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Resumo  

 

O estágio foi realizado no Instituto Kaizen. Sendo esta uma empresa de consultoria, 
o projecto de estágio incidiu sobre uma empresa cliente, a Sanindusa.  

 

Consultoria é transferência de conhecimento, sendo este conhecimento a 
vantagem competitiva de uma empresa deste tipo. A palavra Kaizen significa em 
japonês Melhoria Contínua, e é isto que caracteriza genericamente a área de 
actuação do Instituto. Além de ferramentas específicas para uma determinada  área, 
é incutida no cliente uma nova cultura, uma cultura de melhoria contínua. 

 

A cultura de uma empresa envolve valores, raízes e pessoas. É algo intangível e 
subjectivo, mas  é de extrema importância para uma organização se manter 
competitiva no longo prazo. Porém, a mudança de cultura não se  pode impor; só 
através de formação e cooperação é que as pessoas percebem e alteram 
comportamentos.  

 

Numa grande parte das empresas a cultura promove a estagnação; estruturas 
organizacionais muito burucráticas, demasiado concentradas em resultados de curto 
prazo e focalizadas nos problemas criam uma cultura de receio, de falta de 
cooperação, comunicação e mudança. A falta de mudança faz com que as 
empresas não evoluam e não melhorem. 

 

Dentro desta filosofia de Melhoria Contínua, o estágio incidiu essencialmente num 
pilar de conhecimento que inclui metodologias e ferramentas mais específicas, o 
Total Flow Management (TFM). Flow significa fluxo, e abrange todo o fluxo de 
material e informação de uma cadeia de valor.  

 

Desde a revolução industrial que a competitividade em todos os mercados tem 
crescido, tornando os mercados mais eficientes e consequentemente beneficiando o 
consumidor. Durante este percurso, as empresas, para se manterem competitivas e 
vivas, tornaram-se mais eficientes. Esta busca pela eficiência levou a uma 
crescente especialização, de processos e de trabalho. De facto, todos nós temos 
áreas cada vez mais específicas de trabalho, e os processos estão também 
organizados de forma funcional (departamentos de uma empresa, operações num 
processo industrial – pré-montagem, montagem, controlo de qualidade e 
embalagem, etc.). 

 

No entanto, esta busca cega por eficiência levou a ineficiências não perceptíveis 
numa primeira análise. Flexibilidade mede-se em tempo (conceito de Lead Time), e 
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o TFM é a Gestão Total do Fluxo – esta área abrange toda a logística e a 
produção numa organização industrial típica, e o principal objectivo passa a ser 
permitir  que o produto flua da forma mais rápida até ao cliente. 

 

Isto torna-se cada vez mais importante, já que o nosso mundo é de mudança rápida 
e imprevisível. Os ciclos de vida são mais curtos, a procura mais difícil de prever, a 
concorrência mais feroz, os clientes mais exigentes em termos de variedade de 
produtos e de qualidade de serviço. As organizações têm de se adaptar para 
sobreviver. Assim, o processo de tomada de decisão deve ser afectado não só por 
indicadores de eficiência mas sobretudo de flexibilidade. 

 

A óptica do TFM rompe com o actual paradigma de organização de processos; o 
ênfase na eficiência muda para o ênfase na flexibilidade. Ao longo deste relatório, 
vamos mostrar como a Sanindusa se tornou numa empresa mais ágil, pronta a 
responder ao que o cliente deseja, de forma eficaz. 
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Glossário 

 

 

Atado – Conjunto de 10 a 15 cartões espalmados, que darão origem a 10 a 15 embalagens 

 

Bordo de Linha – Local próximo de uma linha produtiva onde se encontram os materiais 
necessários à operação executada na linha 

 

Gemba – Palavra japonesa para local onde a acção acontece, utilizada para descrever na 
indústria o chão de fábrica 

 

Just-In-Time – Forma de descrever uma cadeia de valor, observada originalmente na Toyota, 
em que só se produz o que o cliente necessita no momento em que ele necessita, e que por 
consequência possui níveis de stock muito baixos. Associado ao conceito de Pull-Flow 

 

Kanban – Palavra japonesa que significa cartão, e que é habitualmente utilizado como meio 
de fluxo de informação (para originar uma ordem de produção por exemplo) 

 

Kaizen – Palavra japonesa que significa Melhoria Contínua 

 

Lean – Significa magro, sem desperdício. Utilizado para descrever um sistema de produção 
denominado “Lean Production”, associado ao conceito de Just-In-Time” 

 

MRP – Material Requirement Planning é um sistema utilizado para planear e sincronizar os 
processos produtivos. De acordo com previsões de procura, responde com as necessidades de 
matérias primas para a produção. 

 

MUDA – Palavra japonesa para desperdício 

 

OEE – Overall Equipment Effectiveness é um indicador da eficiência de equipamentos 

 

Picking – Processo em que se procede à recolha de um ou mais materiais necessários numa 
linha de produção  numa célula logística 
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Pull Flow – Forma de planeamento em que se produz unicamente o que o cliente consome. A 
produção é puxada pelo cliente 

 

Push Flow – Forma de planeamento oposta ao Pull Flow. A produção é empurrada até ao 
cliente, tendo como base as previsões  

 

Trade Off – Situação em que se abdica da situação ideal num local, para beneficiar o todo 

 

WIP – Work In Process (material que se encontra entre processos ou a ser processado) 
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1 Introdução  

No âmbito do estágio curricular do 5º ano do curso de Gestão e Engenharia Industrial da 
FEUP, foi realizado um estágio na empresa Kaizen Institute, sobre o tema de “TFM – 
Total Flow Management  na Indústria”. Sendo o Kaizen uma empresa de consultadoria, 
o trabalho do estagiário foi realizado numa empresa cliente, neste caso a Sanindusa. 

 

1.1 Apresentação do Kaizen Institute 

O Instituto Kaizen foi fundado há 20 anos, e desde então tem crescido todos os anos 
tendo neste momento escritórios um pouco por todo o mundo. Foi fundado pelo 
professor Masaaki Imai, que trouxe o conhecimento de organização industrial da 
Toyota, que constitui a vantagem competitiva da empresa. Em 1 de Janeiro de 1999 o 
Kaizen Institute inicia a sua actividade em Portugal, onde tem crescido todos os anos 
desde então. 

Sendo uma empresa de consultadoria, a área é a Melhoria Contínua, que pode e deve ser 
aplicada em qualquer sector. A maior área de trabalho tem sido no sector industrial, 
indústria de processo, embora o trabalho em empresas de serviços cresça todos os anos. 

A principal referência do Kaizen é a Toyota. A organização industrial desta empresa 
tem de ser reconhecida como modelo mundial de excelência: 

 Atingiu este ano a liderança no sector automóvel em termos de automóveis 
vendidos (ultrapassando a GM) 

 Apresenta um crescimento contínuo e regular nos últimos 50 anos, 
apresentando lucro todos eles sem excepção 

 Pelo quinto ano consecutivo, a Toyota bateu o seu recorde de lucros, sendo em 
2005 de aproximadamente 10 mil milhões de euros, contrariando a tendência de 
crise mundial no sector automóvel  

 O TPS (Toyota Production System) é um dos grandes contribuidores para este 
sucesso, que integra conceitos revolucionadores como Lean Production ou Just-
in-Time 

Foi uma cultura Kaizen que fez com que a Toyota atingisse este nível, e é isto que o 
Kaizen leva aos seus clientes, uma cultura de Melhoria Contínua. 
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1.2 Apresentação da Empresa Sanindusa 

O grupo Sanindusa é neste momento a maior empresa na Península Ibérica com capitais 
próprios e nacionais, produtora de louça sanitária e produtos complementares.  

Foi constituída em Agosto de 1991. Em Fevereiro do ano seguinte é iniciada a 
construção da primeira fábrica e em Maio de 93 inicia-se a produção de sanitários. No 
espaço de um ano duplica a sua capacidade de produção e o número de colaboradores. 

O passo seguinte na estratégia empresarial surgiu naturalmente, evoluindo para uma 
solução de oferta integrada de produtos, sob um conceito de casa de banho global. 
Assim, em 97 a empresa integra verticalmente através da aquisição da Grau – fábrica de 
torneiras e acessórios.  

Neste seguimento, em 98 é inaugurada mais uma unidade, iniciando-se a produção de 
banheiras, simples e de hidromassagem, bases de chuveiro e colunas de duche em chapa 
acrílica. 

´ 

Em 2001 é delineada uma nova etapa, orientando o produto para um segmento mais 
específico, de arquitectos e designers de interiores. O arranque de uma nova unidade 
produtiva de peças cerâmicas em Fine Fireclay, vem dar início à concretização desta 
fase. Este material, permite um alargamento do âmbito dos produtos, possibilitando um 

desenvolvimento mais diferenciado ao nível de soluções técnicas e estéticas. 
Este é também o ano da abertura da primeira filial da empresa, a Sanindusa Espanha, 

Figura 1 –Bidé e Sanita Sanindusa Figura 2 - Urinóis Sanindusa 

Figura 3 - Organigrama do Grupo 
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iniciando-se um processo de internacionalização que visa uma maior proximidade com 
o mercado e a realidade do país.  

A constituição em Agosto de 2000 de uma nova sociedade, a Sanindusa 2, vem 
demonstrar esse empenho de crescimento e inovação.  

O grupo (ver figura 3) conquistou em poucos anos um lugar de destaque num sector 
caracterizado por fortes grupos empresariais.  

Sem dúvida que a estratégia do 
grupo passou pelo crescimento, quer 
orgânico quer através de aquisições, 
mas a grande vantagem competitiva 
dos seus produtos é a sua 
diferenciação em termos de 

qualidade e design (ver figuras 1, 2 e 
4) ; num tipo de produtos pouco 

diferenciado até então, a Sanindusa conseguiu adicionar valor aos produtos, que os 
clientes reconheceram e recompensaram. 

Foi através desta estratégia de qualidade e diferenciação através do design que o grupo 
cresceu e ganhou uma posição de destaque no sector. Prova disto são os diversos 
prémios nacionais e internacionais de design que o grupo acumulou ao longo da sua 
existência. 

1.3 Projecto 

O Kaizen Institute foi contactado pelo grupo Sanindusa para a possibilidade de se 
executar um projecto global na área do TFM na fábrica de sanitários da Sanindusa S.A. 
(a primeira fábrica do grupo). Este contacto surgiu da necessidade de melhoria e 
mudança, utilizando metodologias Kaizen acerca das quais os dirigentes do grupo 
tinham tido boas referências.  

Assim, o projecto arrancou por volta de Novembro de 2005, enquanto que o estágio 
teve início em Fevereiro de 2006; esta primeira fase em que o estagiário não esteve 
envolvido incluiu essencialmente formação nas metodologias Kaizen na empresa cliente 
e o início do projecto, não tendo comprometido ou prejudicado de alguma forma a 
participação do estagiário no projecto já que lhe foi dado o apoio necessário para que tal 
não acontecesse.  

O fim do estágio coincidiu com o fim da primeira fase do projecto, que vai ser descrita 
posteriormente, sendo isto positivo no âmbito da participação e da avaliação de 
resultados. 

1.4 Organização e temas abordados no presente relatório 

A organização do presente relatório é a seguinte: 

 Introdução (presente capítulo) 

Figura 4 - Logotipo Sanindusa 



TFM - Total Flow Management 

                                     7 

 KMS e Fundamentos Kaizen – explicar quais os valores e princípios 
orientadores da empresa 

 TFM – explicar em maior detalhe o que é a metodologia TFM 

 Situação “Antes Kaizen” – mostrar o funcionamento da Sanindusa antes do 
projecto Kaizen 

 Visão Kaizen – qual a situação futura pretendida para a empresa utilizando as 
metodologias Kaizen 

 Implementação – o que realmente foi feito 

 Resultados – análise do impacto da implementação em diversos níveis 

 



TFM - Total Flow Management 

                                     8 

2 KMS e Fundamentos Kaizen 

 

2.1. KMS 

O Kaizen Institute é uma empresa que tem o seu conhecimento muito bem estruturado e 
a forma de actuação com os clientes bem delineada; podemos ver na seguinte imagem o 
KMS (Kaizen Management System) que resume essa estrutura. 

No topo podemos ver o objectivo, que é atingir un nível de performance empresarial 
que seja referência, ou seja “Best in Class”. Isto quer dizer atingir crescimento e lucro 
de forma sustentado. 

Para consegui-lo, há um conjunto de objectivos a atingir de forma a ligar cliente e 
fornecedor de forma satisfatória (assegurando os requisitos QCD – “quality, cost and 
delivery”): 

 Zero Erros 

 Envolvimento de todos os trabalhadores 

Figura 5 - KMS (Kaizen Management System) 
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 Fluxo no Processo 

 Eficácia no Processo 

 Sistemas de Suporte Lean 

 

O Kaizen desenvolveu então um conjunto de metodologias, aos quais chama de pilares: 

 TFM – Total Flow Management 

Este pilar engloba todas as metodologias e conceitos referentes a fluxo; de acordo com 
conceitos próprios (a serem explicados no seguinte capítulo) é analisado e transformado 
o processo de forma a que material e informação fluam de forma mais rápida e eficaz. 

 TPM – Total Productive Management 

Metodologias que incidem essencialmente sobre optimização da utilização de 
equipamentos. 

 TQM – Total Quality Management 

Metodologias que incidem sobre a melhoria da qualidade. 

 TSM – Total Service Management 

Metodologias referentes a melhoria das áreas de serviços. 

 

Em qualquer projecto Kaizen a única constante é a mudança. Por isso torna-se essencial 
gerir a mudança de forma adequada. O TCM (Total Change Management) suporta essa 
necessidade. 

Por fim, na base do KMS, encontram-se os Fundamentos Kaizen, que são princípios 
orientadores, valores da empresa: só através de uma base sólida de conhecimento que se 
traduz em fortes convicções é que o caminho se torna claro e as pessoas ficam 
orientadas para ele. 

 

A generalidade das metodologias não será descrita, já que não foram o alvo primordial 
do estágio; o pilar TFM será descrito em maior pormenor no seguinte capítulo. Os 
Fundamentos vão ser descritos de uma forma breve, já que são importantes para 
compreender a forma de actuação do Kaizen na empresa cliente. 

 

2.2. Fundamentos 

 

2.2.1. Princípios Kaizen 

 Processos e Resultados 

A generalidade das empresas orienta a sua gestão unicamente por resultados. Os 
resultados são importantes, já que eles representam o cumprimento ou não dos 
objectivos; ter objectivos é ter estratégia, ter visão. 
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No entanto, a ênfase nos resultados tornou-se muitas vezes uma obsessão: a frase “Não 
quero saber como vais fazer isso, mas tem de ser feito!” é uma constante. 

O que deve ser conseguido é um balanceamento entre Processos e Resultados, porque é 
o enfoque nos processos, que nos leva a bons resultados, e são os resultados que servem 
para avaliar, ou seja, para validar estratégias ou detectar oportunidades de melhoria. 

Processos consistentes levam a resultados positivos. 

 Sistemas Totais 

O conceito de Sistemas Totais opõe-se ao conceito de divisão funcional. A divisão 
funcional existe por todo lado nas empresas, desde a organização departamental 
(produção, logística, vendas, etc.) até ao chão de fábrica onde as tarefas produtivas são 
separadas por função (tornear, fresar, acabar, embalar). Esta separação é feita na crença 
de que o aumento da especialização conduz a aumentos de produtividade: isto é 
verdade, mas só até um ponto, a partir do qual factores negativos que têm de ser pesados 
aparecem: 

 A divisão funcional leva a termos diversas partes dentro da empresa, que 
tentam optimizar o seu desempenho de acordo com objectivos próprios. 
No entanto, o resultado costuma ser a obtenção de ilhas, que estão 
separadas, com pouca comunicação e muitas vezes em conflito. Além 
disto, a optimização das partes não corresponde a maior parte das vezes à 
optimização do todo: é necessário muitas vezes fazer trade-offs, em que 
prejudicamos uma das partes pelo bem do todo 

Assim, o contrário de divisão funcional é pensar em processos, em Sistemas Totais. A 
divisão funcional divide, isola, cria desperdício, conflito e ineficiência, ao contrário de 
Sistemas Totais, que integram e tornam possível a apreciação de todos os factores 
críticos. 

 Não Culpar Não Julgar 

A cultura Kaizen é uma cultura que valoriza as pessoas, e que aposta na maximização 
do seu potencial. E este potencial tem a ver com a participação das pessoas nos 
processos de melhoria, no sentido em que todos devem pensar como podem fazer o seu 
trabalho melhor amanhã.  

No entanto, numa organização tradicional, isto não acontece, porque foi desenvolvida 
uma cultura de culpa e medo. Por exemplo, as qualidades que se procuram normalmente 
para um chefe de turno são uma pessoa com autoridade, que é capaz de obter o respeito 
através essencialmente da opressão e medo. Assim, procura-se saber mais quem errou 
do que o que é que falhou (concentração no processo – trabalhá-lo de forma a eliminar 
os possíveis erros humanos), levando as pessoas a uma posição defensiva: “A primeira 
vez que se culpa e julga alguém é a última vez em que essa pessoa dirá a verdade.”. Esta 
frase resume este princípio; os problemas deverão ser vistos como oportunidades de 
melhoria, e as pessoas se culpadas vão escondê-los por medo, e os problemas vão ser 
perpetuados.  
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Julgar e culpar leva a um ambiente de medo e falta de confiança, enquanto que a 
concentração no problema e não na pessoa leva à criação de uma relação aberta de 
confiança, e a um ambiente rico em comunicação. 

 

2.2.2. MUDA 

MUDA significa desperdício. Este é um conceito muito importante, que é fundamental 
ao criar uma cultura Kaizen. MUDA é então toda a actividade que não acrescente valor 
ao produto (o conceito de valor deve ser definido de acordo com as especificações do 
cliente). 

São identificados sete tipos de MUDA: 

1. Produção em excesso – produzir em excesso é tão mau como produzir a menos. 
Deve ser produzido unicamente o que o cliente deseja 

2. Inventário – ter produtos em stock é um sintoma de produção em excesso. Este é 
um MUDA complicado de aceitar no início, mas que causa muitos problemas: 
ocupação de espaço, dinheiro empatado, necessita de pessoas para movimentar, 
pessoas para armazenar, sistemas para localizar, possibilidade de danificação e 
escondem problemas 

 

 

 

 

 

 

A metáfora da figura 6 compara o stock ao nível de água que mantém o barco protegido 
das rochas (figura 6). Assim, o stock protege o processo dos problemas, escondendo-os 
e impossibilitando a sua resolução. 

3. Espera – os operadores estão muitas vezes parados. Estas paragens são causadas 
por diversos problemas como mau balanceamento, falta de material, mudanças 
de trabalho, avarias, etc 

Figura 6 - Barco e as rochas 
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4. Transporte de Material – esta actividade, embora muitas vezes necessária não 
acrescenta valor, e deve ser minimizada. Causa MUDA de inventário, tempo 
perdido, necessidade de localização e sincronização, necessidade de meios de 
transporte, etc 

5. Movimentação de Operadores – todo a movimentação de operadores deve 
também ser minimizada. Existe muita normalmente no abastecimento de 
materiais numa linha produtiva: a linha é mal construída, e os operadores têm de 
se deslocar para obter os materiais – o abastecimento deve ser frontal e próximo 
de operador 

6. Sobre processamento – são detectadas muitas vezes operações excessivas feitas 
ao longo do processo produtivo. Isto acontece essencialmente devido à falta de 
normalização e controlo do processo, que resulta em operações excessivas que 
são uma falsa “segurança” e que controlam a variabilidade do processo 

7. Defeitos – produzir peças defeituosas é o sétimo MUDA 

 

Com a definição dos MUDA define-se também um objectivo de toda a organização, que 
é eliminá-los. Assim, estrutura-se conhecimento que ajuda a transformar mentalidades, 
alinhando a direcção de todos numa organização e ajudando na tomada de decisão. 

 

2.2.3. 5S 

Os 5S são uma metodologia que 
visa melhorar a organização de 
qualquer posto trabalho.  

É constituída pelas 5 etapas 
descritas na figura 7. 

As vantagens de trabalhar num 
local organizado são óbvias e o 
impacto de uma campanha 5S 
numa organização é a 
mentalização dessas mesmas 
vantagens. 

 

 

2.2.4. Normalização 

O processo de normalização consiste na construção de normas. As normas são uma 
forma standard de executar uma tarefa; a forma mais eficaz.  

A normalização é muito importante numa organização: 

 Garante-se que as tarefas são executadas da melhor forma conhecida 

Figura 7 - 5 Etapas dos 5S 



TFM - Total Flow Management 

                                     13 

 Reduz a variabilidade dos processos 

 Permite que o conhecimento fique na organização (não se está 
dependente do conhecimento exclusivo de indivíduos mas de indivíduos 
que cumpram as normas) 

As normas são obtidas de forma iterativa, e a sua melhoria não tem fim. É importante 
que numa organização exista disciplina para existir cumprimento das normas. 

 

2.2.5. Gestão Visual 

Gestão Visual significa transmitir informação através de imagens. Isto é importante já 
que o sentido através do qual o ser humano capta mais informação é a visão. 

A informação deve estar disponível para todos, da forma mais simples possível. Assim, 
normas de trabalho, regras de segurança, utensílios de trabalho, todos devem estar 
munidos de auxílios visuais que facilitem a transmissão de informação. 

Na figura 8 podemos observar um bom exemplo de gestão visual. 
Podemos observar um manómetro que indica um nível de um 
determinado indicador. Este tipo de manómetros existe com 
grande abundância, principalmente em máquinas, onde existe para 
indicar temperaturas, nível de óleo ou água. A maior parte das 
vezes os operadores que trabalham nas máquinas não têm 
conhecimento sobre o funcionamento das mesmas, e portanto não 
sabem interpretar a indicação do manómetro. Uma boa maneira de 
ultrapassar esta questão é pintar o manómetro; vermelho nas 

zonas proibidas e verde, ou não pintar, nas zonas permitidas. Isto faz que qualquer 
pessoa consiga interpretar a indicação do manómetro, conseguindo tomar acções logo 
de seguida (desligar a máquina, chamar a manutenção, etc).  

Assim, fez-se pleno uso da gestão visual: transmitiu-se informação rapidamente 
tornando evidente o estado de uma máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 -
Manómetro 
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3 TFM 

 

O pilar Total Flow Management é a Gestão Total de Fluxo – fluxo de material e 
informação na cadeia de valor. Assim, as actividades tradicionais de Produção e 
Logística, bem como todas as actividades de fluxo de informação (ordens de produção, 
ligação com o sistema de informação) estão aqui englobadas (ver figura 9). 

O modelo é constituído por 5 pilares, cada um com vários conceitos: 

I. Estabilidade Básica 

II. Fluxo na Produção 

III. Fluxo na Logística Interna 

IV. Fluxo na Logística Externa 

V. Value Stream Design 

 

Figura 9 - Modelo TFM 
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I. Estabilidade Básica 

Antes de avançar com melhorias mais focalizadas, é necessário garantir a estabilidade 
básica. Isto garante-se trabalhando os 4M: 

 Manpower – competências necessárias, pontualidade, assiduidade 

 Material – poucas rupturas, maior acessibilidade no ponto de utilização 

 Machine – poucas avarias ou paragens não planeadas 

 Method – processos normalizados, manutenção e gestão 

 

II. Fluxo na Produção 

Neste pilar estão as várias metodologias utilizadas na optimização do fluxo de material 
na produção. 

1. Layout e Desenho de Linhas 

Este ponto consiste em desenhar o processo, estruturando a forma como as operações 
necessárias para que o produto seja feito vão estar encadeadas. 

Tendo em conta um dos Fundamentos Kaizen já descritos, Sistemas Totais, é 
importante perceber a diferença entre dois conceitos de organização produtiva: Layout 
Funcional e Layout de Processo. 

 

Podemos observar na figura 10 um caso clássico de divisão funcional. As várias 

Figura 10 - Layout Funcional 



TFM - Total Flow Management 

                                     16 

operações necessárias à finalização do produto estão separadas fisicamente (neste caso 
Pré Montagem, Montagem e Controlo). 

Esta divisão faz com que se trabalhe em lote: em cada zona trabalha-se o material, 
produzindo-se um lote de produtos, que depois de pronto avança para a próxima etapa. 

 

Podemos então resumir as consequências desta divisão: 

 Elevados stocks – para que as peças avancem para a próxima etapa, um 
lote de determinada quantidade tem de ser completado. Como há várias 
áreas, há também vários lotes ao longo do processo. A isto podemos 
juntar o facto de que a diversificação de produtos tem aumentado muito 
nas empresas e portanto a variedade de produtos vai fazer com que a 
quantidade de lotes em cada secção aumente muito. Estes stocks 
elevados têm as consequências negativas de MUDA de Inventário (ver 
secção 2) 

 Lead Time elevado – o tempo que o produto demora a fluir desde 
matéria-prima até produto acabado é elevado. O tempo de acabar um lote 
em cada área (mais os tempos de transporte, espera em armazéns, etc) é 
elevado quando comparado com o tempo de processamento de uma 
unidade em cada área. Isto faz com que a flexibilidade da empresa a 
responder às necessidades dos clientes seja muito baixa, tornando-a 
pouco ágil 

 Lead Time de Detecção de Problemas de Qualidade – em muitos 
processos a detecção de um defeito causado numa fase da produção só é 
conseguida numa área mais a jusante (no caso da imagem 10 defeitos 
causados na Pré-Montagem só são detectados no Controlo). Assim, o 
tempo passado desde que o defeito é realizado até que é detectado é 
muito elevado, fazendo com que o problema continue, implicando custos 
elevadíssimos 

 Utilização de Espaço Elevada – todo o material em espera em grandes 
lotes ocupa espaço desnecessário, obrigando a que as várias fases de 
produção estejam fisicamente bastante separadas e à existência de 
elementos de armazenagem (estantes, paletes etc) 

 Necessidade de Movimentação de Material – devido à separação das 
áreas é necessário transportar material de acordo com as necessidades, o 
que obriga a ter pessoas para o fazer bem como meios para tal 
(empilhador, carros de transporte) 

 Complexidade de Gestão – gerir a sincronização desta cadeia de valor 
torna-se muito complexo. São diversas operações, nas quais podem 
passar diversos produtos, sendo necessário gerir armazéns intermédios 
bem como os transportes necessários 

 Visibilidade da Cadeia – com muitas fases separadas é necessário ter a 
informação correcta sobre que operações já foram feitas em cada 
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produto. A relação entre a realidade física e o sistema de informação é 
normalmente complicada, sendo os dados do sistema muitas vezes pouco 
fiáveis além de se introduzir muito desperdício nos operadores que têm 
de fazer os registos no sistema 

 Efeito Forrester – o efeito Forrester ou Bullwhip Effect (efeito chicote) 
explica o aumento da magnitude das encomendas ao longo de uma cadeia 
de valor 

Na figura 11 podemos agora observar o novo Layout de Processo: isto está ligado a um 
conceito muito importante, que é o conceito de Linhas de Fluxo Unitário (One Piece 
Flow). 

Este conceito traduz o modo de funcionamento destas linhas, que integram todas as 
operações, e portanto permitem que cada peça flua de operação em operação até estar 

pronta, sem que ser formem lotes. 

As consequências desta integração são: 

 Stocks muito reduzidos – como os processos estão integrados não se trabalha em 
lote e portanto não há grandes lotes em processamento e em espera. 

 Lead Time reduzido – os produtos fluem rapidamente desde matéria-prima até 
produto final, sendo mais fácil a empresa reagir à procura do cliente e à sua 
variabilidade 

 Lead Time de detecção de problemas de qualidade reduzido – um problema de 
qualidade é detectado mais rápido, sem que entretanto se produzam muitos 
produtos. Isto faz com que a origem do problema seja mais fácil de detectar 
(porque passou muito pouco tempo desde que ocorreu) e consequentemente de 
resolver 

Figura 11 - Linha de Processo 
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Bordo de Linha 

(abastecimento frontal 

com contentores 

 Utilização de espaço reduzida – além de existir menos stock este tipo de 
organização possibilita uma utilização de espaço mais eficiente 

 Necessidade de transporte entre processos inexistente – os processos estão 
integrados 

 Complexidade de gestão menor – processo mais simples e mais fácil de gerir 

 Cadeia produtiva com maior visibilidade – menos complexidade de interacção 
com o sistema de informação 

 

Este conceito leva algum tempo a perceber e a interiorizar, embora as vantagens sejam 
óbvias. O problema é quebrar o paradigma da separação de tarefas e especialização, que 
leva muitas empresas hoje em dia a muitas dificuldades em serem flexíveis, produtivas 
e competitivas. 

2. Bordo de Linha 

O Bordo de Linha é o local do qual o operador retira os materiais que necessita para 
proceder a uma operação. 

Podemos ver na figura 12 dois exemplos de abastecimento. No primeiro o operador tem 
de retirar a peça de um local que está atrás do seu posto de trabalho e que não tem uma 
posição ergonómica. No segundo temos um exemplo de abastecimento frontal e 
próximo do operador. 

A situação ideal é a segunda, em que os materiais estão em frente ao operador à 
distância máxima do braço: esta situação minimiza o MUDA no abastecimento. Além 
disto devem-se utilizar caixas pequenas que permitam a existência de todos os materiais 
necessários, tendo cada caixa pouco material (minimizando o stock no Bordo de Linha). 

3. Standard Work 

Um dos fundamentos Kaizen é a normalização, e o Standard Work tem a ver com a 
normalização dos postos de trabalho.  

Assim, há metodologias estruturadas que permitem obter uma boa norma de trabalho, 
que incorporam as seguintes fases: 

 Definir objectivos de melhoria 

 Estudar o trabalho 

Figura 12 - 2 tipos de abastecimento 
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 Melhorar o trabalho 

 Normalizar o trabalho 

 Treinar operadores 

Estes passos constituem um ciclo, já que devem ser definidos novos objectivos de 
melhoria e seguir os passos seguintes: a Melhoria é um processo Contínuo. 

4. SMED (Single Minute Exchange of Die – Mudança de Ferramenta em 
Minuto Singular) 

Ferramenta que permite reduzir o tempo de mudança de ferramenta. No caso da 
Sanindusa não foi utilizada. 

5. Automação de Baixo Custo 

Ferramenta que permite automatizar sem grandes investimentos, utilizando mecanismos 
simples e práticos (por exemplo retirar peças de uma máquina usando a gravidade). Não 
foi utilizado na Sanindusa. 

 

III. Fluxo na Logística Interna 

Neste pilar estão as várias metodologias utilizadas na optimização do fluxo de material 
e informação na logística interna. 

1. Supermercados 

Um supermercado é uma área de armazenamento 
que funciona de acordo com as regras seguintes: 

 Localização fixa para cada referência 

 Zona de fácil acesso para Picking  

 Gestão Visual 

 Assegura o First-In-First-Out 

 

Na figura 13 podemos ver um supermercado numa 
estante dinâmica (tem este nome porque as áreas de 

localização são inclinadas de forma a que os materiais deslizem até à parte da frente, 
onde é feito o Picking  - é abastecido por trás). 

Este tipo de armazenamento está alinhado com o novo paradigma do Fluxo: expulsar o 
MUDA da operação de Picking (localizações fixas), controlando o número de pequenos 
contentores em cada local e acelerando o fluxo de material. 

Os Supermercados estão intimamente ligados ao conceito de Pull Flow. Neste conceito, 
que será melhor explicado mais à frente, todas as ordens de produção são originadas 
pelo consumo de material. Por exemplo, entre um ciente interno e um fornecedor 
interno (linha de montagem e linha de estampagem por exemplo) existe um 
supermercado, onde o cliente tem os materiais de que necessita. A partir de um 
determinado nível de stock o fornecedor trabalha para repor o que foi consumido (esta 

Figura 13 - Estante dinãmica 
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C A F

ordem é um fluxo de informação entre cliente e fornecedor, que é efectuada a maior 
parte das vezes com um Kanban). Os supermercados são então o ponto de ligação de 
processos que não foi possível integrar. 

2. Mizusumashi 

O Mizusumashi é um operador de logística interna, que está encarregue do fluxo de 
material e informação. 

 

 

Numa empresa tradicional, a logística interna é executada por operadores que utilizam 
empilhadores ou carros de transporte. Eles deslocam-se sempre que há uma 
necessidade, depois de serem informados. Assim, eles assemelham-se a um táxi, no 
sentido em que recebem a informação, deslocam-se até ao material e transportam-no 
voltando depois à origem. 

A figura 14 ajuda a perceber como funciona o Mizusumashi. Este desloca-se num trem 
logístico, percorrendo sem parar um ciclo que o leva a todos os pontos onde pode haver 
necessidade de transporte de material. Assim, ele assemelha-se a um metro. 

Do ponto de vista de uma peça a ser transportada, o táxi pode ser pontualmente mais 
rápido. Do ponto de vista geral o metro é muito mais eficiente: repare-se na figura 14 na 
diferença entre a totalidade de deslocamentos para abastecer todos os pontos. 

Assim, o Mizusumahi percorre em ciclo uma rota definida, que é afinada de forma a 
poder ser feita rapidamente. Como passa constantemente em todos os locais onde o 
material é necessário com elevada frequência, a rotação de material é maior permitindo 
ter menos material parado no Bordo de Linha. 

3. Sincronização (Kanban / Junjo) 

Figura 14 - Logística Interna Vs Mizusumashi 
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Vai-se descrever o funcionamento do Kanban já que foi bastante utilizado no projecto. 

Kanban significa cartão, e na realidade é também um cartão. Ele serve para transmitir 
uma ordem de um cliente para um fornecedor. 

 

 

 

 

 

 

 

´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sua utilização está também ligada ao Pull Flow. Neste conceito de fluxo de material, 
as ordens de produção são originadas pelo consumo de material. Como podemos ver na 
figura 15 num determinado supermercado existirá um nível de stock. Esse nível vai 
diminuindo à medida que o material vai sendo consumido: quando esse nível chega ao 
nível de reaprovisionamento (“Nível de Ordem” na figura) o Kanban sai do 
Supermercado e vai para o fornecedor. O stock que fica no supermercado (nível de 
reaprovisionamento) deverá ser suficiente para satisfazer as necessidades do cliente 
durante o tempo em que o fornecedor trabalha para repor o stock. 

4. Nivelamento 

Conceito que explica quais as vantagens de nivelar a produção (produzir várias 
referências de produto o mais misturadas possível, isto é, de duas referências A e B 
produzir ABABABAB em vez de AAAABBBB). Como vamos ver a produção da 
Sanindusa estava nivelada, não tendo sido necessário trabalhar com este conceito. 

5. Planeamento Pull Flow 

O modelo Pull Flow é um modelo muito diferente do tradicional Push. No modelo Push 
são feitas previsões da procura; estas previsões servem como Input do MRP, que 
explode as necessidades de produto final em todos os componentes e matérias-primas. 

Figura 15 - Ciclo de abastecimento 
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Estas previsões dão origem a ordens de produção na fábrica. Este modelo sofre 
normalmente dos seguintes problemas: 

 Previsões erradas (muitas vezes devido à instabilidade da procura) 

 Difícil de sincronizar a produção em todas as fases operatórias (avarias, 
falta de material, etc.) 

 Fluxo de informação complexo (ordens de produção enviadas para todos 
os processos necessários para produzir um produto) 

 Produção em grandes lotes 

 Lead Times longos 

 Pouco (nenhum) fluxo 

No modelo Pull Flow um novo paradigma é criado: todas as ordens de produção são 
originadas pelo consumo. Vejamos este exemplo: 

 O cliente final consome produtos do armazém de produto acabado 

 Quando o stock de produto acabado atinge o nível de reaprovisionamento 
uma ordem de produção é enviada ao processo anterior (por exemplo 
linha de montagem) 

 A linha de montagem retira o material que necessita para responder à 
ordem do supermercado a montante, e repõe os produtos no armazém de 
produto acabado 

 Quando os materiais retirados do supermercado atingem o nível de 
reaprovisionamento são enviados Kanbans para os fornecedores, que vão 
repor o stock no supermercado 

 Este conceito de repor o consumo estende-se do armazém de produto 
acabado até ao armazém de matérias-primas e depois aos fornecedores 
externos 

Vejamos as vantagens: 

 Modelo menos dependente de previsões, já que responde a consumo 

 Sincronização das várias operações (linha de montagem, estampagem, 
fornecedores matéria-prima, etc.) ao longo da cadeia de valor 
sincronizadas automaticamente (com o kanban) 

 Fluxo de informação simplificado 

 Produção em pequenos lotes 

 Lead Times curtos 

 Fluxo 
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IV. Fluxo na Logística Externa 

Este pilar tem as metodologias Kaizen para acelerar o fluxo de material externo à 
fábrica. Isto excede o ãmbito do projecto e por isso não vai ser descrito em detalhe. 

 

V. VSD (Value Stream Design) 

Técnica de mapear o fluxo de material e informação na fábrica. 

São utilizados símbolos diferentes consoante a fábrica funciona em Push ou Pull Flow. 
Devido à necessidade de consultar esta informação, estes símbolos vão ser descritos no 
capítulo em que se mostra o VSD feito. 
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4 Situação “Antes Kaizen” 

Nesta fase será apresentado com algum detalhe todo o funcionamento da Sanindusa. 
Será descrito em primeiro lugar o processo produtivo (de forma breve já que a parte 
tecnológica não foi o principal alvo de melhoria) e de seguida, recorrendo à ferramenta 
Value Stream Mapping já referida, vão-se mapear os fluxos de materiais e informação 
de toda a cadeia de valor. 

 

4.1. Processo Produtivo 

 

4.1.1. Preparação de Pasta 

Esta é a primeira fase do 
processo produtivo. 

São utilizadas diversas matérias 
primas na preparação de uma 
pasta que será colocada nos 
moldes e dará origem ao corpo 
da peça. 

As características mecânicas do 

produto final vão depender da 
proporção de cada matéria-

prima na pasta, sendo esta uma decisão estratégica da empresa (resistência do produto, 
durabilidade, dureza, etc).  

 

Fluxo de material 

Este processo é executado em grandes lotes, devido essencialmente ao Lead Time de 
entrega dos fornecedores de matérias-primas e ao tipo de equipamento utilizado 
(moinhos, misturadores). 

 

4.1.2. Olaria 

A olaria engloba um conjunto de processos que possibilitam a transformação da pasta 
preparada em peças com a forma praticamente final. 

Figura 16 - Misturadores de pasta 
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Genericamente, os seguintes passos são 
necessários: 

 Os moldes são preparados para receber 
a pasta 

 A pasta é injectada nos moldes 

 Após um período de conformação 
(necessário para que as peças ganhem 
consistência), as peças são retiradas dos 

moldes e algumas operações de 
acabamento são efectuadas (pequenas 

furações, limpeza) 

 Novamente, um tempo de espera é necessário para que as peças ganhem mais 
consistência, e fiquem suficientemente sólidas para seguirem para a próxima 
fase do processo (aproximadamente 20 horas) 

 Depois deste período, algumas operações finais de acabamento são efectuadas, e 
as peças são movimentadas para a próxima fase 

 

Fluxo de material 

Os moldes estão organizados em bancas, que possuem 45 moldes cada. Assim, obtém-
se um lote de 45 peças por banca por cada ciclo produtivo.  

Existem cerca de 20 bancas nesta secção, cujos moldes são enchidos duas vezes por dia. 
Por restrições de balanceamento e mão-de-obra, todas as bancas funcionam 
sincronizadas: isto quer dizer que os variados passos deste processo são feitos ao 
mesmo tempo em todas as bancas (são enchidas com pasta à mesma hora, as peças são 
desmoldadas à mesma hora, etc.). 

Ou seja, analisando toda a secção, o lote de produção é bem maior que as 45 peças de 
cada banca, já que todas as bancas libertam duas vezes por dia os seus lotes de 45 peças 
ao mesmo tempo. O fluxo é então pouco contínuo, já que todos os problemas da 
produção em grandes lotes se verificam (Lead Time elevado, stocks intermédios, pouco 
nivelamento do trabalho, elevada utilização de espaço, etc.). 

Os moldes permitem em média 40 enchimentos cada e são produzidos internamente, 
numa secção dedicada a tal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Olaria 
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4.1.3 Estufa & Inspecção e Acabamento 

Nesta fase acelera-se o processo de ganhar 
consistência das peças, inserindo-as num 
ambiente aquecido e controlado durante 10 
horas. 

A empresa possui três estufas com a 
capacidade de aproximadamente 450 peças. 

Depois da estufa as peças são inspeccionadas 
e novamente acabadas se necessário. 

Fluxo de material 

Devido à elevada dimensão da estufa, um 
grande lote forma-se novamente. Os problemas anteriormente descritos do modo de 
funcionamento Batch and Queue ocorrem novamente: o fluxo de materiais é 
interrompido devido à necessidade de esperar para formar o lote de 450 peças – Lead 
Time elevado, elevada utilização de espaço fora da estufa, pouco nivelamento do 
trabalho de movimentação de peças, etc. 

 

4.1.4. Vidragem 

Material tipo vidro é projectado para a peça de forma a assegurar o aspecto brilhante e 
levemente espelhado que é desejado. 

Estas tarefas são feitas por robots ou feitas manualmente por operadores, dependendo da 
peça. 

Fluxo de material 

O lote de trabalho é unitário, existindo 
diversos modos operatórios dependendo do 
tipo de peça e do tipo de trabalho (manual ou 
robot). É no entanto uma área que, estando 
bem balanceada, permite um fluxo contínuo 
em One Piece Flow. 

 

 

4.1.5. Forno Túnel 

As peças são colocadas em vagonas, que deslizam a uma velocidade constante ao longo 
do forno. Dependendo desta velocidade as peças ficam mais ou menos tempo expostas a 
temperaturas elevadas sendo o tempo médio actual de 12 horas. 

 

 

Figura 18 - Estufa 

Figura 19 - Robot de vidragem 
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Fluxo de material 

Ao contrário das estufas, a saída de peças do 
forno é contínua; isto porque funciona como 
um túnel, com peças sempre a entrar e sempre a 
sair. Isto faz com que o fluxo das peças seja 
mais rápido e com que haja menos espera de 
material. O stock criado nesta fase é 
unicamente o Work In Process que se encontra 
dentro do forno. 

Esta é de facto a situação ideal para este tipo de 

processo, contrastando de forma acentuada com 
a situação da estufa, que obriga à criação de um 

lote de 450 peças. 

A velocidade de funcionamento deste forno é de importância fundamental para as 
operações a jusante, já que define o ritmo, a cadência produtiva: esta cadência deve 
igualar a procura do mercado.  

Além do ritmo da fábrica ser definido aqui, é também definido o mix de produção geral: 
percentagem de lavatórios, sanitas, bidés, urinóis e lava-loiças colocados em cada 
vagona. As vagonas estão adaptadas a este mix, já que os produtos exigem cuidados 
especiais de colocação. Assim, apesar das peças serem produzidas em lote na olaria 
(lotes de lavatórios, sanitas, etc.), a partir deste ponto os produtos flúem misturados e 
sem ser em lote. 

 

4.1.6. Escolha 

Depois do forno, as peças são alvo de um 
processo de inspecção. Esta inspecção vai 
determinar qual o destino de cada peça: 

 Peças em estado conforme seguem 
directamente para a embalagem 
(Comerciais) – excepto Lavatórios e 
Tanques 

 Lavatórios seguem para a Rectificação 

 Tanques vão para Montagem de 
Mecanismos 

 Peças que necessitem de retoque serão 
Retocadas e irão novamente a um forno (Fornos Intermitentes, diferente do 
forno túnel) 

 Peças não conformes seguem para zona de sucata (Caco) 

 

Figura 20 - Forno Túnel 

Figura 21 - Escolha 
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Escolha 

 Peças Comerciais 

 Rectificação 

 Montagem Mecanismos 

 Fornos Intermitentes 
(Retoque) 

 Caco 

 

Embalagem 

 Constituição de 
paletes 

 Armazém de PA 

Esta inspecção incide essencialmente sobre aspectos de qualidade: após uma análise 
inicial que determina se a peça é conforme (Comercial) ou não conforme (Caco), pode 
haver necessidade de um Retoque que exigirá uma nova ida ao forno, neste caso a um 
Forno Intermitente. Tanques e Lavatórios vão obrigatoriamente para Montagem de 
Mecanismos e Rectificação respectivamente. 

 

Fluxo de material 

Esta operação é manual e permite fluxo contínuo já que as peças são trabalhadas uma a 
uma.  

Este ponto é fundamental em termos de fluxo de material; até aqui, todos os produtos de 
todas as referências seguem um percurso igual, progredindo de processo em processo 
em conjunto. No entanto, a partir deste momento, os produtos seguem percursos 
diferentes, quer por imposição de qualidade (Comercial, Caco ou Retoque) quer por 
especificidade do produto (Rectificação para Lavatórios e Montagem de Mecanismos 
para Tanques).  

 

Assim, há aqui uma divergência no fluxo, que deverá na maior parte dos casos resultar 
numa convergência no momento em que as peças se juntam para serem embaladas e 
colocadas nas paletes para expedição (excepção para as peças que são Caco e que são 
naturalmente eliminadas). 

 

 

 

 

Figura 22 - Fluxo do produto 
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4.1.7. Rectificação 

Devido a restrições de utilização, os lavatórios 
necessitam de ser rectificados. Esta operação é 
feita em máquinas de rectificação, que 
necessitam também de um operador para 
carregar, iniciar o processo e descarregar. 

 

Fluxo de material 

Esta operação ocorre em fluxo unitário, já que 

as máquinas de rectificar só processam uma 
unidade ao mesmo tempo. No entanto, o fluxo 

de material nesta operação é pouco nivelado, já que a necessidade de rectificar varia 
proporcionalmente com a quantidade de lavatórios a serem produzidos. Assim, há 
momentos de elevada utilização das máquinas e operadores, e alturas em que a 
utilização é reduzida, o que torna o balanceamento mais complicado e o fluxo menos 
contínuo e rápido. 

 

4.1.8. Montagem de Mecanismos 

Todos os tanques necessitam 
de mecanismos para 
funcionarem correctamente. 
Para poderem reservar água e 
o autoclismo funcionar, é 
necessário montar válvulas, 

torneiras, parafusos, porcas e 
anilhas.  

Existem diversos tipos de mecanismos, que são montados de formas diferentes, já que 
existem aproximadamente 20 tipos de tanques. 

Fluxo de material 

Esta operação é manual e permite fluxo contínuo já que as peças são trabalhadas uma a 
uma. Apesar da diversidade de produtos, a variabilidade do processo não é muito 
grande; o tempo para completar a montagem de mecanismos não varia 
significativamente com o tipo de tanque. 

Devido à diversidade de produtos existente, existe igualmente uma diversidade elevada 
de mecanismos a montar (válvulas, torneiras, porcas, anilhas, parafusos, etc), o que 
exige uma boa gestão desses materiais necessários neste processo. Estes elementos são 
fornecidos por fornecedores externos. 

Depois desta operação a peça vai necessariamente para a embalagem. 

 

4.1.9. Retoque / Fornos Intermitentes / Escolha2 

Figura 23 - Máquina de rectificar 

Figura 24 - Tanque e mecanismos a montar 
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As peças que na escolha apresentem 
pequenos problemas na superfície 
(pequenas fissuras ou material a mais), 
podem ser alvo de um retrabalho que é 
chamado Retoque. 

Neste processo o operador utiliza 
ferramentas adequadas para proceder ao 
retoque. 

Depois as peças necessitam de ir novamente 

ao forno. No entanto, não vão novamente 
ao forno túnel, mas sim a fornos 
intermitentes: nestes fornos as peças 
permanecem aproximadamente 4 horas. 

Fluxo de material 

Os Fornos Intermitentes não são em túnel, logo é necessário formar um lote para de 
seguida o colocar no interior. As peças depois de retocadas são então colocadas em 
vagonas, que levam aproximadamente 40 peças. 

À saída, as peças têm de ser novamente inspeccionadas (Escolha2, que é o mesmo 
processo que Escolha mas é feito à saída dos Fornos Intermitentes por operadores 
diferentes), de forma a verificar se o problema de qualidade foi resolvido. Neste 
momento, as peças podem ir para qualquer um dos destinos descritos anteriormente 
(Peças Comerciais, Rectificação, Montagem de Mecanismos, Caco ou novamente 
Fornos Intermitentes no caso de ser necessário novo retoque). 

 

4.1.10. Caco 

As peças que na escolha apresentem problemas de qualidade irrecuperáveis com 
Retoque são consideradas Caco. 

 

Fluxo de material 

O fluxo destas peças acaba aqui, sendo partidas e os seus resíduos reciclados. 

 

4.1.11. Embalagem 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Vagona carregada com
louça 

Figura 26 - Fases da embalagem 
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De forma a serem transportadas de forma segura para o armazém de produto acabado e 
depois para o cliente as peças são embaladas. Este processo engloba diferentes fases, 
feitas pelo operador: 

 Dar a forma correcta ao cartão (que vem espalmado do fornecedor de forma a 
optimizar o espaço que ocupa) 

 Agrafar a parte inferior 

 Colocar a peça no interior da embalagem 

 Colocar alguns acessórios de cartão (alguns produtos necessitam de mais 
elementos de cartão no interior, de forma a reforçar a consistência da 
embalagem e a segurança do produto) 

 Fechar a embalagem e selá-la 

Fluxo de material 

Nesta fase não há nenhum elemento que imponha o trabalho em lote; é então uma 
questão de opção trabalhar em lote ou em fluxo unitário: 

 Lote – um ou mais operadores encarregam-se de dar forma ao cartão e um ou 
mais operadores diferentes colocam as peças no conjunto de caixas já preparadas 

 Fluxo unitário – todos os operadores envolvidos pegam no cartão adequado a 
uma peça, dão-lhe forma, agrafam-no e colocam a peça no interior (fazendo 
estas operações seguidas para uma peça) 

Seguindo o anterior paradigma de produção, a divisão do trabalho era funcional e o 
trabalho feito por lote: analisaremos mais tarde o impacto desta opção e quais as 
melhorias decorrentes da mudança. 

Todo o cartão para embalagem é fornecido por fornecedores externos: devido ao 
elevado número de referências, os tipos de cartão para embalagens são também 
elevados, ao que podemos juntar os acessórios referidos anteriormente. Uma boa gestão 
destes materiais é necessária para garantir um bom fluxo de material (poucas rupturas, 
boa acessibilidade do tipo de cartão desejado, etc), isto sem possuir stocks elevados. 

 

4.1.12. Constituição de Paletes 

Depois de embaladas, as peças são colocadas nas paletes correspondentes. Quando a 
palete está cheia, é cintada (operação em que são colocadas cintas que envolvem o 
material nas paletes e que garantem segurança no transporte da palete) e transportada 
para o armazém de produto acabado. 

 

Fluxo de material 

Mais uma vez, devido à diversidade de produtos, há também um número elevado de 
paletes à espera de peças. Os seguintes elementos variam consoante a peça: 

 Tipo de palete 

 Disposição das peças na palete 
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 Número de peças por palete 

Como a palete só pode partir para o armazém de produto acabado quando o limite de 
peças permitido for atingido, o fluxo de material é atrasado já que muitas peças estão 
em espera. 
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- Zona com stock 

- Operação 

- Fluxo de Informação 

- Movimentação de material em Push 

- Inspecção 

- Supermercado 

- Movimentação do material em Pull 

4.2 VSM – Value Stream Mapping 

 

4.2.1. Realização 

Esta análise pretende mapear os fluxos de material e informação da fábrica; desde o 
armazém de matéria-prima até ao armazém de produto acabado.  

O significado dos símbolos utilizados é o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestes símbolos temos elementos de fluxo de materiais e informação. No fluxo de 
material temos operações e transporte; as operações são os únicos momentos em que 
valor é acrescentado ao produto, e portanto todas as outras actividades devem ser 
minimizadas e aceleradas. O fluxo de informação, embora não acrescentando valor ao 
produto, é importante já que representa actividades de suporte, gerindo a sincronização 
da cadeia produtiva e logística, bem como toda a relação entre os processos físicos e o 
sistema de informação. 

Para executar este mapeamento, percorre-se toda a fábrica do armazém de Produto 
Acabado para o Armazém de Matérias Primas (sentido contrário ao sentido dos 
produtos): além dos elementos que os símbolos representam, registam-se também outros 
elementos quantitativos, para conseguir uma descrição mais pormenorizada de cada 
processo: 

 Stock (para utilizar no cálculo do Lead Time) 

 Tempo de Ciclo 

 Número de referências produzidas e número de Setups feitos  

 Turnos 

 OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

 Tempo de Mudança 

 MOD (mão de obra directa) 
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O objectivo deste mapeamento é obter uma fotografia do ponto de partida, da situação 
da empresa “Antes Kaizen”. Assim, consegue-se uma visão global do conjunto de 
processos que levam à obtenção das peças acabadas e prontas para entregar ao cliente, 
sendo este o primeiro passo para identificar problemas e construir uma visão futura. 



TFM - Total Flow Management 

                                     35 

 



TFM - Total Flow Management 

                                     36 
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Armazém 
Matéria-prima 

WIP 

(Work in Process) 

Armazém Produto 
Acabado 

30 dias 44 dias 34 dias 

108 dias 

4.2.2. Análise 

Podemos observar um caso clássico de uma organização que funciona em Push.  

Relativamente ao fluxo de material, podemos observar que ele é lento, já que 
encontramos muito material parado entre processos. Muitos destes processos funcionam 
por lote, de uma forma funcional, ou seja, não integrada. 

O fluxo de informação é complexo; é utilizado um MRP, que utiliza previsões e calcula 
necessidades de produção para cada área da fábrica. Em cada momento são enviadas 
ordens de produção para cada área, de forma a tentar sincronizar a produção geral. Este 
modelo falha constantemente devido aos problemas que todos os dias ocorrem (avarias, 
falta de material, falta de operadores, problemas de qualidade) e introduz uma 
dificuldade de gestão elevada. 

 

4.2.3. Lead Time 

O indicador mais importante em termos de flexibilidade da fábrica, e que conduz 
igualmente a ganhos de produtividade quando reduzido é o Lead Time. 

Para calculá-lo utilizaram-se os seguintes inputs: 

 Stocks em cada zona 

 Procura média global (2300 peças por dia) 

Dividindo os Stocks pela procura conseguimos facilmente calcular o Lead Time para 
cada área e total, admitindo que o material flui em First-In-First-Out. 

 

Como podemos constatar, há uma distribuição semelhante entre estas três áreas: 

 Armazém de Matéria-Prima:  

- Nesta área temos 34 dias de stock. Isto deve-se principalmente às 
características dos vários materiais, que por restrições de fornecedores são 
entregues em grandes lotes. Assim, devido ao grande Lead Time de entrega dos 

Figura 27 - Lead Time total 
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fornecedores e aos grandes lotes com que os mesmos trabalham, torna-se 
complicado reduzir facilmente o stock de Matéria-Prima. 

 Armazém de Produto Acabado: 

- O stock existente de Produto Acabado é de 40 dias; é influenciado 
essencialmente pelos seguintes factores: procura do cliente, nível de serviço ao 
cliente desejado e capacidade da fábrica de repor este mesmo stock. O nível de 
serviço que se deseja obter é uma decisão estratégica (decidir entregar a pronto, 
dez dias após a encomenda, etc.), que pode ser tomada de forma diferente por 
tipo de produto. Este stock de 40 dias pode ser reduzido, se o Lead Time de 
reposição for reduzido; isto é, se a fábrica conseguir fabricar mais rapidamente 
para repor os produtos consumidos. 

 WIP  

- Este stock encontra-se entre os armazéns anteriores. Ele existe porque os vários 
processos de produção e logística não são eficazes; a divisão funcional não 
integrada de processos, a produção em lote e uma logística interna pouco 
eficiente levam a que este stock elevado exista. É esta fase que inclui todos os 
processos que realmente acrescentam valor (nos armazéns não se acrescenta 
valor ao produto), e todo este material em stock é sintoma de muito MUDA. 

 

Trinta dias de stock correspondem aproximadamente a 70.000 peças: 

 Preparação de Pasta 

Aqui encontra-se a maior parte do WIP (20 dias em 30 totais). Devido às restrições de 
fluxo faladas anteriormente (grandes lotes, lead time de entrega de fornecedores, 
equipamentos utilizados), o stock é muito elevado nesta fase.  

 Olaria 

Figura 28 - WIP 
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Por motivos técnicos do processo (cerca de 24 horas para ter uma peça pronta a sair 
desta secção) e pelo trabalho em lote (bancas de 45 moldes cada que trabalham e 
libertam material ao mesmo tempo), o stock é elevado.  

 Estufa 

O processo de estufagem longo (aproximadamente 8 horas) e o trabalho em lote (estufa 
fechada com capacidade para 450 peças) são as restrições que levam à existência de 
stock (parte em processamento dentro da estufa, parte a acumular para entrar e parte 
depois à espera de ser processada no próximo processo), e portanto ao alongamento do 
Lead Time. 

 Vidragem 

Processo que pode ser manual ou automático, no qual se trabalha em fluxo, e cuja maior 
dificuldade reside no balanceamento correcto das operações. O stock existente é devido 
a estas ineficiências e a outras relacionadas com logística interna. 

 Forno Túnel 

Apesar do forno funcionar em fluxo contínuo (por ser em túnel), o processo é longo 
(aproximadamente 15 horas) e portanto o stock é elevado; no entanto, neste caso só 
existe devido a razões tecnológicas do processo (tempo necessário dentro do forno), e 
não devido a trabalho em lote ou outras ineficiências do processo. 

 Escolha / Rectificação / Montagem de Mecanismos / Fornos Intermitentes / 
Embalagem 

O fluxo de material desde a escolha até à embalagem inclui todos estes processos, que 
são tecnologicamente simples e, excepto os Fornos Intermitentes, podem ser em fluxo 
unitário – se não existirem restrições do processo ou máquinas que nos obriguem a 
trabalhar em lote, trabalhar em fluxo contínuo é uma opção. Assim, estes 6 dias de stock 
(14.000 peças) são sem dúvida decorrentes da má organização e ligação dos processos. 
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5 Visão Kaizen 

 

5.1. VSD – Value Stream Design 

 

5.1.1. Realização 

Depois de analisar a situação actual em pormenor é necessário desenhar uma visão 
futura. Partindo dos problemas identificados, cria-se o modelo futuro, um modelo 
melhor, que motivará todas as pessoas envolvidas e alimentará o projecto com um 
objectivo.  

Esta visão enquadra as metodologias Kaizen nos processos da empresa; a passagem do 
modelo Push para o Pull Flow: redesenho do processo produtivo (organização por 
processo em vez de funcional), produção e abastecimento por consumo, supermercados 
e simplificação do fluxo de informação. 
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5.1.2. Análise 

A visão mostra a organização em Pull-Flow. 

O material flúi mais rapidamente, e todos os stocks deram origem a supermercados. 
Assim, todas as ordens de produção são originadas por consumo. 

O fluxo de informação está igualmente acelerado e simplificado. Não há necessidade de 
ordens de produção ou planeamentos complexos. O material é consumido, e isto origina 
uma necessidade de produção, quer para fornecedores internos ou externos. 

 

5.1.3. Lead Time 

Estes valores são indicativos das expectativas futuras do projecto, e são pensados tendo 
em conta a realidade observada e a experiência do consultor. 

A expectativa de redução do Lead-Time total é de aproximadamente 30%:  

 Armazém de Matéria-prima: 

- Devido às restrições anteriormente referidas, relativamente a fornecedores e a 
equipamentos instalados a jusante (preparação de pasta) que representam 
elevados investimentos, decidiu-se não planear alterações nesta área a 
curto/médio prazo. No entanto, é perfeitamente possível melhorar este Lead-
Time elevado: seria necessário trabalhar em lotes menores nessa área, 
aumentando a frequência de entrega de matéria-prima por parte dos 
fornecedores.  

 Armazém de Produto Acabado: 

- Tornando a fábrica mais flexível e rápida a responder às necessidades dos 
clientes, este volume de produto em stock será reduzido facilmente, para um 
nível de serviço ao cliente igual ou superior ao anterior. 

 WIP: 

- Esta área apresenta claras oportunidades de melhoria. 

Figura 29 – Alteração Lead Time 
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Preparação Pasta 

 

 Preparação de Pasta 

Esta área está muito ligada ao armazém de Matéria-Prima. Aqui estão instalados 
equipamentos que representaram investimentos avultados e que funcionam em lotes 
muito grandes. Este stock é então difícil de reduzir no curto/médio prazo.  

 Olaria 

O processo apresenta muitas oportunidades de melhoria, que perspectivam uma 
diminuição de Lead-Time. No entanto, devido a restrições tecnológicas (processo longo, 
mínimo 24 horas) existirá sempre um nível de aproximadamente 1 dia. 

 Estufa 

Existirá sempre material em curso e material a acumular (até preencher o tamanho do 
lote, que é igual à capacidade da estufa). Deverá ser inferior a 1 dia. 

 Vidragem 

Estando o processo bem balanceado, com uma logística interna eficaz, o stock deveria 
ser aproximadamente 0 (só existiriam as peças a serem trabalhadas no momento). 

 Forno Túnel 

Aqui deverá numa situação ideal existir unicamente material dentro do forno, do qual 
sairá constantemente material ao mesmo ritmo que entra.  

 Escolha / Rectificação / Montagem de Mecanismos / Fornos Intermitentes / 
Embalagem 

Estes processos estão mal desenhados e mal articulados. O fluxo de material deve ser 
repensado, de forma a ser acelerado, o que possibilitará um stock de aproximadamente 
0,5 dias. 

Os próximos passos são o planeamento e a implementação da Visão Kaizen. 

Figura 30 - Alteração Lead Time WIP 
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Escolha 

 Rectificação

Embalagem 

 Caco 

 Constituição de 
paletes 

Dados iniciais, da Escolha à Constituição de paletes: 

 53 trabalhadores 

 Lead Time de 6 dias 

 WIP de 13800 Peças

 Peças Comerciais 

LL

L

 Montagem Mecanismos 

 Fornos Intermitentes 
(Retoque)

6 Implementação 

 

6.1. Âmbito inicial do projecto 

Depois das fases de diagnóstico e desenho de solução, é necessário planear a 
implementação da solução. 

Por norma, os projectos iniciam-se o mais a jusante possível, de forma a trabalhar 
sempre primeiro nos clientes, nivelando o consumo para os fornecedores internos. 

Assim, a área inicial de implementação da solução engloba todos os processos de fluxo 
de material e informação, desde o Forno Túnel até à Constituição de Paletes. 

Os objectivos definidos são os seguintes: 

 Reduzir o Lead-Time de 6 para 1 dia 

 Aumentar a produtividade 

 

Figura 31 - Área inicial de implementação 
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6.2. Modelo de expulsão de MUDA 

Como já vimos anteriormente, para garantir competitividade e sustentabilidade e 
consequentemente o retorno dos capitais investidos no longo prazo, uma empresa deve 
tentar expulsar todos os tipos de desperdício que possam existir nos seus processos. 

Assim, se clientes e fornecedores (internos e externos) fizerem isto, obteremos uma 
Supply Chain mais competitiva. 

Neste modelo, podemos observar o sentido em que o desperdício é eliminado (na 
perspectiva do cliente): 

 Linha - local onde o produto é processado, onde valor é realmente acrescentado. 
Aqui trabalha-se o processo para que seja o mais eficiente e eficaz possível. Esta 
fase pode incluir um redesenho dos processos (redesenhar linhas, integrar 
processos, etc.); depois de concluído, trabalha-se no sentido de manter 
unicamente operações que acrescentam valor 

 

 Bordo de Linha – ao expulsar o MUDA da operação temos de garantir que ela é 
executada com uma boa ergonomia de trabalho, e que o operador consiga obter 
todos os materiais que necessita rapidamente. Para isto, existe o Bordo de Linha, 
que é o local onde estão todos os materiais necessários às operações; deve ser 
pensado para que o operador tenha o mínimo de desperdício a obter os materiais 
que necessita  

 

 

 

Figura 32 - Modelo de expulsão de MUDA 
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Na figura 33 podemos observar um bom exemplo das duas fases de expulsão de MUDA 
faladas anteriormente.  

O processo foi melhorado: 

 As ferramentas estão organizadas e mais próximas do operador 

 São utilizadas diferentes cores para utilizar em produtos diferentes  

 A ergonomia da mesa foi melhorada 

O Bordo de Linha foi organizado: 

 As caixas com material estão mais próximas do operador 

 Há espaço para duas caixas de cada tipo, para que o operador possa trabalhar 
continuamente sem ter de ir buscar material quando uma caixa acaba: o 
reabastecimento é feito pelo Mizusumashi 

A produtividade aumenta e a qualidade também, mas o desperdício passa para o 
elemento que faz o reabastecimento dos materiais, o Mizusumashi. 

 

 Mizusumashi – elemento que se encarrega de executar o fluxo de materiais 
(produto acabado e matérias primas) e informação entre processos. Deve-se 
trabalhar na rota do Mizusumashi e no ciclo dele, para que se optimize este 
trabalho 

 Armazém (Supermercado) – o material tem de estar organizado no 
Supermercado de forma a minimizar o tempo gasto no Abastecimento e Picking 

 Transporte Externo (Recepção de Fornecedores) – deve-se trabalhar 
igualmente na optimização da logística externa e na recepção de materiais 

 

Figura 33 - Alteração do posto de trabalho 
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É neste ponto que a expulsão do MUDA colide com a expulsão de MUDA do 
fornecedor (interno ou externo) e assim a cadeia é eficaz. 

 

Este modelo, que vai desde a linha até ao fornecedor ou ao cliente, serve para de uma 
forma prática mostrar a abordagem Kaizen ao projecto: 

 Análise dos processos envolvidos (Escolha, Rectificação, Montagem de 
Mecanismos, Fornos Intermitentes, Embalagem e Constituição de Paletes) 

 Redesenho e melhoria dos processos 

 Implementação do Mizusumashi e supermercados 

 Análise e alteração da relação com os fornecedores 

 

6.3. Análise e Redesenho dos Processos 

Nesta fase estudam-se os processos mais em detalhe, avaliando-se possibilidades de 
integração ou separação. 

 

6.3.1. Antes Kaizen 

Na figura 35 podemos ver em mais detalhe as possibilidades de fluxo de material entre 
os vários processos (separados fisicamente e executados por operadores diferentes) na 
área compreendida entre o Forno Túnel e a Embalagem. 

 

 

 

Figura 34 - Modelo logístico interno 
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A divisão de tarefas é claramente funcional, seguindo o anterior paradigma da 
especialização e separação de funções. 

O material diverge depois da Escolha e converge finalmente para ser embalado no 
mesmo local. As operações devem ser feitas em fluxo, trabalhando-se peça a peça, 
evitando trabalho por lote e separado. Isto faz com que o fluxo de materiais não seja 
interrompido desnecessariamente, evitando também as consequências conhecidas: 

 Maiores necessidades de transporte 

 Material parado (Lead Time mais elevado) 

 Mais espaço utilizado 

 Menor produtividade 

 

 

6.3.2. Depois Kaizen 

A organização das operações foi alterada, como podemos constatar na figura 36. 

O fluxo de material em geral está mais simples, já que algumas operações foram 
integradas com outras: 

 O Retoque foi integrado com a Escolha e com a Escolha2 

Anteriormente, a louça saía da Escolha e era enviada para a área Retoque / Fornos 
Intermitentes / Escolha2, onde era retocada, colocada no interior do forno e escolhida 
depois de retirada do forno. Isto obrigava a que existissem operadores a retocar material 
antes dos Fornos Intermitentes, quando esta operação pode ser executada logo após o 

Figura 35 - Processos Antes 
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processo de Escolha. O mesmo acontece com o material que sai dos Fornos 
Intermitentes; apesar de já ter sido retocado, é possível que haja necessidade de mais 
retoques, e portanto também podem ser feitos após a Escolha2. 

 

 A Rectficação foi integrada com a Escolha e com a Escolha2 

Como já foi descrito, utilizam-se máquinas rectificadoras nesta operação. No entanto 
são necessários operadores para carregar a máquina com peças, colocá-la a funcionar 
correctamente e retirar as peças. 

Esta operação apresenta alguns problemas: 

 Balanceamento eficiente complicado, já que só lavatórios são 
rectificados, e portanto a carga de trabalho varia com o fluxo de 
lavatórios 

 Muda de espera do operador, já que enquanto a máquina está a rectificar 
o operador está à espera que a máquina acabe a operação 

 

A operação de Rectificação foi então integrada com as operações de Escolha e 
Escolha2, integrando estas operações, acelerando o fluxo de material e eliminando os 
problemas da Rectificação descritos. 

 

 Montagem de Mecanismos 

Equacionou-se a hipótese de integrar esta operação também com a Escolha, já que são 
operações manuais de montagem de simples execução. No entanto, optou-se pela não 
integração, pelos seguintes factores: 

Figura 36 - Processos depois 
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 Falta de espaço no local de trabalho – a Montagem de Mecanismos 
exige espaço para colocação de todos os mecanismos (válvulas, 
torneiras, porcas, parafusos, anilhas, etc) de forma ergonómica e 
produtiva para o operador. No entanto na escolha o espaço já é limitado 
e será ainda mais com a integração da Rectificação. Assim, o ganho que 
se obteria com a integração de processos e melhoria do fluxo de 
material, perder-se-ia com a perda de produtividade pela falta de espaço 
para o operador trabalhar da melhor forma 

 

 Fornos Intermitentes / Escolha2 

Este processo também é difícil de integrar devido ao espaço ocupado pelos Fornos 
Intermitentes, que são bastante grandes.  

 

6.4. Antes / Depois área a área 

 

6.4.1. Antes Kaizen - Escolha 

À saída do forno túnel, a louça era retirada das vagonas e colocada em carros. 

Esses carros ficavam em espera numa zona próxima da saída do Forno Túnel, até que 
um operador que efectuava tarefas de escolha (escolhedor) necessitasse de louça e fosse 

buscar um carro. 

 

Os escolhedores tinham como tarefa 
examinar as peças saídas do forno, e 
determinar qual o destino que iriam 
ter. 

Como já vimos anteriormente esse 
destino depende do tipo de peça 
(tanques vão necessariamente à 
Montagem de Mecanismos e lavatórios 
à Rectificação) e de eventuais 

problemas de qualidade que o material possa apresentar (peças podem necessitar de 
retoque e portanto devem ir para zona de Retoque / Fornos Intermitentes / Escolha2, ou 
podem ser irrecuperáveis e portanto são eliminadas do processo seguindo para zona de 
Caco). As peças conformes que não necessitem de mais nenhuma operação saem do 
Forno Túnel e vão directamente para a zona de Embalagem depois da inspecção. 

 

Os escolhedores retiravam as peças dos carros que tinham perto de si uma a uma; de 
acordo com o resultado da inspecção, colocavam o material em carros específicos para 
cada área (Retoque / Fornos Intermitentes / Escolha2, Montagem de Mecanismos, 
Rectificação, Caco ou Embalagem). Estes carros estavam identificados com placas 
coloridas, existindo uma cor para cada área.  

Figura 37 - Escolha 
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Quando os carros com material por escolher ficavam vazios, os escolhedores 
deslocavam-se até à zona com carros por escolher, deixavam o vazio e traziam o cheio. 

O local de trabalho de um escolhedor era uma mesa, que apresentava alguns problemas 
de ergonomia e manuseamento das peças. 

Oportunidades de Melhoria 

 Distância entre saída do Forno Túnel e Escolha 

1. Faz com que haja necessidade de duplo manuseamento das peças 
(retirar peças das vagonas para carros e depois dos carros para a mesa 
de escolha) 

2. Material parado em carros à saída do forno 

3. Mais operadores necessários para retirar peças das vagonas e colocar 
em carros 

 Escolhedor desloca-se para trocar carro vazio com cheio 

 Ergonomia do posto de trabalho pode ser melhorada 

 Divisão funcional de trabalho – os escolhedores só escolhem material, 
existindo outras tarefas que poderiam executar.  

 

6.4.2. Depois Kaizen – Escolha / Retoque / Rectificação 

 

Depois de identificadas as oportunidades de 
melhoria este processo foi alterado. 

Como podemos observar na figura 38, o 
escolhedor retira o material directamente da 
vagona que sai do Forno Túnel. Isto é 
possível devido à alteração do Layout: as 
mesas de Escolha foram colocadas junto à 
saída do Forno Túnel. 

 

Podemos observar as alterações no posto de 
trabalho, já que a ergonomia em geral foi alterada: colocou-se uma plataforma rotativa 
que permite um melhor manuseamento das peças e as ferramentas foram organizadas de 
forma a minimizar o desperdício do operador. 

As operações de Retoque e Rectificação foram 
integradas nesta área como descrito 
anteriormente. 

Na figura 39 podemos ver um escolhedor a 
colocar um lavatório a rectificar. 

Figura 38 - Escolha depois 

Figura 39 - Rectificação 
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Fornos Intermitentes 

Plano da vagona 

Mesa de Retoque e Escolha2 

Neste contexto a nova mesa de trabalho está preparada para que o operador realize 
também as operações de Retoque. 

 

6.4.3. Antes Kaizen – Retoque / Fornos Intermitentes / Escolha2 

A necessidade de Retoque nas peças é detectada pelos escolhedores na zona Escolha, 
que colocam estas peças em carros que irão para a zona Retoque /Fornos Intermitentes / 
Escolha2. 

Os operadores que fazem Retoque vão 
buscar os carros com peças a retocar perto 
do Forno Túnel. De seguida retiram as 
peças uma a uma para a mesa de trabalho, 
onde procedem ao Retoque, e depois 
colocam a louça já retocada nas vagonas 
que irão para dentro dos Fornos 
Intermitentes.  

Depois do ciclo dentro do forno, a louça sai 

e é inspeccionada: pode estar pronta para ir 
para a Embalagem, pode necessitar de um 
novo Retoque, ser Caco ou pode necessitar 

de ir à Montagem de Mecanismos ou à Rectificação.  

Na figura número 40 podemos observar a vagona: embora varie com o tipo de peças, a 
capacidade média da vagona é de 45 peças. Há vagonas com 2 e 3 andares. Há um 
elevador que baixa ou sobe a vagona, de forma a facilitar a carga da vagona com peças 
retocadas e a descarga da vagona com peças para Escolher depois do ciclo dentro dos 
Fornos Intermitentes. Ela entra e sai dos Fornos através de um sistema de carris. 

 

Na figura 41 podemos 
observar os movimentos 
do operador, entre a 
mesa de Retoque e 
Escolha2. 

Pode estar a carregar a 
vagona com louça 
retocada, ou a retirar 
louça da vagona que 
acabou de sair dos 
Fornos Intermitentes. 

Em qualquer um dos 
casos o operador 
desloca-se e transporta a 

louça manualmente. 

Figura 40 - Vagona carregada de louça

Figura 41 - Trabalho do operador desta zona 
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Plano da 
vagona 

 

Mesa móvel de 
Retoque e Escolha2 

Fornos Intermitentes 

Oportunidades de Melhoria 

 Ergonomia e organização do posto fracas 

 Falta de Norma de trabalho – operadores não seguem a mesma forma de 
trabalho (o tempo de carga ou descarga varia bastante de operador para 
operador) 

 Operadores deslocam-se até ao Forno Túnel para ir buscar carros com 
material para retocar 

 Divisão funcional de trabalho – os operadores só carregam, descarregam 
e escolhem material, existindo outras tarefas que poderiam executar 

 

6.4.4. Depois Kaizen – Fornos Intermitentes / Escolha2 / Retoque2 / Rectificação 

Como podemos verificar, a ergonomia do 
posto foi trabalhada. Assim, a mesa sofreu 
alterações semelhantes às da mesa da 
Escolha. 

Além disso, a mesa anterior (que era fixa) 
deu lugar a esta com rodas, que permite 
mobilidade de trabalho ao operador. 

 

 

As implicações desta alteração são mais 
visiveis se analisarmos a alteração de movimentos do operador só devido ao facto da 
mesa ser móvel. 

 

Como podemos 
verificar na figura 
43, as deslocações e 
o esforço do 
operador foram 

reduzidas 
drasticamente.  

Ele agora desloca a 
mesa móvel à volta 
da vagona, de forma 
a que consegue tirar 
cada peça 
directamente para a 
mesa e proceder às 
operações que 

necessita. 

Figura 42 - Mesa de escolha móvel 

Figura 43 - Trabalho do operador deste posto 
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Seguindo o princípio de expulsão do Muda, o operador deixa também de ir buscar 
carros com material. Este transporte é assegurado pelo Mizusumashi como mais tarde 
vai ser mostrado. 

 

Na figura 44 podemos ver os carros 
com material em frente aos Fornos 
Intermitentes: os operadores deixam 
de ter necessidade de os ir buscar. 

O Muda foi passado para o 
Mizisumashi, que se encarrega agora 
destas funções. 

 

Como tinha sido planeado, as 
operações de Retoque2 e Rectificação passaram também a ser feitas aqui. Para isto ser 
possível, a mesa está preparada para que o operador execute operações de retoque, e 
uma máquina de rectificar foi colocada nesta zona. As vantagens de aceleração de fluxo 
referidas anteriormente são então concretizadas. 

 

6.4.5. Antes Kaizen – Montagem de Mecanismos 

Nesta operação o operador monta nos 
tanques mecanismos que 
possibilitarão o funcionamento do 
autoclismo.  

Existem mecanismos de pequena 
dimensão (parafusos, porcas, anilhas) 
que se encontram em frente ao 
operador no Bordo de Linha.  

No entanto existem também 
mecanismos como torneiras, válvulas 
e kits que por terem dimensões 
elevadas e por existirem em razoável 

quantidade e variedade não podem ser colocados no Bordo de Linha por restrições de 
espaço. Na figura podemos ver estes mecanismos colocados em caixas acumuladas em 
carros atrás do operador. 

Servindo-se de todos os mecanismos, o operador retira tanques um a um para a mesa e 
procede à operação de montagem. Quando monta todos os tanques, tem de transportar o 
carro com tanques montados e ir buscar um com tanques por montar.  

O mesmo se aplica a todos os mecanismos que utiliza; quando um tipo acaba tem de se 
deslocar e ir reabastecer-se. 

Figura 44 - Carros com material 

Figura 45 - Posto montagem mecanismos
antes 
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Oportunidades de Melhoria 

 Operador tem de ir buscar tanques para montar 

 Operador tem de reabastecer mecanismos pequenos e grandes 

 Muito deslocamento para ir buscar mecanismos grandes 

 Tempo perdido a encontrar mecanismos grandes (desorganização) 

 

6.4.6. Depois Kaizen – Montagem de Mecanismos 

Seguindo o mesmo princípio descrito, o 
fluxo de materiais passa a ser executado 
pelo Mizusumashi.  

Logo, o abastecimento de tanques e 
mecanismos deixa de ser feito pelo 
operador. 

Podemos ver o Bordo de Linha alterado 
(fig 46), agora com duas caixas de cada 
mecanismo pequeno de forma a que o 
sistema de duas caixas funcione (Kanban). 

Os mecanismos grandes são também 
abastecidos pelo Mizusumashi, mas num sistema diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em primeiro lugar, esses mecanismos foram organizados num supermercado (figura 
48), onde temos estantes dinâmicas com duas caixas de cada mecanismo alinhadas. 
Quando o Mizusumashi passa por aqui, retira os mecanismos para um tanque e coloca-
os no interior do mesmo (figura 47), formando um kit, e faz o mesmo para todos os 
tanques. O resultado é que o operador recebe cada tanque com os mecanismos 
necessários para a montagem no interior, minimizando o desperdício do mesmo. 

 

Figura 46 - Bordo de Linha depois 

Figura 47 - Supermercado mecanismos
grandes 

Figura 48 - Tanque com
mecanismos dentro 
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6.4.7. Antes Kaizen – Embalagem 

Todos os produtos são embalados, de forma a possibilitar o transporte seguro das peças 
até ao cliente. A embalagem é de cartão, que é recebido de fornecedores externos 
espalmado, de forma a minimizar o espaço que ocupa. A embalagem e 
consequentemente o cartão é diferente de produto para produto, devido ao tamanho e 
forma específica de cada peça e à descrição do produto que está impressa no cartão. 

Este processo engloba 4 sub 
processos: dar forma ao cartão 
espalmado, agrafar a parte inferior, 
colocar a peça no interior e selar a 
embalagem. 

Na figura 49 vemos uma operadora a 
agrafar a parte inferior do cartão, para 
que se possa colocar a peça no 
interior. 

 

Estas 4 sub tarefas estavam entregues 
a dois tipo de operadores, que trabalhavam numa divisão funcional: um tipo estava 

encarregue de dar forma ao cartão e 
agrafá-lo, e o segundo tipo colocava as 
peças no interior da embalagem e 
selava-a. 

Os produtos chegam à embalagem 
misturados (já que no Forno Túnel é 
colocado um mix de produtos e não 
lotes do mesmo produto) e os 
embaladores não têm conhecimento do 

mix que vai chegar. Isto faz com que 
eles tenham de ter caixas prontas para 

a maioria dos produtos (que são cerca de 150). 

Na figura 50 podemos então observar um pouco das consequências desta divisão 
funcional do trabalho:  

 Ocupação tremenda de espaço 

 Muito material parado (capital empatado) 

 Dificuldades de gestão de espaço e organização da embalagem 

 Muito desperdício colocado nos embaladores que colocam as peças na 
embalagem: perdem muito tempo a procurar o tipo de caixa que necessitam e 
deslocam-se muito para colocar lá a peça 

No fundo, os ganhos hipotéticos que se esperariam obter com a divisão e especialização 
de trabalho são anulados com todas estas ineficiências.  

Figura 49 - Embalagem antes 

Figura 50 - Embalagem antes 
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Todo o abastecimento de cartão é 
feito pelos embaladores. Eles vão 
buscar cartão ao local mostrado na 
figura 51. Como podemos constatar, 
o armazém de cartão é desorganizado 
e causa muito desperdício ao 
processo de picking. 

O processo de controlo de stock 
torna-se também difícil nestas 

condições. 

 

Oportunidades de Melhoria 

 Divisão funcional do trabalho 

 Inexistência de Bordo de Linha 

 Posto não normalizado com muito Muda 

 Armazém de cartão desorganizado prejudicando o picking e o controlo 
de stocks 

 

6.4.8. Depois Kaizen – Embalagem 

Em primeiro lugar, todos os sub processos da embalagem foram integrados, e são agora 
executados pelo mesmo operador; para cada peça, um embalador dá forma ao cartão, 
agrafa a parte inferior, coloca a peça e sela a caixa. Só se consome o material realmente 
necessário, o espaço utilizado é muito menor e a produtividade aumenta: acabou o 
trabalho por lote, trabalha-se em fluxo unitário. 

 

Para que este trabalho se torne eficiente, 
construiu-se um Bordo de Linha (figura 
52). Todos os tipos de cartão foram 
colocados em estantes dinâmicas. Nesta 
figura podemos ver a parte de trás das 
estantes, onde o material é colocado. Na 
parte da frente o material é consumido. 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 - Armazém de cartão antes 

Figura 52 - Bordo de Linha embalagem
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Na figura 53 podemos observar com mais 
detalhe a parte frontal de uma estante do Bordo 
de Linha.  

Cada estante está dividida em vários 
compartimentos, com tamanhos diferentes 
devido à variedade de tamanhos do cartão: em 
cada espaço temos dois conjuntos de cartão 
(dois “atados” cada um com material para 10 
peças) para o mesmo produto. 

Quando um atado acaba, os operadores retiram 
um cartão (Kanban) que está preso à estante 
com velcro, e colocam-no numa caixa. O 
Mizusumashi recolhe esses cartões da caixa e 
processa o abastecimento dos materiais 
correspondentes, colocando os atados na parte 
traseira da estante. 

Assim, todo o processo de abastecimento de 
materiais passa para o Mizusumashi. 

Conseguimos também ver a utilização de Gestão Visual na estante: na parte superior 
temos identificadas as famílias de produtos que estão localizadas nesta estante, e nos 
cartões que identificam cada compartimento utilizam-se cores diferentes para cada tipo 
de produto (sanitas, urinóis, lavatórios, bidés, tanques). 

Isto ajuda o trabalho dos operadores, que além de terem locais fixos para cada produto 
têm gestão visual de forma a tornar mais evidente os locais de armazenagem, 
minimizando assim o tempo de procura e obtenção do cartão que necessitam. 

 

Foi construído também um armazém de cartão. Este armazém segue os princípios de 
armazenamento Kaizen: 

 

1. Produtos armazenados 
por tipo e rotação – 
sanitas, urinóis, 
lavatórios, bidés, tanques 
estão separados, e depois 
foram organizados 
consoante a sua rotação 
(quanto maior a rotação 
mais próximo do Bordo 
de Linha de embalagem 
foram colocados). 

 

 

Figura 53 - Estante Bordo de Linha

Figura 54 - Armazém cartão 
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2. Um local de armazenagem fixo para cada produto – este princípio incide sobre a 
expulsão de Muda do processo de 
picking, já que um determinado 
produto estará sempre no mesmo local. 
Neste caso, isto fez-se no local de 
armazenamento ao nível do chão, que é 
o local onde se faz o picking; neste 
nível, um produto está sempre no 
mesmo local. As outras posições 
(níveis 2,3 e 4) são atribuídas 
aleatoriamente.  

O fluxo do material no armazém processa-se 
da seguinte maneira: 

 O material chega dos fornecedores e é descarregado com um empilhador. 
Vem em paletes, e cada palete trás um número de atados que varia 
consoante o produto 

 O material é colocado numa posição aleatória livre (se a posição de 
consumo, ao nível do chão, estiver ocupada) 

 Próximo dessa posição vazia existe um íman com o código da posição 
aleatória correspondente 

 Esse íman é colocado na posição de consumo ao nível do chão, que 
corresponde ao material que entrou 

 Na posição de consumo, os atados vão saindo à medida que vão sendo 
necessários no Bordo de Linha de embalagem. Quando a palete esvazia, 
o operador tem de pegar num íman, ir à localização correspondente, 
retirar a palete, deixar o íman e trazer a palete para o local de consumo 

3. A unidade de armazenagem deve ser a mesma de 
entrega – neste caso isto não foi conseguido, já que o 
material é entregue pelos fornecedores em paletes e é 
transportado para o Bordo de Linha em atados 

4. Layout flexível 

5. Gestão visual – cada corredor tem bem identificado o 
sistema de localização e o tipo de produtos presentes 
(respeitando o código de cores referido 
anteriormente) 

6. Controlo de anormalidades – devido à gestão visual o 
controlo de situações não desejadas torna-se simples. 
Vejamos por exemplo novamente o caso dos ímanes: 

se observarmos os ímanes em cada posição de consumo, estamos a observar o 
número de paletes que existem em stock nas posições aleatórias para cada 
produto. Isto não é mais que controlo de stocks de uma forma muito simples e 
visual, e permite detectar facilmente rupturas de stock (se não existir nenhum 

Figura 55 - Sistema de ímanes 

Figura 56 - Armazém
de cartão 
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íman) ou stock em excesso (como é o caso do mateial na figura 56 – 18 ímans 
quer dizer 18 paletes em reserva) 

 

6.4.9. Antes Kaizen – Logística Interna 

O transporte interno de materiais e informação envolvia muitos operadores, e era muito 
ineficiente. 

 

Entre a maioria dos processos, as peças 
eram transportadas em carros de elevadas 
dimensões, como o que podemos observar 
na figura 57. 

Este carro é grande e pesado, dificultando a 
maneabilidade já que tem pouca 
mobilidade. 

Além disto, transporta demasiadas peças, 
sendo a unidade de movimentação elevada 

e criando um lote de transporte. 

Por tudo isto, o fluxo de material é atrasado devido à elevada dimensão do carro. 

 

No caso das peças que iam directamente da Escolha para a Embalagem o transporte era 
executado por uma máquina transportadora 
(figura 58).  

Esta máquina apresentava diversos problemas: 

 Processo de carga e descarga exige 
operadores e é pouco eficiente (limitado 
à velocidade da máquina e interrompido 
sempre que a máquina parasse) 

 Só servia para as peças que fossem da 
Escolha para a Embalagem (lavatórios 

têm de ser rectificados, mecanismos 
têm de ser montados nos tanques, 
várias peças necessitam de ser 
retocadas) 

 Muito material a ser movimentado para 
a Embalagem (ao longo do 
transportador está material a ser 
transportado lentamente, o que é Muda 
de Inventário e Movimentação) 

 Pouca flexibilidade global de utilização 

Figura 57 - Carro com louça 

Figura 58 - Máquina transportadora 

Figura 59 - Operador a transportar louça
em carro 
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(só algumas peças, na velocidade estipulada, pelo caminho definido) 

 

Além destes meios de transporte não serem adequados, muitos operadores estavam 
envolvidos neste processo de movimentação de materiais. 

O esforço físico destas tarefas era assinalável, além do desperdício que provoca. 

Como já vimos anteriormente o conceito de Mizusumashi é muito mais eficiente. 

Podemos ver na figura 60 a movimentação de material. É executada na generalidade das 
situações pelos operadores de cada processo, que quando necessitam de material se 
deslocam para o ir buscar. O único caso diferente é da Escolha até à Embalagem, em 
que a máquina transportadora já descrita era utilizada. 

Os operadores também se encarregavam do transporte de outros materiais que não louça 
(mecanismos, cartão). 

Oportunidades de Melhoria 

 Carros de transporte grandes e pouco móveis 

 Máquina transportadora pouco flexível  

 Muitos operadores envolvidos no processo de movimentação de louça 

 Operadores abastecem-se igualmente de outros materiais (mecanismos, 
cartão) 

 Inexistência de processo standard de transporte de informação 
(necessidades de material) 

 

Figura 60 - Logística interna antes 
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6.4.10. Depois Kaizen – Logística Interna / Mizusumashi 

De acordo com os problemas identificados nos carros 
anteriores, foi desenhado e adoptado um novo carro 
com as características desejadas: 

 Mais pequeno 

 Mais móvel 

 Mais seguro para transportar peças 

 Mais leve 

 Possível de integrar num trem logístico  

Podemos ver ns figura 61 alguns carros, neste caso já 
ligados como carruagens. 

 

A máquina transportadora foi 
eliminada. O novo sistema a ser 
implementado (Mizusumashi) 
será muito melhor em termos de 
fluxo e produtividade. 

Foram criados 3 Mizusumashis, 
de acordo com as necessidades 
de movimentação de material e 
informação. 

 

6.4.10.1. Mizusumashi de Fábrica 

O fluxo de material entre os processos desde a Escolha até à Embalagem é 

Figura 61 - Carro novo 

Figura 62 - Destroços da máquina transportadora 

Figura 63 - Logística interna depois 
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responsabilidade de um operador, que liga os processos da seguinte forma: 

 

Utilizando um trem logístico, o Mizusumashi transporta carros com louça pronta de um 
processo para o próximo. Cada carro é identificado com um cartão de uma cor 
específica, que indica qual o destino do material nesse carro. 

A norma de trabalho deste operador é muito importante: 

 Tem todas as instruções de forma a que não existam erros no transporte 

 Define-se uma rota de trabalho; por que locais passa, por que ordem e quais as 
acções em cada local 

 Define-se um ciclo de trabalho, ou seja de quanto em quanto tempo o 
Mizusumashi deve iniciar o ciclo e completar a rota (quanto menor este ciclo 
mais rapidamente voltará a um determinado local, e portanto com maior rapidez 
movimentará o material o que acelera o fluxo do mesmo) 

A obtenção de uma boa norma de 
trabalho foi um processo demorado e 
iterativo; durante este processo foi 
importante ter em conta todos os 
factores intervenientes (rotação de 
material, layout fabril, mix de 
produção) no presente e no futuro. De 
qualquer maneira, nenhuma norma 
deve permanecer fixa, já que a 
melhoria é um processo contínuo e 
sem fim. 

 

 

6.4.10.2. Mizusumashi de Constiuição de Paletes 

A existência deste Mizusumashi vem da 
necessidade de constituir paletes. 

Por restrições de transporte para clientes, 
o material só pode sair da fábrica em 
paletes.  

Na figura 65 podemos ver a interacção 
entre a Embalagem, o Mizisumashi de 
Fábrica e o Mizisumahi de Constituição 
de Paletes; os embaladores retiram uma 
peça de um dos carros do Mizusumashi de 
Fábrica, embalam-na e colocam-na num 
carro do Mizusumahi de Constituição de 
Paletes. Assim, o trem de um esvazia e o 

do outro enche. Durante este processo, ambos os Mizusumashis encontram-se com 

Figura 64 - Mizusumashi de fábrica 

Figura 65 - Bordo de Linha de
embalagem 
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outro trem logístico a desempenhar as suas funções. Quando terminarem os seus ciclos, 
voltarão aqui e trocarão de trem; o Mizusumashi de Fábrica deixará um carro cheio com 
peças para embalar e levará um com carros vazios, enquanto que o Mizusumashi de 
Constituição de Paletes deixará um trem vazio (para serem colocadas as peças 
embaladas) e levará um carro de peças embaladas para constituir paletes. 

 

Depois de ter um trem com peças 
embaladas, o operador percorre 
uma rota num determinado tempo 
de ciclo normalizado, e vai 
constituindo paletes: devido ao 
elevado número de referências, 
existe um número igualmente 
elevado de paletes organizadas, 
percorrendo o operador um 
espaço considerável de forma a 
deixar todos os produtos na 

palete correcta. 

 

 

6.4.10.3. Mizusumashi de Abastecimento 

A este Mizusumashi foram atribuídas tarefas de abastecimento de materiais: 

 Abastecimento de cartão para embalar ao Bordo de Linha da Embalagem 
(sistema Kanban) 

 Abastecimento de Mecanismos ao Bordo de Linha da Montagem de 
Mecanismos (sistema Kanban) 

 Assegura expedição de paletes (retira paletes cheias, cinta-as, executa um 
movimento de confirmação no sistema de informação e coloca-as na zona de 
expedição) 

Estas tarefas foram agrupadas já que para executar algumas é necessário a utilização de 
um empilhador (stacker). Para este Mizusumahi é essencial cumprir o tempo de ciclo, já 
que atrasos poderão provocar rupturas nos locais a abastecer. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 - Mizusumashi de constituição de
paletes 
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7  Resultados 

 

Os resultados apareceram de forma gradual, durante a implementação do projecto. Vão 
ser analisados os resultados finais na área de implementação definida; da Escolha à 
Constituição de Paletes. 

 

7.1. Envolvimento 

Um factor crítico de sucesso em qualquer projecto é o envolvimento da gerência. Se as 
chefias não se identificarem com a solução e não acreditarem nas metodologias, o 
projecto avançará com muita dificuldade. Mesmo que nestas condições o projecto seja 
implementado com sucesso, no momento em que o Kaizen acabar a implementação as 
melhorias cairão e desaparecerão (é necessário controlar e reajustar o sistema Kanban, é 
necessário acreditar na elevada frequência de abastecimento dos Mizusumashis, o 
processo de Normalização de instruções de trabalho é iterativo, etc.). No fundo, a 
cultura de Melhoria Contínua deve ser compreendida e adoptada: este processo não tem 
fim e trará ganhos às empresas que o adoptarem. 

Para conseguir este envolvimento, é utilizada formação nas metodologias Kaizen, numa 
fase inicial. 

Os resultados a nível de envolvimento foram excelentes: todas as chefias acreditavam 
na Visão Kaizen e nas metodologias.  

 

7.2. Espaço 

Por ser um resultado difícil de quantificar, a melhor maneira de o apresentar é através de 
imagens. 

Devido ao elevado volume de 
peças em stock e à desorganização 
geral dos processos, a ocupação de 
espaço era elevada (figura 67).  

 

 

 

Figura 67 - Chão de fábrica antes 
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Por causa disto existiam em 
diversas zonas da fábrica 
plataformas como a que podemos 
ver na figura 68. Estas plataformas 
representam Muda, não só pelo 
facto de terem material parado 
(Muda de Inventário), mas também 
por serem locais de acesso difícil; 
os operadores perdiam bastante 
tempo a transportar material para 
estes locais e destes locais para o 

ponto de utilização. 

Os processos de controlo de stocks 
e organização também se tornavam mais complexos. 

À medida que o projecto avançou, o 
fluxo de material em geral foi 
acelerado. Assim, a libertação de 
espaço foi acontecendo gradualmente, 
devido essencialmente à redução de 
WIP e à melhor organização de 
processos. 

As plataformas foram eliminadas 
gradualmente. 

Podemos observar na figura 69 uma 
área da fábrica que estava 

anteriormente ocupada. 

Os resultados foram excelentes. A 
libertação de espaço possibilitou uma melhor organização do chão de fábrica 
melhorando igualmente as condições de trabalho dos operadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 - Plataforma de armazenamento 

Figura 69 - Chão de fábrica depois 
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7.3. Lead Time 

O objectivo traçado era a redução do Lead Time de 6 para 1 dia. 

Podemos ver na seguinte tabela a alteração do WIP e consequentemente do Lead Time. 

 

Tabela 1 - Lead Time 

 WIP Antes (Peças) WIP Depois (Peças) 

Escolha  360 

Fornos Intermitentes  360 

Rectificação  72 

Mecanismos  78 

Total 13800 870 

Lead Time 6 Dias 0,4 Dias 

 

 

Os dados mostrados foram recolhidos no início e no fim do projecto respectivamente. O 
stock inicial foi medido no momento em que foi feito o Value Stream Map, e 
corresponde portanto a uma “fotografia”, já que os dados correspondem à realidade no 
dia em que foram recolhidos. Os dados da situação após implementação do projecto são 
resultado de uma média no último mês, que a nível produtivo foi um mês normal, sendo 
portanto os dados fiáveis e representativos da realidade. 

Na situação anterior, o total era de 13.800 peças; só temos acesso ao valor total, porque 
como os processos foram alterados não é possível distribuir o material pelas áreas agora 
definidas. Na situação actual, o total é de 870 peças, distribuídas da forma indicada na 
tabela. O Lead Time passou de 6 dias para 0,4 dias. 

Os resultados esperados foram então superados, já que o Lead Time é inferior a 1 dia. A 
redução total é de 93%. 

 

7.4. Produtividade 

Não foi definido nenhum objectivo relativo à produtividade, embora se soubesse que ia 
aumentar. De forma informal, o objectivo era aumentar o máximo possível a 
produtividade. 

Para medir a produtividade, considerou-se o método mais simples e abrangente, de 
forma a que os resultados sejam apresentados de forma imparcial e transparente; 
número de peças produzidas a dividir pelo número de pessoas total que trabalham nesta 
área. 

Redução de 93% 
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À medida que os processos foram melhorados, menos pessoas foram sendo necessárias 
para obter o mesmo nível de produção. Estas pessoas foram então gradualmente 
retiradas, tendo mudado para outras áreas onde havia défice, tanto na mesma fábrica 
como noutras fábricas do grupo. 

 

Tabela 2 - Produtividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o nível de produção se manteve, o cálculo tornou-se ainda mais simples e tornou-
se também irrelevante qual o valor de peças produzidas. 

Como podemos ver, incluíram-se todos os operadores necessários para o funcionamento 
da área, incluindo encarregados de turno e auxiliares. 

Os resultados foram excelentes, já que se obteve uma redução em 30% de operadores à 
qual corresponde um aumento de produtividade de 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes Depois 

Escolha  360 

Embalagem  360 

Fornos  72 

Mon. Mecanismos   

Encarregado  78 

Auxiliares 13800 870 

Total 53 38 

( x Peças / 38 Pessoas ) 

( x Peças / 53 Pessoas ) 

+ 40% Produtividade 



TFM - Total Flow Management 

                                     68 

 

7.5. Resultados Financeiros 

Como em qualquer serviço prestado, o cliente espera sempre obter retorno do seu 
investimento. A melhor forma de fazer isso é transformar os resultados em ganhos. 

 

Tabela 3 - Resultados Financeiros 

 

Nesta análise só foram incluídos os ganhos decorrentes da implementação do projecto: 

 Redução de operadores 

 Ganho económico, decorrente da redução de custos com salários (12.000 
€ por ano por operador) 

 Redução de WIP 

 Cash Flow - Libertação de capital (já que material parado é dinheiro 
empatado) que acontece só num momento, só tendo portanto impacto para 
o primeiro ano. O valor do material libertado varia consoante o ponto na 
cadeia de valor do qual foi libertado – quanto mais a jusante maior o valor 
acrescentado, portanto maior o valor que um produto vale. Foi utilizado 
para este cálculo um valor médio do stock 

 Resultado Económico – Capital parado tem um custo de oportunidade 
associado (taxa de custo de capital usada foi de 4%, já que é a referência 
interna), que deixará de existir e portanto será um ganho 

 Stocks Embalagem (cartão) – com o novo armazém de material para 
embalagem, o stock foi reduzido. No entanto ainda não foi possível quantificar 
esse ganho de forma exacta 

 

 

Mudança 
Resultado 
Económico

Cash Flow 

Redução Operadores 180.000 €  

WIP  260.000 € 

WIP (custo de capital de 4%) 10.400 €  

Stocks Embalagem  ? 

Stocks Embalagem (custo de capital 
de 4%) 

?  

Primeiro ano 190.400 € 260.000 € 

Anos seguintes 190.400 €  
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Temos no entanto outro tipo de resultados mais difíceis de quantificar. 

 

Tabela 4 - Resultados Intangíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envolvimento e aproximação dos Fornecedores 

A Sanindusa aproximou-se dos seus fornecedores; o Pull Flow estendeu-se às empresas 
fornecedoras de cartão para embalagem, às quais se pedem agora entregas mais 
frequentes, através de uma maior partilha de informação. Igualmente, as empresas 
fornecedoras de mecanismos estão envolvidas neste processo, já que se estuda a 
possibilidade de partilharem contentores (a empresa fornecedora recolherá os 
contentores vazios quando fizer uma entrega, e da próxima entrega trará os mesmos 
contentores cheios, fornecendo por reposição de uma forma mais eficiente) e 
informação. 

Cada vez mais somos obrigados a olhar para cadeias de valor e não para empresas 
isoladas. Várias empresas tornam possível que o produto da Sanindusa chegue ao 
cliente, e portanto é uma vantagem trabalhar mais próximo dos Fornecedores externos, 
já que melhorando a sua performance a Sanindusa melhorará a Qualidade, o Custo e o 
Serviço finais. Daí que hoje em dia o conceito de Supply Chain seja muito utilizado; 
uma visão mais abrangente, que engloba todos os Stakeholders, possibilita um 
desenvolvimento mais forte e direccionado. 

 

Espaço Libertado 

A libertação de espaço no chão de fábrica trouxe inúmeras vantagens: 

 Organização – num chão de fábrica mais organizado os operadores perdem 
menos tempo à procura do que necessitam, deslocam-se com mais facilidade e 
de uma forma mais objectiva (ganhos de produtividade indirectos) 

 Possibilidades de aumentar a produção – com mais espaço livre há mais 
perspectivas de aumentar a produção ou diversificá-la 

Mudança Impacto 

Cultura – Melhoria Contínua  

Aumento de Flexibilidade  

Melhoria do Serviço ao Cliente  

Espaço Libertado  

Envolvimento e aproximação dos Fornecedores  

Total +  ∞    € 
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 Melhor ambiente de trabalho  

Todos estes ganhos são difíceis de quantificar, mas são certamente muito positivos para 
a empresa. 

Melhoria do Serviço ao Cliente 

Com um Lead Time menor, a empresa responderá certamente mais rápido às 
encomendas dos clientes, o que se traduzirá em ganhos a nível de serviço e fidelização. 

Com custos menores, as possibilidades da empresa se manter competitiva, baixando até 
o preço se necessário, tornaram-se reais. O Cliente e a Sanindusa beneficiarão em 
conjunto. 

 

Aumento da Flexibilidade 

A empresa tornou-se mais flexível, mais ágil, mais “Lean”: integrando processos e 
eliminando desperdício, o Lead Time reduziu, o que quer dizer que se é capaz de 
produzir o que se vende, o que o cliente deseja.  

Assim, nos tempos de hoje, que são certamente de mudanças rápidas e inesperadas, a 
capacidade de adaptação é uma exigência: a empresa é mais flexível e está mais 
preparada para enfrentar o futuro. 

 

Cultura – Melhoria Contínua 

Mais importante do que qualquer mudança de processo ou tecnologia, é uma mudança 
de cultura, que é igualmente mais difícil de obter.  

Na Sanindusa obtiveram-se resultados excelentes neste capítulo: 

 As chefias estão presentes no Gemba 

 Os operadores são envolvidos nos processos de melhoria, sendo importantes as 
suas sugestões e opiniões 

 É tido como necessário que todos os dias se dedique tempo a processos de 
melhoria (na maior parte das empresas luta-se todos os dias para resolver 
problemas que sempre surgiram, sem que se pare e trabalhe em conjunto de 
forma a resolver permanentemente esses problemas) 

 Uma nova forma de ver os processos (integração e fluxo) e trabalhar no processo 
para obter resultados (reduzir Lead Time) 

Uma cultura Kaizen será certamente um grande factor crítico de sucesso para a 
Sanindusa. 
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8 Conclusões 

 

Projecto 

 

Os resultados da primeira fase do projecto superaram os objectivos propostos.  

Foram obtidos ganhos de flexibilidade e de produtividade. Assim, a estrutura de custos 
ficou mais leve e a empresa mais ágil, mais flexível para responder à volatilidade do 
mercado.  

Para isto contribuiu sem dúvida o empenho e envolvimento das pessoas da Sanindusa. 
A resistência à mudança foi contornada com formação e cooperação, resultando no 
desenvolvimento de uma relação de confiança entre cliente (Sanindusa) e fornecedor de 
serviço (Kaizen). 

A próxima fase do projecto arrancará em breve, aplicando as mesmas metodologias 
numa área a montante (Olaria). O grupo de trabalho está confiante no sucesso da 
próxima fase de trabalho e no sucesso do projecto global. 

 

 

Conclusões Pessoais 

 

Considero que o estágio foi concluído com sucesso, já que os meus objectivos pessoais 
foram atingidos: 

 Absorver a cultura, as metodologias e as ferramentas do Instituto Kaizen  

 Estar inserido num projecto de forma a contribuir para o sucesso do mesmo 

 Completar o percurso universitário inserindo-me no mercado de trabalho, tendo 
oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido ao longo dos 4 anos e meio 
de curso 

Assim, estou satisfeito por ter completado este estágio, já que iniciei o meu percurso 
profissional de forma estimulante e dinâmica. Penso que ao longo de uma carreira 
profissional de sucesso, o importante é não parar de aprender, sendo que uma cultura de 
Melhoria Contínua se enquadra nesta minha perspectiva. 
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10 Anexo 

Relatório de Reunião Intercalar de Acompanhamento de Estágio 
 

Título do Estágio: Total Flow Management na Indústria 

Instituição / 
Empresa: 

Instituto Kaizen 

Estagiário: Augusto Manuel Faria da Veiga Gonçalves 

Orientador FEUP: Professora Maria Dulce Soares Lopes 

Orientador 
Instituição:  

Engenheiro Tiago Sanchez 

 

Reunião nº:  1 Data:  2006-05-11 Local:  FEUP 
 

Participantes na 
Reunião:  

Os orientadores e o estagiário 

 

Objectivo da 
Reunião:  

Primeira reunião em que todas as partes tomam conhecimento de 
objectivos e planeamento do estágio.  

 

Acta sucinta da 
Reunião:  

Após uma breve descrição do Instituto Kaizen por parte do Orientador 
da empresa, os objectivos, planeamento e faseamento do estágio são 
dados a conhecer e são discutidos por todas as partes. 

O Orientador FEUP descreve de seguida o seu papel de apoio formal 
(fazer cumprir todas as normas da faculdade) e técnico (apoio mais 
específico e de carácter pedagógico). 

Como o estágio já decorre há dois meses, a presente situação é 
discutida, tendo o aluno informado que está bastante satisfeito com o 
decorrer do mesmo. 

O plano de estágio é sucintamente discutido, bem como as várias metas 
a atingir (que incluem uma segunda reunião e a entrega do relatório – 
versões provisória e final). 

Recomendações Entrega do plano de estágio até ao fim de Maio. 
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sucintas ao estagiário:  

Documentos em 
anexo: 

 

 
Data:  2006-05-11 

Assinatura Orientador FEUP:  

 




