhido pelos operadores da linha de produção 

quando o mesmo é necessário  

A linha de produção Easy-Open, tal como a linha de produção Latoaria 500 ml, também 

requisita a sua matéria-prima, palete de folha-de-flandres, à litografia. O abastecimento é 

realizado por um operador da litografia com recurso a empilhador. Na movimentação dos 

contentores de tampa básica é utilizado um porta-paletes que faz o transporte entre a zona de 

tampa básica e a zona de armazenamento de stock em curso. Por vezes é utilizado o 

empilhador quando é necessário empilhar os contentores. O operador da zona Easy-Open 

recolhe um contentor da zona de armazenamento de stock em curso utilizando para o efeito 

um porta-paletes ou, caso não seja possível devido ao empilhamento, um empilhador. 

Tabela 4 – Indicadores de produção do posto de produção Furação e 
Pinga de Tampos 25 L 
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4 Apresentação da solução proposta 

Este capítulo pretende definir as cadeias de valor das famílias de produtos que vão ser alvo da 

intervenção lean, identificar os problemas inerentes a cada um dos processos produtivos e 

apresentar as soluções propostas. 

4.1 Análise da cadeia de valor 

No diagnóstico e levantamento inicial da empresa foi utilizada a ferramenta VSM (Value 

Stream Mapping ou Mapa do Fluxo de Valor), de forma a recolher informação de suporte e 

apoio à identificação de fluxos de materiais, informação e actividades que agregam, ou não, 

valor para o produto produzido. 

Para isso foi imperativo analisar e compreender o funcionamento de todos os processos 

produtivos, determinar os fluxos de materiais e de informação. No início, foi necessário fazer 

uma análise geral à estrutura da unidade fabril da empresa, aos seus diversos ambientes de 

produção e definir as áreas de intervenção. Depois disso, e tendo em conta as evidências das 

observações realizadas, foram analisados individualmente os processos produtivos que mais 

necessitavam da aplicação da filosofia lean. Foi assim definido que a implementação lean iria 

incidir inicialmente nas linhas de produção, e dentro destas, a opção seria pelas famílias de 

produtos que apresentava maiores índices de vendas anuais e oportunidades de melhoria. 

Como tal, foram seleccionadas as seguintes famílias de produtos: 

 

 

 

Família Vendas Anuais 

(2009) 

Latoaria 500 ml 930 109 un 

Easy-Open 8 981 250 un 

 

4.1.1 Levantamento inicial VSM Latoaria 500 ml 

Relativamente à família de produtos Latoaria 500 ml, numa primeira fase, existe uma 

encomenda realizada pelo cliente ao departamento de vendas da empresa, este efectua o 

pedido ao departamento de controlo de produção, que por sua vez efectua o planeamento de 

produção. É criada uma ordem de fabrico com a quantidade necessária de folhas-de-flandres à 

secção de litografia, caso não haja em stock de encomendas anteriores.  

No início da produção são executadas duas ordens de fabrico, uma para a operação de corte da 

matéria-prima, folha-de-flandres, e outra para a operação de solda, operação inicial do 

processo de produção da embalagem metálica de 500 ml. 

 

 

 

Tabela 5 – Indicadores de vendas anuais 
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No momento em que foi construído o VSM, verificou-se um lead time (tempo desde que a 

matéria-prima chega á linha até à expedição do produto final), de 10,0 dias e um valor 

agregado de 6,7 s. Esta diferença de tempos indica a existência de oportunidades de melhoria, 

uma vez que a diferença de tempo entre o lead time e o valor agregado, corresponde a 

desperdício. 

4.1.2 Levantamento inicial VSM Easy-Open 

Esta família de produtos diz respeito às tampas Easy-Open, produzidas na linha de produção 

com o mesmo nome. Trata-se de uma linha totalmente autónoma e que, actualmente, tem uma 

produção com características make-to-stock, isto é, apesar de não existirem encomendas, a 

linha está activa e em produção contínua. 

No início do turno o responsável de produção da linha Easy-Open, transmite as ordens de 

fabrico ao operador das prensas, que inicia o processo de produção de tampa básica, e ao 

operador da Minster, que por sua vez inicia o processo de produção da tampa Easy-Open. A 

ordem de fabrico de corte de matéria-prima é dada sempre que haja necessidade de material. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – VSM da cadeia de valor Latoaria 500 ml 
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Com os resultados obtidos com a construção do VSM da cadeia de valor Easy-Open, 

verificamos a enorme diferença entre o lead time (tempo desde que a matéria-prima chega á 

linha até à expedição do produto acabado), de 100,4 dias e um valor agregado de 2,5 s. 

4.1.3 Resultados VSM 

A criação do VSM foi um bom ponto de partida para iniciar a jornada lean na empresa 

porque: 

 - Ajudou a definir cada processo, permitindo uma visão de toda a cadeia de valor; 

 - Permitiu identificar as origens dos desperdícios ao longo de toda a cadeia de valor; 

 - Identificou as ligações entre fluxos de materiais e de informação; 

 - Forneceu uma base para o plano de implementação lean. 

No entanto, demonstrou graves lacunas ao nível do sistema de planeamento e controlo de 

operações. Após a análise à situação actual das famílias de produtos Latoaria 500 ml e Easy-

Open, e com base nos resultados obtidos dos respectivos VSM, foi necessário reflectir sobre 

qual a melhor forma de organizar o sistema de gestão dos processos de forma a minimizar os 

desperdícios detectados. Foram então identificados os seguintes objectivos operacionais: 

 - Redução de stocks; 

- Redução de desperdícios, aumentando o desempenho de pessoas e processos; 

- Melhorias nos modelos organizacionais dos processos de produção. 

 

Figura 11 – VSM da cadeia de valor Easy-Open 
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4.2 Análise dos processos produtivos 

Esta secção pretende apresentar todos os desperdícios identificados nos processos produtivos 

analisados, linhas e postos de produção, e as soluções que visam minimizar ou mesmo 

eliminar alguns deles. O desperdício refere-se a todas as actividades que são realizadas, mas 

que não acrescentam valor ao processo produtivo. 

4.2.1 Família de produtos Latoaria 500 ml 

Atendendo à sua produção média diária, Tabela 2, e com os resultados obtidos com a 

construção do VSM, apresentado anteriormente, foi possível identificar o stock em curso 

como um dos problemas desta linha de produção. Existiam grandes quantidades de stock em 

curso de corpos metálicos, de stock intermédio de componentes para as embalagens metálicas, 

e stock de produto final. 

 

 

 

 Descrição  

Área Ocupada (m2
) 216

 

Stock em curso de corpo metálico (un) 6 700 

Stock intermédio de componentes (un) 39 200 

Stock de produto final (un) 21 464 

 

Estes problemas originavam ocupação desnecessária da área útil da linha de produção, 

movimentos e transportes desnecessários na transferência de material, para além da espera do 

material gerar problemas de qualidade com o aparecimento de defeitos resultantes do 

incorrecto acondicionamento. 

A logística desta linha de produção encontrava-se desorganizada e os sectores distantes uns 

dos outros. Não existia qualquer disciplina relativamente à designação de espaços fixos para o 

stock em curso e intermédio, e os sistemas de transporte e movimentação utilizados na 

transferência de materiais, matéria-prima ou componentes, não eram eficientes, pois os 

operadores movimentavam caixas ou paletes ao longo de largas distâncias devido a um layout 

mal estruturado. Os sistemas de transporte e movimentação criavam efeitos negativos no 

processo produtivo, pois ocupavam espaço na fábrica, aumentavam o tempo de fabrico e, 

muitas vezes, levavam a que os produtos se danificassem com as movimentações. Certos 

operadores despendiam mais de 60% em tarefas de transporte como carregar caixas, andar 

com porta-paletes ou simplesmente na procura dos próprios materiais. Isto quer dizer que 

apenas 40% do seu tempo era a agregar valor para a empresa. 

Nesse sentido, era necessário implementar um sistema que permitisse gerir o fluxo de 

materiais, reduzindo stocks entre processos e controlando a produção de componentes para as 

embalagens metálicas da linha. 

 

Tabela 6 – Indicadores da linha Latoaria 500 ml 
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Ao nível de organização e limpeza da linha de produção Latoaria 500 ml o cenário não era 

muito animador, sendo possível identificar: 

 - Materiais e equipamentos que não estavam devidamente identificados e arrumados; 

 - Locais de aparcamento de materiais sem marcações; 

 - Layout com marcações pouco visíveis; 

 - Máquinas e postos de trabalho com sujidade elevada; 

 - Gestão visual da linha praticamente nula; 

 - Material obsoleto e desnecessário presente em grandes quantidades na linha. 

Todas estas situações identificadas contribuem diariamente para os desperdícios no processo 

produtivo desta linha, que tendem a aumentar caso não se eliminem. 

Soluções propostas 

Os problemas identificados sustentam a necessidade de intervenções significativas, com 

realização e implementação das seguintes metodologias:  

1. Práticas 5S – Organização, limpeza e gestão visual; 

2. Sistema kanban – Redução de stocks. 

4.2.2 Família de produtos Easy-Open 

A linha de produção Easy-Open opera para manter os recursos materiais e humanos ocupados, 

pois não existem encomendas. Foram identificadas elevadas quantidades de stock em curso e 

de produto final, resultantes de um fluxo de produção não nivelada com o ritmo de consumo 

do mercado. Esta filosofia de produção vigente origina um dos principais desperdícios, o 

excesso de produção, que tem como consequências a ocupação desnecessária de recursos, o 

consumo de materiais e de energia sem que isso represente retorno financeiro para a empresa.  

 

 

 

Descrição Quantidade 

Área ocupada (m2
) 432

 

Stock em curso de tampa básica (un) 270 000 

Stock final de tampa Easy-Open (un) 3 120 000 

 

Esta situação acontece porque não existe um nivelamento da produção que permita um fluxo 

estável e contínuo assente numa produção pull (puxada). Pode-se verificar pelos indicadores 

de produção de tampa básica e tampa Easy-Open, Tabela 3, que existe uma diferença 

significativa nas quantidades produzidas de um e de outro produto. O elevado stock em curso 

verifica-se porque o processo de produção de tampa básica é mais rápido do que o processo 

seguinte (produção de tampa Easy-Open). 

 

Tabela 7 – Indicadores da linha Easy-Open 
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Ao nível de organização e limpeza da linha de produção Latoaria 500 ml eram evidentes os 

seguintes problemas: 

 - Materiais e equipamentos que não estavam devidamente identificados e arrumados; 

 - Locais de aparcamento de materiais sem marcações; 

 - Layout com marcações pouco visíveis; 

 - Máquinas e postos de trabalho com sujidade elevada; 

 - Gestão visual da linha praticamente nula; 

 - Material obsoleto e desnecessário presente em grandes quantidades na linha. 

O armazenamento de produto final de tampa Easy-Open estava completamente 

desorganizado. Não existia qualquer inventário da quantidade e datas de produção do produto, 

nem qualquer tipo de controlo qualitativo, o que significava, por exemplo, a desvalorização 

do produto ao longo do tempo. Apesar das dificuldades encontradas, foi possível contabilizar 

58 paletes completas, cada uma com 53 900 tampas Easy-Open. 

Soluções propostas 

Os problemas identificados sustentam a necessidade de intervenções significativas, com 

realização e implementação das seguintes metodologia:  

1. Práticas 5S – Organização, limpeza e gestão visual; 

2. Sistema kanban – Redução de stock em curso; 

3. Linhas de consumo First In, First Out – Redução de stock de produto final. 

4.2.3 Família de produtos Furação e Pinga de Tampos 25 L 

A realização do levantamento inicial permitiu detectar uma oportunidade de melhoria na 

secção de componentes, mais concretamente no processo Furação e Pinga de Tampos de 25 L. 

Na Figura 12 é apresentado o layout do processo produtivo, que engloba a zona de operações 

de produção e a zona de armazenamento de stock em curso de tampos furados. São também 

representados os movimentos, realizados pelos operadores, que caracterizam o fluxo de 

materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Layout do processo de produção Furação e Pinga de Tampos 25 L 
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Na Tabela 8, são apresentados os indicadores do posto de produção Furação e Pinga de 

Tampos 25 L. 

 

 

 

Indicadores Quantidade 

Operadores (un) 2 

Prensa (un) 2 

Pingadora (un) 2 

Stock em curso de tampos furados (un) 468 

Tempo de Ciclo (s) 20,98 

 

A situação actual deste processo produtivo cria um stock em curso com um elevado período 

de espera entre processos e ocupação de área. 

No momento da análise do processo uma máquina de soldar por pontos, “pingadora”, não se 

encontrava em funcionamento, porque estava avariada, e uma das duas prensas era utilizada 

para a produção de tampos com outra referência. 

Soluções propostas 

Analisado o processo produtivo e as características do posto de produção, e tendo como 

objectivo a criação de um movimento de materiais lógico, de uma peça atrás da outra, é 

necessário a implementação das seguintes metodologias: 

1. Célula de Produção – Redução de stock em curso; 

2. Trabalho Padronizado – Estabelecer procedimentos de produção. 

4.3 Implementação das soluções propostas 

Após a definição das soluções a implementar para se alcançarem os objectivos e antes de se 

iniciar a sua aplicação prática, foram organizadas diversas acções de sensibilização e 

formação dos colaboradores que iam integrar as diferentes equipas lean. Nestas acções de 

sensibilização e formação foram apresentados os princípios e conceitos do Lean 

Manufacturing e as diversas ferramentas e metodologias que iriam ser implementados. 

Estas acções de sensibilização e formação tinham como objectivo principal sensibilizar os 

operadores a adoptarem novos paradigmas, a abandonar ideias e preconceitos, e 

principalmente, estarem receptivos à mudança, numa perspectiva de melhoria contínua. 

Após a realização do Macro Plano de Acções das soluções propostas, foram definidos os 

prazos e responsáveis pela implementação de cada uma das acções. Este procedimento 

obrigava a que semanalmente fossem realizadas vistorias para analisar o estado de 

implementação. Este sistema obrigava todos os intervenientes das equipas lean a 

comprometerem-se com a realização das tarefas definidas.  

Tabela 8 – Indicadores do posto de produção Furação e Pinga de Tampos 25 L  
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5 Apresentação das acções desenvolvidas 

Este capítulo apresenta as evidências resultantes das acções aplicadas no projecto Lean 

Manufacturing na Rio Caima, S.A. A estruturação da informação apresentada tem por 

objectivo enquadrar e relatar todo o processo associado à sua implementação. 

A partir do momento que foram delineadas as acções a serem implementadas, foi necessário ir 

para o terreno, envolver os colaboradores e aplicar os conceitos adquiridos. 

5.1 Acções desenvolvidas 

Em consonância com as ineficiências encontradas e soluções propostas, foi desenvolvido um 

Macro Plano de Acções que, após validação do responsável da empresa e do responsável da 

produção, iria ser o mapa condutor de toda a implementação do projecto. 

O Macro Plano de Acções aprovado baseou-se na aplicação da metodologia lean, visando 

fundamentalmente a melhoria da gestão visual do processo, fluxo de logística e a optimização 

de fluxos de produção. Neste contexto, foram aplicadas as práticas 5S em duas secções 

relevantes da produção, sendo o primeiro realizado na linha Easy-Open, pelo facto de ser uma 

linha de produção recente e totalmente autónoma das restantes áreas de produção. 

Quanto ao fluxo de logística interna, planeou-se fazer um workshop sobre kanbans e 

implementar este sistema de movimentação de material para reduzir stocks intermédios e 

minimizar deslocações na linha Latoaria 500 ml. 

Foram ainda implementadas duas células de produção num posto de produção de 

componentes onde eram evidentes os ganhos obtidos com a aplicação desta ferramenta lean. 

5.2 Implementação das práticas 5S 

Numa primeira fase de implementação do Lean Manufacturing e devido às enormes 

deficiências que as linhas de produção apresentavam ao nível de organização e limpeza, foi 

definido como extremamente necessária a aplicação das práticas 5S. Nesse sentido há a 

destacar a aplicação das práticas 5S na linha Latoaria 500 ml e na linha Easy-Open, com o 

objectivo de limpar, arrumar e organizar estes sectores.  

Visando eliminar ou corrigir os problemas detectados ao nível da organização e limpeza das 

duas linhas, iniciaram-se as práticas 5S, procurando envolver e motivar todos os operadores 

das linhas abrangidas, para a importância de manter no local somente o que é necessário para 

a execução das operações aí realizadas. Tudo deve estar organizado, facilmente identificável e 

limpo.  

Foram definidas duas equipas lean, uma para a linha Latoaria 500 ml e outra para a linha 

Easy-Open, que iam ser responsáveis pela implementação das acções definidas. Deste modo, 

as equipas lean foram constituídas pelo responsável de produção e operadores das respectivas 

linhas. 

De seguida foram realizadas as sessões de sensibilização sobre a temática das práticas 5S, 

onde foram expostas as vantagens e os ganhos possíveis de alcançar com a sua 

implementação. Estas sessões procuram criar um compromisso de melhoria integral das 

condições de trabalho, tendo em vista os ganhos produtivos alcançáveis com a sua aplicação 

no dia-a-dia. 
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Após a definição do Micro Plano de Acções (um por cada linha), avançou-se para o gemba 

iniciando-se a implementação das práticas 5S.  

A triagem dos materiais, ferramentas e objectos diversos que ocupavam as linhas foi 

criteriosa, e teve sempre em conta a sua real necessidade e frequência de utilização por parte 

dos operadores. Manteve-se nos postos de trabalho apenas o que era estritamente necessário 

ao processo produtivo, colocando-se em locais próprios os materiais e ferramentas de apoio. 

Eliminou-se tudo o que não era necessário nas linhas e só ocupava espaço, desde utensílios de 

pequena dimensão até máquinas obsoletas. A área útil de cada linha foi aumentada e a 

eliminação de objectos permitiu uma maior rapidez e, consequente, economia de tempo na 

procura do que se necessita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A organização e limpeza das duas linhas foram o passo seguinte, iniciado após o processo de 

triagem. Com isso, deu-se continuidade e focalizaram-se esforços nos problemas detectados 

de falta de organização, sujidade das máquinas e gestão visual dos postos de trabalho. Foram 

realizadas acções de limpeza de máquinas, marcação de corredores de circulação e criação de 

áreas específicas para as ferramentas e kits de limpeza nas linhas Latoaria 500 ml e Easy-

Open.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Triagem de material desnecessário 

Figura 14 – Organização e limpeza da linha Latoaria 500 ml 

(Antes e Depois) 
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As situações mais comuns resolvidas foram a organização das linhas, com a desobstrução de 

corredores de circulação, conseguindo-se reduzir os tempos dispendidos no transporte e 

movimentação de materiais e pessoas. 

Durante o processo de organização identificaram-se, com o recurso a etiquetas vermelhas, as 

anomalias detectadas nas máquinas de cada uma das linhas e realizado um registo na folha de 

controlo de etiquetas vermelhas, que definiam prazos de resolução e responsáveis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fez-se um levantamento de todo o tipo de material que entra e sai, em cada um dos processos 

de cada secção, com a finalidade de definir e identificar no solo e nas paredes, locais 

específicos de aparcamento de cada material necessário. Também se identificaram locais para 

material não conforme e para material “residente” como por exemplo, paletes, folhas para as 

embalagens metálicas, acessórios para máquinas, contentores de desperdício, entre outros. Foi 

também criado o quadro de produção na linha Easy-Open que não existia. 

 

Figura 15 – Organização da linha Easy-Open 

(Antes e Depois) 

Figura 16 – Limpeza de máquinas na linha Easy-Open 

(Antes e Depois) 
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Delimitaram-se as diferentes zonas de processamento das linhas, e os corredores circundantes, 

sempre tendo em vista a necessidade de um corredor de circulação com amplitude mínima 

suficiente para os operadores. 

Os ganhos da implementação das práticas 5S nas linhas Latoaria 500 ml e Easy-Open foram 

evidentes, passou-se de um estado onde nada estava identificado, para outro onde a gestão 

visual predomina. Os operadores passaram a saber onde estão os materiais necessários, do 

mesmo modo que o responsável de produção de cada linha passou a conseguir identificar 

correctamente o local onde aparcar as paletes de matéria-prima (folhas-de-flandres) a 

processar, os componentes necessários ao processamento seguinte e restantes materiais 

necessários para um fluxo contínuo de produção. 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Marcações da linha Latoaria 500 ml 

 (Antes e Depois) 

Figura 18 – Quadro de planeamento da linha Easy-Open 

(Antes e depois) 
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Indicador Inicial Final Resultados 

Obtidos 

Área Ocupada – Latoaria 500 ml (m2
) 216 179 - 17 % 

Área Ocupada – Easy-Open (m2
) 432 328

 
- 24 % 

Gestão Visual (%) 10 60 + 50 % 

 

Apesar de todos estes ganhos, foi muito importante a gestão de topo entender que era 

fundamental na organização do espaço, a “eliminação” de diversas máquinas que não 

funcionavam e material que se encontrava obsoleto. No conjunto de máquinas e material 

foram retirados das duas linhas de produção aproximadamente 14 Ton. 

Foram realizadas Auditorias 5S, importante mecanismo adoptado por cada equipa lean, e que 

visava determinar se: 

 as actividades e resultados das práticas 5S satisfaziam as disposições pré-

estabelecidas; 

 estas disposições estão efectivamente implementadas e são adequadas para alcançar os 

objectivos. 

Este procedimento tinha como objectivo contribuir para a melhoria contínua de cada um dos 

sectores. 

Depois de cada secção estar organizada, limpa e despida dos objectos desnecessários, 

procedeu-se à padronização e disciplina. Foram criadas regras e metodologias para 

sistematizar a manutenção das condições, elaborando e implementando os planos de 

inspecção, limpeza e lubrificação, nas linhas Latoaria 500 ml e Easy-Open. A elaboração teve 

em conta a análise realizada às necessidades de manutenção dos equipamentos, onde são 

avaliadas as principais avarias, as principais fontes de sujidade e os componentes que 

necessitam de lubrificação regular. Este plano permite que um conjunto de actividades de 

manutenção preventiva seja executada pelos próprios operadores dos equipamentos. 

5.3 Implementação de sistema kanban 

No campo da logística o principal objectivo era a optimização dos meios de transporte usados 

na fábrica e a diminuição de stock intermédio de componentes, através da implementação do 

sistema kanban. A acção foi desenvolvida na linha Latoaria 500 ml e passou por dotar o 

processo de uma maior polivalência funcional.  

A essência do kanban criado esteve na transmissão de informação de forma simples e visual 

para manter em funcionamento um sistema de produção puxado. Desse modo foram criados 

kanbans que funcionam como carros de transporte, e que atingindo o nível mínimo (cor 

vermelha), alertam o operador para a necessidade de repor o stock, neste caso de fundos para 

as embalagens metálicas de 500 ml. 

 

Tabela 9 – Resultados obtidos após implementação das práticas 5S 
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Quando o nível mínimo de stock é atingido o operador da linha movimenta o carro de 

transporte até à zona de abastecimento e carrega o carro com número de caixas necessárias 

para o completar. De seguida, movimenta novamente o carro de transporte kanban para a 

linha de produção terminando a tarefa.  

Desta forma foi possível diminuir o stock que se encontrava junto da linha de produção e a 

área que o mesmo ocupava. 

 

 

 

Descrição Inicial Final Resultados 

Obtidos 

Stock intermédio de componentes na linha 

Latoaria 500 ml (un) 
39 200 16 800 - 57 % 

Área ocupada na linha Latoaria 500 ml (m2
) 3,36 0,7 - 79 % 

 

Este sistema foi adoptado e aceite positivamente pelos operadores, porque se trata de um 

sistema simples, de funcionamento óbvio, que aumenta a rapidez de movimentação de 

material, reduz as deslocações e diminui o stock de componentes na linha Latoaria 500 ml, 

porque apenas se tem o necessário para satisfazer a procura. 

A criação deste sistema kanban visou estabelecer um fluxo contínuo entre o posto de 

produção de componentes e a linha Latoaria 500 ml. No entanto, e como esta referência não 

tem uma produção estável, existiu a necessidade de criação de uma zona fixa para o stock 

intermédio de componentes. Para isso, optou-se pelo sistema de supermercado, que de acordo 

com Marchwinski, (2007), é um sistema que ajuda e permite suavizar a transferência de 

materiais com a criação de um local de produto intermédio que evite bloqueios de produção 

devido à falta de material ou à dessincronização da produção.  

 

Figura 19 – Kanban de transporte  

Tabela 10 – Resultados obtidos após implementação de sistema kanban 
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A Figura 20, apresenta a criação do referido supermercado, mas que devido ao tempo de 

realização da dissertação não foi possível implementar na totalidade, isto é, a zona foi criada, 

as quantidades a abastecer definidas, mas não foram implementados os fluxos de informação 

entre o supermercado e o processo precedente, que consistia na criação de cartões kanban de 

produção que transmitiam a informação do que, quando e quanto produzir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, foi possível, para já, o redimensionamento do stock intermédio de componentes para a 

linha de Latoaria 500 ml, que se encontrava distribuído por várias zonas da fábrica. A zona de 

supermercado consistiu na criação de um local definido para uma palete com capacidade para 

8 caixas de componentes. 

 

 

 

Descrição Inicial Final Resultados 

Obtidos 

Stock intermédio de componentes no 

supermercado (un) 
- 22 400 - 

Área ocupada do supermercado (m2
) - 1,2 - 

Distância percorrida (m) 64 18 - 72 % 

 

A distância percorrida de 64 m, correspondia ao movimento de ida e volta que o operador 

realizava da linha ao posto de produção de componentes para se abastecer. Neste momento, o 

operador desloca-se ao supermercado, 18 m, obtendo uma redução de 72 % na distância 

percorrida. 

A implementação do sistema conjunto de kanban e supermercado ainda decorre e será 

estendida às restantes linhas de produção e respectivos postos de produção de componentes. 

Figura 20 – Supermercado de componentes da linha Latoaria 500 ml 

Tabela 11 – Resultados obtidos após implementação de supermercado 
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5.4 Implementação de Células de Produção 

Depois de analisados os postos de produção de componentes que podiam beneficiar da 

implementação de células de produção, entendeu-se que o posto de Furação e Pinga de 

Tampos de 25 L seria alvo de uma intervenção nesse sentido.  

Foi feito um levantamento, onde foram analisadas as tarefas que eram realizadas por cada 

operador e cronometrados os tempos que as mesmas demoravam a ser realizadas. Como tal, 

na operação de furação:  

 

 

 

Tarefa da Operação Tempo (Segundos) 

Buscar tampos 1 

Colocar tampo na prensa 4 

Iniciar ciclo de furação 1,8 

Colocar tampo na caixa 3 

Armazenar caixa 0,5 

Buscar caixa 0,47 

 

Utilizando o mesmo processo de análise para a operação de “pinga” de tampos obtivemos os 

seguintes indicadores: 

   

 

 

Tarefas das Operações Tempo (Segundos) 

Buscar tampos 0,22 

Colocar chapa e pega na soldadora 3 

Colocar tampo na soldadora 3 

Iniciar ciclo de “pinga” 1,4 

Colocar tampo na caixa 2 

Armazenar caixa 0,36 

Buscar caixa 0,22 

 

Após um estudo do processo de produção, foi feito um esboço do que seria a célula de 

produção, que se pode ver pela imagem seguinte, bem como a sequência de produção a 

implementar 

 

Tabela 12 – Descrição das tarefas da operação Furação de Tampos 25 L 

Tabela 13 – Descrição das tarefas da operação Pinga de Tampos 25 L 
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Podemos verificar pela imagem anterior que o operador tem no seu posto de trabalho todo o 

material necessário e pode, através de uma sequência de tarefas descrita à frente, realizar as 

duas tarefas de furação e “pinga” sozinho e apenas numa operação. A construção da célula 

consistiu em colocar a máquina “pingadora” ao lado da prensa furadora, com um ângulo de 

45º relativamente a esta última. Esta nova disposição do posto de trabalho permite que o 

operador realize ambas as operações. 

 

 

 

 

Tarefas das Operações Tempo (Segundos) 

Buscar tampos 1 

Colocar anilha e pega na “pingadora” 2 

Colocar tampo na prensa 4 

Iniciar ciclo de furação 1,8 

Colocar tampo na “pingadora” 2 

Iniciar ciclo de “pinga” 1,4 

Colocar tampo na caixa 2 

Armazenar caixa 0,43 

Buscar caixa 0,69 

 

 

 

 

 

Tabela 14 – Descrição das tarefas de operação da célula de produção 
Furação e Pinga de Tampos 25 L 

Figura 21 – Layout da célula de produção Furação e Pinga de Tampos 25 L 
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Através das figuras seguintes, na forma de antes e depois, temos as evidências da 

implementação da célula de produção no posto de produção Furação e Pinga de Tampos 25 L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo este processo de implementação de células de produção implicou a escolha do local, 

movimentação de máquinas, ligações eléctricas e de ar comprimido, e a construção de carro 

de transporte para uma caixa com tampos (matéria-prima). A opção tomada relativamente à 

escolha do local teve em conta a proximidade do processo produtivo seguinte, a linha de 

produção de embalagens metálicas 25 L.  

Com a implementação de células de produção na zona de Furação e Pinga de Tampos 25 L 

obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

 

 

Indicador S/Célula de 

Produção 

C/Célula de 

Produção 

Resultados 

Obtidos 

Operadores (un) 2 1 - 50 % 

Prensa (un) 2 1 - 50 % 

Pingadora (un) 2 1 - 50 % 

Área Ocupada (m2
) 20 5,8 - 71 % 

Operações (un) 2 1 - 50 % 

Tarefas (un) 13 9 - 30 % 

Movimentos (un) 4 2 - 50 % 

Tempo de Ciclo (s) 20,98 15,32 - 27 % 

Produção (un/turno) 1 376 1 880 + 37 % 

Stock Intermédio (un) 468 Fluxo Contínuo - 100 % 

Tabela 15 – Resultados obtidos com a implementação da célula de produção 
Furação e Pinga de Tampos 25 L 

Figura 22 – Célula de produção Furação e Pinga de Tampos 25 L 

(Antes e Depois) 



Lean Manufacturing na Indústria de Embalagens Metálicas 

40 

Após a obtenção de resultados tão significativos, não restaram dúvidas que o processo de 

produção Furação e Pinga de Tampos 25 L evoluiu significativamente com a implementação 

de células de produção. Os resultados correspondem aos indicadores de funcionamento de 

apenas uma célula para produção de tampos de 25 L, pois com os ganhos obtidos, a outra 

célula criada, depois de resolvidos os problemas da “pingadora” avariada, iria produzir outro 

tipo de tampo. 

Não foi possível em tempo oportuno realizar as marcações no chão para delimitar a área da 

célula de produção, nem modificar os locais de acondicionamento de stock de anilhas e pegas, 

que foram pensados com uma inclinação para, através da força da gravidade, estarem mais 

acessíveis ao operador.  

5.5 Implementação de linhas de consumo First In, First Out 

A zona de produto final Easy-Open consistia num sistema de armazenamento aleatório, onde 

o material acabado de produzir, palete com 53 900 tampas Easy-Open, não tinha uma posição 

fixa. Não existia qualquer inventário do material armazenado e, quando existia uma 

encomenda, não era possível utilizar o sistema First In, First Out (primeiro a entrar, primeiro 

a sair), em que o material a sair devia ser o que tinha a data mais antiga de produção. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como de pode verificar pela Figura 23, a zona de produto final Easy-Open encontrava-se 

extremamente desorganizada e, devido ao elevado stock existente, não existia um correcto 

acondicionamento do produto, pois apenas se devia colocar uma palete por cima doutra, 

aumentando assim os problemas relativos à qualidade do produto. 

A zona era também utilizada para acondicionar material que não pertencia à linha de 

produção Easy-Open, como embalagens plásticas e máquinas obsoletas que se ia amontoando 

nesta zona. 

 

Figura 23 – Armazenamento de produto final da linha Easy-Open 
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Numa primeira fase de implementação das linhas de consumo, com características First In, 

Fisrt Out, foram realizadas as práticas 5S, em que foi feita a triagem do material que ocupava 

a zona, separando o necessário do desnecessário, e eliminando estes últimos. As paletes, que 

não tinham sido filmadas aquando do seu armazenamento, foram retiradas e filmadas uma a 

uma. De seguida, a organização da zona passou por retirar as restantes paletes do local, fazer 

um inventário para posteriormente voltarem a ser colocadas na zona de produto final, desta 

feita, obedecendo à metodologia First In, First Out, isto é, a mais recente palete produzida é 

colocada no fim da linha de consumo.   

Antes, no entanto, foi realizada uma limpeza da zona, desimpedidos os acessos aos 

equipamentos de combate a incêndios e quadros eléctricos, e definida a zona necessária para a 

acomodação de todo o stock de produto final. A nova zona definida e redimensionada foi 

constituída por 6 linhas de consumo, cada uma com capacidade para 12 paletes, 2 paletes de 

altura. 

 

 

 

Descrição Inicial Final Resultados 

Obtidos 

Área ocupada (m2) 126
 

84
 

- 33 % 

 

O término desta dissertação não permitiu acompanhar a conclusão desta intervenção, faltando 

a realização das marcações no chão para definir os locais exactos das paletes de produto final 

nas linhas de consumo, marcação de corredores de acesso a equipamento de segurança e 

colocação das paletes por data de fabrico.  

5.6 Trabalho Padronizado 

Sem a padronização as melhorias são inconsistentes, os resultados imprevisíveis e os ganhos 

não são sustentados. Por sua vez, a padronização traz melhorias consistentes, resultados 

previsíveis e estabilidade nas melhorias.  

Nesse sentido, padronizou-se a operação realizada pelo operador na célula de produção de 

Furação e Pinga de Tampos 25 L, através de um procedimento onde foi definido o processo 

de fabrico, registando as tarefas realizadas, os tempos de cada uma e algumas regras a seguir 

pelo operador. 

Com esta padronização de trabalho é possível a qualquer operador que necessite operar a 

célula, realizar as tarefas correcta e eficazmente através da consulta do respectivo 

procedimento. Contendo também o tempo relativo à realização de cada tarefa é possível fazer 

uma estimativa, dependendo da quantidade, do tempo necessário na produção de tampos de 

25 L. 

Tabela 16 – Resultados obtidos após práticas 5S e implementação 
de linhas de consumo 
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6 Conclusões e perspectivas de trabalho futuro 

Este capítulo propõe-se fazer a conclusão desta dissertação, analisando os resultados obtidos e 

apontando futuras direcções e oportunidades de melhoria da consultoria Lean Manufacturing 

na Rio Caima. 

6.1 Conclusões 

A filosofia Lean Manufacturing adquire cada vez mais importância nas organizações devido à 

cada vez maior divulgação como estratégia de gestão empresarial. No contexto actual, onde a 

concorrência impera e as exigências são maiores, as organizações são obrigadas a dar provas 

constantes da sua competitividade. Nesse âmbito, a filosofia Lean Manufacturing posiciona-

se como um forte aliado, pois a criação de valor é sustentada em processos de melhoria 

contínua e integração de todo o conhecimento ao serviço da organização. 

Com o recurso a esta filosofia a Rio Caima pretendeu iniciar as transformações necessárias 

com vista à optimização dos seus recursos, materiais e humanos. Como todas as mudanças 

são complicadas de gerir, quer ao nível de processos, quer ao nível das pessoas, verificou-se 

no decorrer da implementação que esta empresa não tinha as condições necessárias para 

avançar com a implementação lean de forma sustentada. Dessa forma, a implementação das 

metodologias e ferramentas lean estiveram sempre muito condicionadas, devido à resistência 

à mudança por parte das pessoas envolvidas. 

Mesmo assim, e tendo em conta objectivos traçados, os resultados traduziram-se em 

melhorias dos processos. Os processos produtivos alvos de intervenção encontram-se mais 

dinâmicos e melhor organizados, os fluxos de materiais optimizados e os operadores contaram 

com uma melhoria significativa dos seus postos de trabalho, o que se caracterizou por uma 

redução de desperdícios nas respectivas cadeias de valor. 

A melhoria de processos de produção e postos de trabalho, passou pela implementação das 

práticas 5S, ferramenta lean que permitiu organizar, padronizar e disciplinar as secções 

intervencionadas, identificando e eliminando desperdícios existentes. Foram também 

implementadas Auditorias 5S semanais e criados os Planos ILL (Inspecção, Limpeza e 

Lubrificação) diários, que incutiram nos operadores responsabilidade e autonomia na 

manutenção dos equipamentos. Os resultados traduziram-se na melhoria organizacional das 

linhas de produção, aumento da produtividade e das condições de higiene e segurança no local 

de trabalho.  

Na procura de um fluxo contínuo de materiais entre processos foi desenvolvido e criado um 

sistema kanban de transporte, um dos sistemas lean mais conhecidos, na linha de produção 

Latoaria 500 ml. Este sistema permitiu a criação de um fluxo estável de materiais entre o 

supermercado de componentes e a linha de produção. Foram reduzidos tempos de transporte e 

stocks intermédios de componentes. 

Com a reestruturação do processo de produção Furação e Pinga de Tampos 25 L, foi possível 

aumentar a eficiência do processo, reduzindo tarefas e desperdícios que não agregavam valor 

à operação. A implementação da célula de produção permitiu reduzir os recursos utilizados, 

humanos e materiais, pois o processo, que antes era realizado por dois operadores e quatro 

máquinas, passou a ser realizado por apenas um operador e a duas máquinas. O aumento da 

capacidade produtiva, a diminuição de área ocupada, redução de stocks e redução de lead 
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time, foram alguns dos ganhos obtidos. Foi ainda realizado um procedimento do processo de 

produção, com o intuito de padronizar o trabalho realizado nesta célula de produção. 

A dissertação realizada permitiu-me compreender e aplicar os métodos e princípios da 

filosofia Lean Manufacturing, entender a importância de um projecto de consultoria e qual o 

papel de um consultor. Contribuiu para o primeiro contacto com o meio industrial, onde 

adquiri conhecimentos sobre processos e fluxos produtivos. 

6.2 Perspectivas de trabalho futuro 

As acções implementadas até ao momento traduziram-se em intervenções individuais em 

alguns dos processos produtivos. Nesse sentido, o projecto de consultoria da XC Consultores 

vai continuar a ser desenvolvido, abrangendo outros processos e utilizando outras ferramentas 

lean. 

Existem acções implementadas que se encontram em fase de acabamento, como a organização 

em linhas de consumo FIFO da zona de armazenamento de produto final Easy-Open e as 

práticas 5S a serem realizadas na célula de produção. 

No que concerne a futuras acções, existe a necessidade de estender as práticas 5S às restantes 

linhas de produção de embalagens metálicas e aos postos de produção de componentes, 

visando a redução de desperdícios e a melhoria do desempenho de pessoas e processos através 

de uma abordagem de melhoria das condições nos locais de trabalho. 

Na linha Latoaria 500 ml é necessário implementar o sistema kanban de produção entre o 

supermercado criado e o posto de produção de componentes que lhe corresponde. Este 

sistema pretende coordenar e disciplinar o fluxo de produção, onde o fabrico de componentes 

só é realizado quando o kanban de produção autorizar. Esta acção complementa o sistema 

kanban de transporte e supermercado criados na linha Latoaria 500 ml. Este modelo de fluxo 

de materiais deve ser adoptado às restantes linhas de produção e respectivos postos de 

produção de componentes. 

Em fase de estudo está a implementação de um sistema kanban na linha de produção Easy-

Open. Consiste na criação de um kanban de produção entre o processo de produção Easy-

Open e tampa básica e a zona de produto final e o processo de produção Easy-Open. Este 

sistema pretende alterar a natureza da linha que passará de uma produção empurrada (push) 

para uma produção puxada (pull), permitindo o nivelamento de produção, reduzindo stocks. 
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ANEXO A: Etiqueta Vermelha 5S 
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ANEXO B: Folha de Registo e Controlo de Etiquetas Vermelhas 
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ANEXO C: Procedimento do processo de produção Furação e Pinga de Tampos 25 L 
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ANEXO D: Plano de Inspecção, Limpeza e Lubrificação da linha Easy-Open 
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ANEXO E: Relatório da última Auditoria 5S realizada na linha Latoaria 500 ml 
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ANEXO F: Relatório da última Auditoria 5S realizada na linha Easy-Open 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


