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Resumo 

Kaizen e Lean Management já se encontram no meio industrial português. Os conceitos que 
estas abordagens contemplam, como por exemplo a optimização de fluxos, vêm-se cada vez 
mais implementados e analisados, e prometem uma optimização eficiente da gestão da 
produção. Neste contexto, o presente trabalho reflecte o estudo de técnicas de criação de fluxo 
na cadeia de valor interna de duas empresas de injecção de plásticos e montagem, do Grupo 
Polisport, tendo em vista o aumento de produtividade. 

Os resultados obtidos a nível de taxa de serviço a encomendas satisfazem os objectivos 
inicialmente propostos, pelo que os resultados de produtividade, inventários e lead time do 
processo produtivo encontram-se alinhados com os objectivos traçados para a implementação 
de uma solução global. Consequentemente, as empresas do Grupo Polisport, Polinter e 
Polisport, tornaram-se melhor adaptadas às exigências do mercado, mais ágeis e mais 
eficientes a nível interno. 

Palavras-chave 

Organização de fluxos, layout produtivo, Kaizen, Lean Flow Management 

 

Abstract 

Kaizen and Lean Management can already be found among the Portuguese industry. The 
concepts incorporated in these approaches, such as flow optimisation, are implemented and 
analysed increasingly often and hold promise of efficient optimisation of production 
management. In this context, the present document reflects the study of flow creation 
techniques applied to the internal value chain of two assembly and plastics injection 
companies from the Polisport Group with focus on productivity increases. 

The results obtained as far as the level of service to orders go satisfy the initially proposed 
goals, thus, the results regarding productivity, stocks and the lead time of the production 
process find themselves aligned with the goals set for the implementation of a global solution. 
Consequently, the companies from the Polisport Group, Polinter and Polisport, have become 
better adjusted to the market demands, more agile and more efficient at the internal level. 
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Flow organization, production layout, Kaizen, Lean Flow Management 
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1 Introdução 

Num contexto mundial de globalização crescente, e consequente crescimento de 
competitividade e convergência de mercados não mais limitados por fronteiras, as empresas 
vêm ser exigidos cada vez mais elevados níveis de serviço, qualidade e resposta à necessária 
redução de preços. As crescentes exigências dos clientes no final de cadeias de valor vêm-se 
reflectidas num subsequente aumento de rigor sobre o desempenho de processos das mesmas 
cadeias de valor. Apenas poderão sobreviver as empresas que, consciencializando-se das 
novas regras de jogo, se empenharem em desenvolver sistemas de produção flexíveis, capazes 
de corresponder a crescentes desafios. 

Neste contexto, o presente trabalho visa o estudo e implementação de soluções centrados na 
criação de fluxos na cadeia de valor interna em determinadas empresas e no aumento das suas 
produtividades. 

Realizado sobe a coordenação prática do Instituto Kaizen (Kaizen Institute), empresa de 
reconhecida reputação na área da consultoria operacional, e desenvolvido num período de 5 
meses especialmente junto a dois dos seus clientes, Polisport e Polinter, sendo ambos 
unidades fabris/industriais pertencentes ao Grupo Polisport (Grupo Polisport). 

Lamentavelmente, durante este período de 5 meses só se pôde assistir a parte da 
implementação do projecto que se dividiu por diferentes fases, incidiu sobre distintas áreas 
das duas unidades fabris em estudo, Polinter e Polisport, e durante os trabalhos foram 
identificados subprojectos cujo desenvolvimento ocorreu ainda durante o período de 
intervenção. O presente relatório refere os principais aspectos que foram trabalhados, 
realçando os seus subprojectos, e analisa e descreve em maior detalhe aqueles que se viram 
concluídos. 

Em primeiro lugar apresenta-se o Instituto Kaizen e as empresas do Grupo Polisport, 
procedendo-se assim à contextualização do tema abordado no presente relatório. Em segundo 
lugar é apresentado o âmbito e objectivos desta tese e respectivo projecto. E finalmente, 
procede-se à estruturação física da tese. 

1.1 Instituto Kaizen Portugal 

O Instituto Kaizen é uma empresa de consultoria operacional com presença em mais de 30 
países, sendo a sede da organização em Zug, Zurique (Kaizen Institute). Esta empresa foca-se 
na implementação de ferramentas Kaizen Lean (Kaizen Institute Consulting) junto a empresas 
suas clientes no sentido de melhorar o desempenho operacional das mesmas de forma 
contínua e sustentada. O Instituto Kaizen está presente em Portugal desde 1998 (Instituto 
Kaizen Portugal). 

A metodologia e trabalho desenvolvido pelo Instituto Kaizen têm a sua origem no Japão. A 
filosofia de melhoria contínua que serve de base à sua metodologia é denominada “Kaizen”, 
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expressão que nasce da junção de duas palavras japonesas: “Kai” e “Zen”, que podem ser 
traduzidas como “mudança” e “bom” (Imai M. , 1986). 

A filosofia Kaizen é desenvolvida no meio industrial após a II Guerra Mundial, período 
durante o qual esta apresenta elevada influência sobre o sucesso de revitalização de diversas 
organizações japonesas, em especial a Toyota (Monden, 1983). 

Durante a década de 50, Masaaki Imai, fundador e Presidente do Instituto Kaizen, organizava 
expedições à América, para que industriais japoneses tivessem a oportunidade de aprender do 
estado de arte da indústria neste país. No entanto, com o crescente desenvolvimento da 
indústria japonesa, estas visitas viram o seu rumo invertido. Em 1968, Masaaki Imai funda o 
Instituto Kaizen (Kaizen Institute)com o objectivo de propagar esta filosofia de melhoria 
contínua e conceitos correntemente associados a Lean Management1. 

O Instituto Kaizen tem desenvolvido um meta-modelo de gestão denominado Kaizen 
Management System (KMS) (Instituto Kaizen Portugal, 2010) onde estrutura o conhecimento 
que pratica. 

1.2 Grupo Polisport 

O Grupo Polisport conta com duas empresas, a Polisport e a Polinter. Enquanto a primeira se 
centra sobre a montagem e comercialização de peças para motocicleta, bicicleta e automóvel, 
a segunda dedica-se à injecção de peças plásticas (Grupo Polisport). 

Fundada em l981, a Polisport foi criada no sentido de explorar a oportunidade de 
comercialização de acessórios de mota, sector afectado pela crescente comercialização de 
motocicletas em Portugal no fim da década de 70. 

Posteriormente, os sócios detentores da Polisport adquiriram a empresa de injecção de 
plásticos sua fornecedora, Polinter, e criaram o Grupo Polisport. 

Polisport 

Actualmente, a Polisport dedica-se à produção e venda de acessórios de bicicleta, motocicleta 
e automóvel. Tem especial relevo a montagem de cadeiras de bebé, modelos não só para 
bicicletas, como também para automóvel. 

A Polisport mantém vários fornecedores de onde adquire as peças plásticas que comercializa e 
de onde também adquire as peças necessárias à montagem de diversos dos seus produtos. 
Podem ser identificadas três principais vertentes de produtos comercializados pela Polisport: 
produtos de revenda; produtos reembalados; produtos de montagem na Polisport. 

Por outro lado, os produtos que são vendidos pela Polisport podem ser agrupados entre os 
seguintes tipos: acessórios de bicicleta, acessórios de motocicleta, cadeira de bebé para 
bicicleta, cadeiras de bebé para automóvel, bidões plásticos, capacetes, coletes, e produtos de 
promoção da marca Polisport. Na sua generalidade estes produtos também são produzidos 
para marcas de clientes da empresa. 

A grande maioria da produção da Polisport destina-se a mercados estrangeiros. 

                                                 
1 Lean Management: expressão que pretende identificar uma gestão sem desperdícios, “magra” 
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Polinter 

A Polinter vê a sua produção centrada sobre a injecção de peças plásticas e aposta na 
implementação de processos inovadores para a produção das mesmas. As peças que produzem 
são valorizadas tanto pela sua funcionalidade, como também pelo seu valor estético. 

Devem ser destacadas as tecnologias Inmold Plastic Decals2 (IPD), Dual Injection3 (DI) e 
Durable Gloss Polypropylene4 (DGP) (Polisport, 2010). Estas são respectivamente utilizadas 
na obtenção de peças cujas superfícies devem manter a sua apresentação estética e duradoura, 
para a produção de peças compostas por dois materiais plásticos diferentes e uma maior 
duração das peças. 

Esta empresa tem como seu principal cliente a Polisport, e possui um departamento de 
Qualidade comum com o mesmo. 

1.3 Projecto Kaizen nas empresas Polisport e Polinter 

O Grupo Polisport tem tido um crescente desenvolvimento no segmento de mercado em que 
se especializou, registando um contínuo incremento nos níveis de facturação. Contudo, as 
maiores dificuldades de crescimento do Grupo Polisport têm sido consequência da sua 
limitada capacidade de produção corrente. Foi também identificada a necessidade de reduzir 
os tempos de resposta a clientes e níveis de inventários. 

Por conseguinte, o objectivo geral do Projecto Kaizen no Grupo Polisport foi aumentar a 

produtividade dos recursos existentes, com especial incidência na melhoria de: 

• Eficiência produtiva; 

• Mão-de-obra directa; 

                                                 
2 Inmold Plastic Decals: tecnologia de peças de grafismo em superfície conferida em molde 
3 Dual Injection: tecnologia de dupla injecção plástica 
4 Durable Gloss Polypropylene: tecnologia que confere maior durabilidade a peças 

Peças 
Polisport

Bicicletas

Cadeiras de 
bebé

Capacetes

Guarda-
lamas

Motocicletas

Protecções 
de mão

Porta faróis

Réplicas

Protecções

Automóvel
Cadeiras de 

bebé

Ilustração 1 - Produtos Polisport 
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• Equipamento. 

O Projecto Kaizen é a implementação de visão Lean5 [Lean, 2010] da cadeia de valor em que 
se inserem as empresas Polinter e Polisport, e suas actividades de valor acrescentado no 
fabrico de todos os seus produtos e seu armazenamento. Pretende-se assim que as actividades 
destas empresas sejam orientadas ao fluxo, reduzindo desperdícios, através da: 

• Redução de stocks; 

• Redução de lead time; 

• Aumento de capacidade produtiva para um mesmo número de trabalhadores; 

• Libertação de área. 

O Desenho de Fábricas Lean apresenta por um lado a melhoria de tempos de mudança e 
proposta de alteração de disposição de equipamento na fábrica, na Polinter, e por outro a 
implementação de linha de produção de cadeiras para bebés, eficiente e flexível, e proposta de 
implementação de linhas para o fabrico de todos os restantes modelos de porta bebés, 
produtos da empresa Polisport. 

Por conseguinte, o Desenho de Fábricas Lean dividiu-se em três grandes actividades: 

1. Levantamento de dados e observação 

Esta fase inicial serviu como base à implementação do Projecto Kaizen. 

2. Análise e concepção 

A metodologia seguida consistiu essencialmente na aplicação de ferramentas Lean 
Flow Management, em especial para as áreas de criação de fluxo produtivo e criação 
de fluxo logístico interno. 

A implementação da visão Lean pode ser verificada através da melhoria dos seguintes 
indicadores chave: 

• Lead time; 

• Níveis de stock; 

• Produtividade global. 

3. Desenvolvimento de subprojectos e sua implementação prática 

Em particular, e como demonstração da proposta desenhada na fase anterior, foi 
implementada uma linha de produção, para dois produtos semelhantes da Polisport. 

Adicionalmente, foram também reorganizadas zonas de armazém da Polinter. 

4. Avaliação de resultados 

Para a implementação de nova linha é feita uma análise comparativa entre os resultados 
expectáveis e a situação actual e, para as alterações de tempos de mudança, é feita uma 
análise comparativa entre o passado e a solução alcançada. 

Para todas as propostas desenvolvidas é feita uma análise comparativa de solução proposta 
com situação actual. 

                                                 
5 Lean: sem desperdícios, “magra” 
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Para além dos subprojectos apresentados em capítulo próprio, foram também desenvolvidos e 
implementados outros que não se enquadram no âmbito de esta tese, como por exemplo: 
mapeamento de processos, normalização de reuniões, entre outros. 

1.4 Organização e temas abordados 

O presente documento procura descrever, de uma forma sucinta, os principais aspectos 
resultantes do trabalho e experiência que decorreu durante um período de 5 meses em duas 
fábricas da indústria do plástico, sob a coordenação prática do Instituto Kaizen, empresa de 
reconhecida reputação na área da consultoria operacional. 

Depois de uma breve contextualização do problema e apresentação das empresas em estudo, 
identifica-se os objectivos do trabalho, tanto gerais como específicos, para, logo de seguida, 
referir as principais fases de desenvolvimento do trabalho. 

No segundo capítulo encontra-se a estruturação teórica de todos os conceitos aplicados ao 
longo da tese para que depois, no terceiro capítulo seja analisar a situação inicial das empresas 
do Grupo Polisport, segundo os indicadores da Lean Flow Management, pilar do Kaizen 
Management System, chamando a atenção para alguns dos principais aspectos a melhorar. 

O quarto capítulo expõe então a extensa solução proposta para a transformação das fábricas 
do Grupo Polisport, através do projecto em questão, Desenho de Fábricas Lean, e 
idealização das fábricas da Polinter e Polisport, com layout orientado à optimização da 
produção, numa filosofia de melhoria contínua. 

No quinto capítulo encontra-se então uma referência aos diferentes subprojectos iniciados e 
até realizados, que se enquadraram na transformação das fábricas do Grupo Polisport, e que 
permitem provar a relevância do trabalho e curso. 

Por fim, no último capítulo, traçam-se as conclusões, realçando os objectivos alcançados, e 
lançam-se desafios como propostas de trabalho para futuro. 
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2 Kaizen Management System 

A metodologia seguida na realização do projecto vê-se apoiada na estrutura de conhecimento 
detida pelo Instituto Kaizen, o Kaizen Management System (KMS) (Instituto Kaizen Portugal, 
2010). A aplicação desta estrutura ao caso exposto encontra-se em concordância com a prática 
comum do Instituto Kaizen, bem como se insere no âmbito da realização do projecto nessa 
empresa. Em especial, foram seguidas e aplicadas metodologias da área de Lean Flow 
Management, pilar do KMS que se centra sobre a criação de fluxos sem desperdícios. Assim, 
será feita uma exposição geral do KMS e uma exposição detalhada de Lean Flow 
Management, enquanto outros pilares de conhecimento do KMS não serão expostos ao 
detalhe. 

O KMS é um modelo estruturante da filosofia Kaizen e sua aplicação segundo diferentes 
áreas de foco de actuação. No topo desta estrutura encontram-se os objectivos finais na 
relação com clientes e fornecedores a que o KMS pretende dar resposta. Os referidos 
objectivos são definidos por três aspectos, sendo estes Quality, Cost and Delivery6 (QCD). 

Objectivos QCD estabelecidos exigem que uma organização tenha a capacidade de assegurar 
a sua actuação dentro de determinados limites. No entanto, qualquer organização não poderá 
deixar de atender a esforços para que estes limites sejam elevados, se pretender que QCD 
sejam também melhorados. Será assim intenção atingir os seguintes fins gerais: 

                                                 
6 Quality, Cost and Delivery: qualidade, custo e capacidade de entrega 

Ilustração 2 - Modelo KMS 

(fonte: Instituto Kaizen Portugal, 2010) 
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• Fluxo no processo produtivo 

• Eficiência dos colaboradores 

• Zero defeitos 

• Estrutura de suporte eficaz 

• Eficiência de processos 

As metodologias que são pilares de suporte do modelo KMS com vista à obtenção destes fins 
são: 

Lean Flow Management 

Trata-se de ferramentas que servem a criação de fluxo produtivo. Neste sentido, este pilar 
foca-se sobre operações de valor acrescentado e minimiza o desperdício. A presente tese irá 
incidir em especial sobre as metodologias e ferramentas desta área. 

Lean Productive Management 

Este pilar foca-se sobre a optimização da utilização de equipamentos e a forma como estes são 
usados. Desta forma, a maximização da eficiência global de equipamentos (OEE7) é de 
especial relevância para a medição da eficiência e fiabilidade de equipamentos, indicadores 
chave Lean Productive Management. 

Lean Quality Management 

Contempla métodos e ferramentas de identificação e resolução de problemas e oportunidades 
de melhoria de qualidade. 

Lean Service Management 

São metodologias e ferramentas que incidem sobre a redução de desperdícios na área dos 
serviços. 

Lean Change Management 

Este pilar serve de apoio transversal a todos os outros, pois este centra-se sobre a gestão da 
mudança e implementação de ferramentas e métodos de apoio à mudança. 

Estes pilares encontram-se apoiados em uma base comum, que pode ser identificada como o 
conjunto de fundamentos. Estes fundamentos estabelecem a filosofia Kaizen (Imai, 2000). 

2.1 Fundamentos Kaizen 

2.1.1 Princípios 

Os fundamentos Kaizen encontram-se regidos por três princípios essenciais, sendo estes: 

• Processos conduzem a resultados 

Os resultados reflectem o desempenho de organizações ao perseguir objectivos traçados. 
Neste sentido, a obtenção de resultados consistentes serão o culminar da realização de 
processos consistentes. 

                                                 
7 OEE: Overall Equipment Efficiency – indicador de eficiência de equipamentos 
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• Não culpar e não julgar 

A valorização dos recursos humanos como motores de actuação da empresa passa pelo 
entendimento que estes também serão responsáveis pela identificação de oportunidades de 
melhoria e introdução de melhorias em organizações. Desta forma, detectado um problema no 
sistema, este deverá ser entendido como uma oportunidade de melhoria. Culpar ou julgar 
responsabilidades condiciona negativamente a comunicação de problemas futuros. 

• Sistemas globais 

Todos os processos analisados devem ser vistos como parte integrada de sistema em que se 
inserem. Esta perspectiva integral vem contrariar o conceito de divisão funcional. Este último 
resulta de forma frequente no que poderá ser identificado pelo temo “silo funcional”, situação 
em que se verifica a falta de cooperação entre áreas funcionais e a ausência de comunicação. 
A perspectiva integral pretende o fluxo de informação e a optimização do desempenho de 
qualquer processo segundo a sua função no conjunto em que se insere. 

2.1.2 Muda 

Muda é palavra japonesa que pode ser traduzida como perda ou desperdício. Esta serve para 
identificar toda e qualquer actividade realizada, que não acrescente valor ao seu produto final. 
Apenas aquelas actividades, cujo resultado específico será parte daquilo pelo qual o cliente 
estará disposto a pagar não serão chamadas muda. Assim, valor acrescentado deverá ser 
entendido segundo a perspectiva do cliente. Uma visão Lean idealizada será um sistema em 
que é ausente a existência de qualquer tipo de muda no gemba8. 

O conceito de desperdício em que a filosofia Kaizen assenta pode ser estruturado segundo 
sete diferentes tipos: 

1. Excesso de produção 

O excesso de produção deve ser entendido como a produção de mais do que aquilo que é 
requerido à data em que se produz. Este tipo de muda é frequentemente causa da existência 
dos restantes tipos de muda. 

2. Inventário 

O inventário tanto de produto acabado, como de em curso, representa um estado em que não é 
acrescentado valor ao produto. Das consequências da existência de inventário destaca-se a 
ocupação de espaço, o recurso a equipamentos e recursos humanos capazes adicionais e o 
investimento em fundo de maneio. Tem-se também que enquanto a existência de inventário 
salvaguarda a empresa contra problemas de processos, este vem também escondê-los e 
dificulta a sua identificação e resolução. 

3. Espera de pessoas 

A existência de pessoas em espera é normalmente fruto de mau balanceamento de operações 
sequenciais, falta de material, problemas com equipamento e mudanças de trabalho. 

4. Transporte 

                                                 
8 Gemba: palavra japonesa que pode ser traduzida como terreno, chão de fábrica; local onde são realizadas 

operações de valor acrescentado 
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A movimentação de materiais não acrescenta qualquer valor a produtos, bem como poderá até 
causar defeitos. Como consequências destacam-se as despesas logísticas e perdas de tempo. 

5. Movimento 

De forma equivalente ao que se refere a materiais, também a deslocação de pessoas não 
acrescenta valor. Também deve ser entendido como desperdício qualquer movimento corporal 
e esforços físicos por parte de pessoas na obtenção de materiais ou realização do seu trabalho. 

6. Sobre-processamento 

Projectos inadequados ou tecnologia utilizada são as principais causas de processamento em 
excesso. Trata-se da introdução de características ao produto, que não serão valorizadas pelo 
cliente porque não são requeridas. 

7. Defeitos 

Os produtos com defeitos representam o desperdício de recursos, pois seja pelos seus defeitos, 
por terem de ser re-trabalhados, ou porque não há aceitação no mercado, o cliente não 
pretende estes produtos. Este desperdício tem a sua causa na elaboração de projectos não 
adequados às necessidades do mercado e criação de produtos defeituosos na produção. 

2.1.3 5S 

5S apresenta-se como uma metodologia de organização básica do posto de trabalho e redução 
de desperdícios. O seu nome advém de esta ser caracterizada por cinco passos estruturantes, 
que em japonês são identificados por cinco palavras começadas pela letra “S”. Estes cinco 
passos são: 

1. Seiri – Triagem 

Este passo foca-se na triagem. Deve ser retirado tudo o que não é necessário à realização de 
tarefas específicas do posto de trabalho tratado. Pode também ser feita triagem levando em 
consideração a frequência de utilização daquilo que inicialmente é encontrado no posto de 
trabalho. Quanto menor for a utilização dos elementos encontrados, menor pode ser o número 
de existências de tal elemento no posto de trabalho. Não deverá existir mais do que aquilo que 
é necessário. 

2. Seiton – Arrumação 

A arrumação pode ser caracterizada pela expressão “Um local para cada coisa e cada coisa no 
seu local” e é tratada neste passo. A proximidade de cada elemento ao posto de trabalho ou 
sua disposição no posto de trabalho em si é determinada pela sua frequência de utilização, em 
que aqueles que tiverem maior utilização devem encontrar-se em locais de mais fácil acesso. 

3. Seiso – Limpeza 

A limpeza é vista no conjunto de 5S também como a inspecção dos elementos próprios do 
posto de trabalho em que se actua. Devem ser eliminadas sujidade e fontes de sujidade, para 
além de ser feita a eliminação de qualquer anomalia encontrada. Todos os elementos do posto 
de trabalho devem ser trabalhados para que se encontrem no melhor estado de manutenção 
possível e deve ser definido como tal estado pode ser mantido. 

4. Seiketsu – Normalização 

A criação de normas que definem o que deve ser feito no posto de trabalho e como se deve 
operar cada elemento serve a manutenção do resultado da triagem, arrumação e limpeza. 
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5. Shitsuke – Disciplina 

Enquanto a criação de normas vem estabelecer uma solução de como o estado alcançado pela 
triagem, arrumação e limpeza pode ser mantido, a disciplina centra-se sobre garantir que os 
utilizadores do posto de trabalho tratado seguem tais normas, e que tais normas se mantêm 
actuais. A disciplina passa pela formação dos utilizadores do posto de trabalho e seu 
acompanhamento e pela realização de auditorias regulares ao estado do mesmo. 

2.1.4 Normalização 

O processo de normalização é a criação de normas, como o próprio nome indica. Esta é vista 
como ferramenta fundamental para que se perpetue qualquer melhoria ou estado ou patamar 
de qualidade e serviço alcançado. Serve também à redução de variabilidade de resultados e 
maior controlo sobre o processo que é definido. 

As normas devem a forma mais simples, fácil e segura de agir conhecida até ao momento na 
organização. A normalização significa que o conhecimento não é individualizado, mas 
acessível a toda a organização. Tais normas devem estar presentes nos pontos do posto de 
trabalho a que se referem e devem ser de fácil interpretação, valorizando-se o recurso a uma 
apresentação visual descritiva das mesmas. 

2.1.5 Gestão Visual 

A gestão visual vem facilitar e simplificar a interpretação de informação. É ferramenta 
fundamental à comunicação e toma especial relevância quando considerado que 83% da 
informação que o ser humano recolhe é pela visão. Os princípios da gestão visual aplicam-se 
a todos os documentos de comunicação de informação. 

Ilustração 3 - Normalização no processo de melhoria 

(fonte: Instituto Kaizen Portugal, 2010) 
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2.1.6 SDCA/ PDCA 

Os ciclos SDCA – Standardise, Do, Check, Act9 – e PDCA – Plan, Do, Check, Act10 – 
estabelecem respectivamente modelo de ciclos de normalização e criação de estabilidade de 
processos e modelo de ciclos de criação de acções de melhoria e sua implementação para o 
desenvolvimento de uma organização. 

De forma geral a filosofia Kaizen estabelece que antes de se poder agir de forma efectiva no 
sentido da implementação de melhorias, deve ser assegurada a estabilidade dos processos 
existentes. 

2.2 Lean Flow Management 

O pilar do Lean Flow Management surge como resposta a exigências de mercado cada vez 
maiores no que toca à disponibilidade de serviços e produtos e sua qualidade, enquanto se 
torna cada vez mais difícil a previsão do comportamento do mercado. Em um mercado global 
em que o fluxo de informações e produtos é cada vez mais fácil, é necessário que estes 
também sejam lidados de forma eficiente pelas organizações que pretenderem perdurar. 

Tradicionalmente, o subir de níveis de inventário serve para responder aos desafios do 
mercado. Desta forma reduz-se o risco de rotura face a encomendas imprevistas e garante-se a 
capacidade de cumprimento do prazo de entrega de encomendas. No entanto, esta abordagem 
requer a estagnação de capital em inventários, capacidade de gestão de inventários avultados e 
perda de flexibilidade. 

                                                 
9 Standardise, Do, Check, Act – SDCA: normalizar, fazer, confirmar, actuar 
10 Plan, Do, Check, Act – PDCA: planear, fazer, confirmar, actuar 

Ilustração 4 - Modelo LFM 

(fonte: Instituto Kaizen Portugal, 2010) 
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O Lean Flow Management ou Total Flow Management surge como uma metodologia, que 
pretende minimizar os níveis de inventário ao longo da cadeia de valor sem comprometer o 
nível de serviços e produtos desejados. Esta ferramenta composta por cinco elementos de 
desenvolvimento diferentes (Instituto Kaizen Portugal, 2010). São apresentados aqueles que 
foram utilizados ao longo da elaboração e implementação parcial do projecto. 

2.2.1 Estabilidade Básica 

A estabilidade básica é elemento fundamental à garantia de que existem condições mínimas 
necessárias ao desenvolvimento de fluxo de informação e produtos. Esta deve ser verificada 
segundo o que denomina por 4M: 

• Mão-de-obra – competências, formação, assiduidade, pontualidade; 

• Material – disponibilidade, acessibilidade no ponto de utilização; 

• Máquina – baixa frequência de avarias ou paragens não planeadas; 

• Método – normalização, manutenção e gestão. 

2.2.2 Fluxo na Produção 

São abordados os temas de layout e desenho de Linhas, standard work e SMED para os quais 
se pretende apresentar alternativas e esclarecer quais as suas respectivas vantagens e 
desvantagens. 

Layout e Desenho de Linhas 

Podem ser diferenciados várias formas de layout cuja aplicação depende do contexto em que 
se pretende a sua implementação. De uma forma geral devem ser considerados: o tipo de 
produto a fabricar e os materiais a trabalhar; qual o volume de produção pretendido; 
características de equipamento a utilizar; movimentações necessárias; inventário em curso; 
serviço a prestar; espaço disponível e espaço necessário; perspectivas de futuro; entre outros. 

São apresentados quatro tipos diferentes de layouts. No entanto, não se exclui a possibilidade 
de derivações e soluções combinatórias de tipos diferentes (Távora & Assis, 1988). 

• Fixo ou físico posicional 

• Funcional ou por processo 

• Em linha ou por produto 

• Group technology 

Layout Fixo 

Recorre-se a esta forma de layout quando o produto a trabalhar é consideravelmente difícil de 
ser movido por razões de dimensão ou fragilidade. Assim, torna-se necessário que o trabalho 
sobre o produto seja desenvolvido em local fixo onde o mesmo fica parado e os recursos são 
movimentados. De forma geral, apresenta uma elevada componente logística ao nível do 
transporte. Torna-se essencial a calendarização de produção e acessos ao local de trabalho 
para que haja eficácia. 



Desenho de Fábricas Lean 

13 

Layout Funcional 

O layout funcional vem agrupar posto de trabalho e departamentos de acordo com a função 
que desempenham. O objectivo desta abordagem é a minimização dos custos unitários de 
produção e maximização da utilização de pessoas e equipamento. De uma forma geral, 
apresenta máquinas do mesmo tipo agrupadas, mão-de-obra especializada focada numa só 
actividade, sistema de lote, equipamentos não dedicados. 

Layout em Linha 

O layout em linha pretende que o fluxo de materiais e informação seja realizado de forma 
clara e calculável. Os recursos são dispostos em linha para maximizar o fluxo de produção. É 
normalmente apenas usado para grandes volumes de produção durante um período longo de 
tempo e para produtos normalizados de produção estável. 

Devem ser diferenciadas as linhas de produção automatizadas das linhas de produção 
manuais. As linhas automatizadas apresentam elevada eficiência na produção de produtos 
específicos, em prejuízo da sua flexibilidade à produção de produtos alternativos. As linhas 
manuais podem não apresentar tanta eficiência na produção de produtos específicos, mas 
caracteriza-se por ter uma maior capacidade de produção de produtos mais diversos. Para 
ambos os casos o layout em linha funciona de forma óptima quando apresenta um fluxo 
unitário do produto que fabrica. 

Group Technology 

O group technology é caracterizado pela sua disposição em células de produção. Trata-se da 
aproximação de postos de trabalho distintos, que serve a produção de pequenos lotes. Cada 
célula é dedicada à produção de componentes semelhantes em forma, dimensão ou processos. 
É privilegiando o fluxo de materiais a melhoria das competências dos operadores, a relação 
entre pessoas e a minimização de tempos de setup (Co). Este tipo de layout pode ser 
identificado como combinação de layouts funcional com em linha, pelo que são frequentes as 
soluções group technology que se aproximam mais a um dos dois tipos de layout referidos. 

Bordo de Linha 

O bordo de linha estabelece fronteira entre a logística interna e a produção. Assim, identifica a 
zona onde são abastecidos os componentes necessários à produção de produtos específicos de 
sua linha. Na perspectiva da produção, é zona onde o operador deverá ter acesso aos 
componentes que necessita para trabalhar na linha em que se encontra. Tanto a produção 
como a logística interna deverão ver as suas respectivas operações realizadas de forma 
separada ao longo do bordo de linha. Qualquer desperdício no bordo de linha ver-se-á 
reflectido no desempenho da logística ou da produção. 

A maximização de realização de operações de valor acrescentado exige que o bordo de linha 
ofereça fácil acesso aos componentes necessários à produção. Neste sentido, o bordo de linha 
deve ser o mais ergonómico possível. Um operador deve ver os componentes serem-lhe 
fornecidos pela sua frente, sendo-lhe possível o acesso aos mesmos através de movimento 
corporal reduzido. Não pode deixar de existir espaço entre o operador e o bordo de linha para 
que este realize as operações de valor acrescentado que lhe estão atribuídas. Entende-se que o 
conceito de cockpit representa o que é pretendido no que se refere à facilidade de acesso dos 
operadores ao bordo de linha. 
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Uma minimização de movimentos corporais dos operadores exige que o bordo de linha tenha 
dimensões reduzidas, o que por sua vez implica que os componentes presentes no mesmo 
deverão ser abastecidos em contentores de dimensão também reduzida. As vantagens 
consistem na minimização de muda de movimento e inventário, melhor ergonomia, facilidade 
na logística de abastecimento e protecção de componentes. 

Standard Work 

O standard work é uma ferramenta de aplicação de normalização do trabalho na produção que 
pretende a redução de variabilidade de processos e é implementado com recurso à gestão 
visual. Serve de base de treino e formação aos operadores e controlo de processo. 

A implementação de standard work segue cinco passos, que passam pelo desenvolvimento do 
trabalho no gemba: 

• Definição de objectivos de melhoria 

• Estudo do trabalho 

• Melhorar o trabalho 

• Normalizar o trabalho 

• Treino de operadores 

SMED 

O SMED significa Single Minute Exchange of Die, que é traduzido como troca de ferramenta 
em minute singular. Tal como o seu nome indica, esta metodologia pretende a obtenção de 
trocas de referência em tempos mais curtos que dez minutos através da análise e melhoria das 
operações envolvidas nessa mesma troca. O desenvolvimento desta metodologia é atribuído a 
Shigeo Shingo (1909-1990). 

A duração de uma troca de referência é entendida como sendo o período de tempo desde a 
finalização de produto imediatamente antes do início da troca até à saída de produto de 
qualidade aprovada após realização de troca de referência. 

Ilustração 5 - Exemplo de bordo de linha 

ideal 

(fonte: Instituto Kaizen Portugal) 



O SMED parte da identificação das operações realizadas em troca de referência segundo 
internas, tarefas que apenas podem ser realizadas durante período de paragem do 
equipamento, e externas, operações que podem ser realizadas em paralelo com a realização do 
processo produtivo. O segundo passo é agregação de tarefas externas para antes ou depois
realização de todas as tarefas internas, para que seja minimizado o tempo efectivo de 
paragem. O passo seguinte é a conversão de tarefas internas em externas. Operações como o 
aquecimento ou ajuste de ferramenta podem ser realizadas externamente para r
de paragem efectiva da máquina. O quarto passo será a melhoria de operações internas e 
finalmente é feita também uma redução da duração das operações externas através da 
melhoria das mesmas (Shingo, 2000)

2.2.3 Fluxo na Logística Interna

Supermercados 

A designação normalmente utilizada para caracterizar espaços de armazenamento onde há 
localizações fixas para cada referência, armazenamento ao solo para facilitar o acesso, gestão 
visual que facilita o operar do mesmo e 
supermercados. 

Existem diferenças substanciais entre aquilo que é o armazenamento tradicional e o por 
supermercados. Este último encontra
O supermercado contempla 
deverão existir kanbans de que despoletam a reposição da sua respectiva referência. Este nível 
de reposição para cada referência 

                                                
11 FIFO: First In First Out – regra de execução de operações em que o primeiro

primeiro a ser tratado 

O SMED parte da identificação das operações realizadas em troca de referência segundo 
rnas, tarefas que apenas podem ser realizadas durante período de paragem do 

equipamento, e externas, operações que podem ser realizadas em paralelo com a realização do 
processo produtivo. O segundo passo é agregação de tarefas externas para antes ou depois
realização de todas as tarefas internas, para que seja minimizado o tempo efectivo de 
paragem. O passo seguinte é a conversão de tarefas internas em externas. Operações como o 
aquecimento ou ajuste de ferramenta podem ser realizadas externamente para r
de paragem efectiva da máquina. O quarto passo será a melhoria de operações internas e 
finalmente é feita também uma redução da duração das operações externas através da 

(Shingo, 2000). 

na Logística Interna 

A designação normalmente utilizada para caracterizar espaços de armazenamento onde há 
localizações fixas para cada referência, armazenamento ao solo para facilitar o acesso, gestão 
visual que facilita o operar do mesmo e sistema de reposição em FIFO

Existem diferenças substanciais entre aquilo que é o armazenamento tradicional e o por 
supermercados. Este último encontra-se estritamente ligado ao planeamento em 
O supermercado contempla limites máximos de inventário e níveis de reposição para os quais 

de que despoletam a reposição da sua respectiva referência. Este nível 
de reposição para cada referência  pode ser calculado através de expressão:

         

regra de execução de operações em que o primeiro objecto

Ilustração 6 - Etapas SMED 

(fonte: Instituto Kaizen Portugal, 2010) 

Desenho de Fábricas Lean 

15 

O SMED parte da identificação das operações realizadas em troca de referência segundo 
rnas, tarefas que apenas podem ser realizadas durante período de paragem do 

equipamento, e externas, operações que podem ser realizadas em paralelo com a realização do 
processo produtivo. O segundo passo é agregação de tarefas externas para antes ou depois da 
realização de todas as tarefas internas, para que seja minimizado o tempo efectivo de 
paragem. O passo seguinte é a conversão de tarefas internas em externas. Operações como o 
aquecimento ou ajuste de ferramenta podem ser realizadas externamente para reduzir o tempo 
de paragem efectiva da máquina. O quarto passo será a melhoria de operações internas e 
finalmente é feita também uma redução da duração das operações externas através da 

A designação normalmente utilizada para caracterizar espaços de armazenamento onde há 
localizações fixas para cada referência, armazenamento ao solo para facilitar o acesso, gestão 

sistema de reposição em FIFO11 é a de 

Existem diferenças substanciais entre aquilo que é o armazenamento tradicional e o por 
se estritamente ligado ao planeamento em pull e kanban. 

limites máximos de inventário e níveis de reposição para os quais 
de que despoletam a reposição da sua respectiva referência. Este nível 

pode ser calculado através de expressão: 

 

objecto a ser recebido é o 
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Onde,  é o coeficiente de segurança d
factor de segurança interno (variações do OEE) e o externo (erros de previsão, variação de 
lead time de fornecedores, picos de procura).

Um supermercado representa a existência de inventário, ou seja, 
deveria existir. Contudo, este possibilita a absorção de variações da procura e assegura o 
time de resposta ao cliente. 

Mizusumashi 

O termo mizusumashi é palavra japonesa de denominação de operador logístico responsável 
por movimentar materiais e informação na fábrica. Este operador terá o seu trabalho 
normalizado, actuando à semelhança de um metro, que passa sempre por todas as estações 
pré-estabelecidas a um tempo determinado para descarregar ou carregar o que estiver pronto a 
ser transportado. Ao invés do 
empilhadores, que à semelhança de táxis, são chamados quando surge a necessidade
(Coimbra, 2009). 

O presente documento expõe a implementação de estruturas necessárias ao funcionamento do 
mizusumashi. 

Enquanto o empilhador implica custos de equipamento elevados, baixa produtividade e 
dificuldade de operatividade, o mizusuma
facilidade de utilização, bem como apresenta elevada produtividade, normalização de 
operações e estabelece a cadência de produção, pois esta estará alinhada com a frequência de 
paragens deste operador logístico.

Sincronização 

O abastecimento de materiais pode ser estimulado por recurso a 
kanban de sequenciados. Enquanto normalmente é feita referência a 
simplesmente através do termo 
denominado junjo (JJ) (Productivity Press Development Team, 2002)
servem a sincronização do abastecimento com a cadência de produção da linha em que 
actuam. 

Os casos práticos apresentados na presente tese contemplam tanto o recurso a abastecimento 
por Kb, como por JJ. 

O Kb tem como sua principal função evitar o 
identificar o que é necessário com a antecedência necessária, revela os processos 
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impõe ritmo à produção. O Kb encontra-se estreitamente ligado ao conceito de nível de 
reposição introduzido por supermercados. Quando este nível é atingido é libertado o 
respectivo Kb que despoletará a reposição da referência em falta. O nível de reposição deverá 
ser determinado para o lead time de reposição de sua respectiva referência. O Kb toma 
normalmente a forma de cartão contendo todas as informações necessárias à realização de 
processo de reposição e é transportado por mizusumashi entre zona de armazenamento e zona 
de produção ou encomenda e vice-versa. 

O JJ pretende o abastecimento sequenciado de componentes ao seu ponto de uso. Trata-se de 
alternativa ao sistema em Kb à qual se recorre quando a diversidade de componentes a serem 
abastecidos ao mesmo ponto de uso assim o justifica. O planeamento de uma dada produção 
dá origem à emissão de vários JJ segundo uma determinada sequência, frequentemente na 
forma de um cartão, que contém toda a informação necessária para que o mizusumashi realize 
o abastecimento de cada um dos seus respectivos componentes ao seu ponto de uso. A 
sequência em que estes são abastecidos é a mesma que a sequência segundo a qual os cartões 
JJ são emitidos. A sua emissão é feita com a antecedência necessária para que o 
abastecimento dos componentes sequenciados seja feito em ciclo do mizusumashi 
imediatamente anterior ao seu uso. 

Planeamento em Pull 

O sistema tradicional de planeamento de produção é caracterizado pelo termo push – 
empurrar – por se ver baseado na elaboração de plano mestre daquilo que deverá ser 
produzido com base em previsões. Este plano mestre é normalmente elaborado por sistema 
MRP13. Após cada processo pelo qual passa, o material processado é levado para o próximo. 
Assim, o material é empurrado ao longo da cadeia. 

O sistema em push apresenta lotes de grande dimensão, que se vêm reflectidos em lead times 
longos e um fluxo de material lento e fluxo de informação reduzido. Recorre-se normalmente 
a software standard e destaca-se a incerteza das previsões. 

O sistema em pull é estruturado de forma distinta, dependendo do mercado em que se opera. 
Um sistema pull ideal não tem supermercados, todas as operações são integradas e tudo o que 
é produzido em uma operação é imediatamente aceite na operação seguinte. No entanto, a 
introdução de supermercados serve para reduzir o lead time de resposta a encomendas e com 
isso, um melhor serviço ao cliente (Karmarkar, 1991). 

A introdução de supermercados em uma estrutura em pull impõe que se determine quais são 
as referências para as quais a fábrica trabalha em MTS14 e em MTO15. Recorre-se 
frequentemente a uma análise ABC (ou análise de Pareto) para sustentar tal decisão (Wild, 
2002). 

Enquanto referências tipo A serão aquelas de maior valor, maior frequência de vendas ou 
maior quantidade de vendas, as referências C representarão aquelas referências de menor 
valor, menor frequência de vendas ou menor quantidade vendida. Geralmente opta-se por 

                                                 
13 MRP: Material Resource Planning – ferramenta de planeamento da produção através do recurso a previsões e 
envio de ordens de produção a várias secções da cadeia produtiva 
14 MTS: Make to Stock – produção orientada à reposição de stocks 
15 MTO: Make to Order – produção orientada à resposta a encomendas 
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trabalhar em MTS para as referências A e MTO para as referências C. Para as referências B 
opta-se por MTS ou MTO dependendo da política comercial que a empresa adaptar. 

2.2.4 Value Stream Design 

O value stream design (VSD) e value stream mapping (VSM) são ferramentas de 
representação gráfica de processos ao longo da cadeia de valor. Serve-se de símbolos para a 
caracterização de processos de diferente natureza. Contempla tanto o fluxo de materiais, como 
de informação. 

Em primeiro lugar o VSM é realizado para a situação actual e inclui operações de valor 
acrescentado e desperdícios. Assim, serve de ponto de partida para a implementação de 
metodologia Kaizen. São detectadas oportunidades de melhoria e é melhorado o entendimento 
da cadeia de valor. Segue-se a elaboração de visão Lean através de VSD, visão da mesma 
cadeia de valor, mas sem desperdícios e elevados níveis de desempenho. Por último define-se 
recorrendo também a VSD mapa da cadeia de valor já como é proposto que seja 
transformada, para que se aproxime à visão Lean. Desta forma, o desenho de um mapa 
esquemático da cadeia de valor passa por quatro etapas chave (Rother & Shook, 2003): 

• Seleccionar uma família de produtos 

• Mapear a situação actual 

• Criar visão Lean 

• Definir itinerário Kaizen 

 

Ilustração 7 – Legenda de símbolos VSM conforme Microsoft Office Visio 2007 
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3 Situação inicial do Grupo Polisport 

Após apresentação das bases teóricas, interessa agora a apresentação de análise da situação 
inicial do Grupo Polisport. Com base em ferramentas já apresentadas, são caracterizados os 
papeis que a Polisport e a Polinter, empresas do Grupo Polisport, desempenham na sua 
respectiva cadeia de valor. Serve para tal a esquematização visual da mesma cadeia de valor, 
bem como a identificação e descrição das diferentes linhas e processos produtivos realizados 
em ambas as empresas. São também apresentadas particularidades das duas empresas e dos 
mercados em que se inserem. Com a descrição de layouts é completada a descrição das 
fábricas de ambas as empresas. 

As oportunidades de melhoria detectadas após análise da situação inicial encontram-se 
descritas em detalhe em documento anexo (Anexo A). Tais oportunidades de melhoria são 
baseadas na identificação de desperdício segundo os sete tipos diferentes de muda. 

3.1 Value Stream Mapping 

Para o caso tratado tem-se duas empresas como parte do Grupo Polisport. Desta forma são 
apresentados mapas esquemáticos dos processos de ambas empresas, começando pela 
Polinter, empresa de injecção de plásticos. 

3.1.1 Polinter 

O esquema apresentado para o caso da Polinter representa a cadeia de processos que é 
semelhante para todos os produtos aí produzidos, havendo apenas variações para produtos 
específicos, tais como a ausência de montagem para produtos que não o requerem e a 
realização de segunda injecção para produtos Dual Injection. 

Ilustração 8 – Cadeia de valor interna, Polinter 
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3.1.2 Polisport 

No caso da Polisport existem três fluxos distintos, que tratam três grupos distintos de 
produtos, conforme anteriormente mencionado: revenda; reembalamento e montagem. Assim, 
existem três cadeias de processos distintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o caso da revenda tem-se uma cadeia simples, relativamente ao que se verifica para os 
restantes tipos de artigos, onde tomam maior relevo os processos de armazenamento, 
planeamento e gestão de stocks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os processos envolvidos no reembalamento exigem que a Polisport execute operações de 
embalamento próprio a produtos adquiridos a fornecedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os produtos que são obtidos por montagem atravessam a cadeia de valor mais completa da 
Polisport. São também estes produtos que têm maior significado em termos de volume de 
vendas desta empresa. 
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3.2 Processos Produtivos Passo a Passo 

Apresentada a sequência produtiva, tanto da Polinter, como da Polisport, segue-se uma 
discussão dos processos e de cada uma das suas operações. Esta serve não só a explanação 
dos processos, como também a identificação de problemas a corrigir em visão Lean. 

A análise de operações é feita segundo o seguimento da cadeia de processos incorporada pela 
Polinter e pela Polisport., 

Recepção de Matéria-Prima 

A importância da aquisição de plástico granulado a baixo custo na indústria de injecção de 
plásticos impele que empresas como a Polinter realizem compras de oportunidade de tais 
matérias-primas. Com isto entende-se que a recepção de matéria-prima deste tipo envolve 
pontualmente o tratamento de elevadas quantidades de material da mesma referência. A 
principal matéria-prima utilizada pela Polinter no exercício de sua actividade é apenas uma. 
Esta é adquirida de fornecedores estrangeiros e o excesso comprado pode ser revendido a 
outros fornecedores de peças plásticas. 

A coloração das peças produzidas exige a utilização de corantes, que apesar do seu menor 
volume, apresentam uma elevada diversidade de referências distintas. 

São também recebidos componentes metálicos, necessários à realização de montagens pedidas 
pelo cliente. 

Preparação 

A preparação serve para retirar de armazém o plástico granulado e corante necessários para a 
produção de determinada peça plástica. As quantidades de material preparado são 
determinadas para um volume de produção pré-determinado de um produto de referência 
específica. 

Mistura 

Apesar da existência de máquinas de mistura de corante com a matéria-prima utilizada na 
alimentação das máquinas de injecção, estas não garantem a homogeneidade da mistura. 
Assim e em especial para peças de maior valor estético, é realizada pré-mistura de corante 
com a matéria-prima preparados. Esta serve para garantir que as peças produzidas para a 
mesma referência terão sempre a mesma coloração. 

Injecção 

A injecção de um lote de determinada peça é realizada após abastecimento de matéria-prima e 
colorante em máquina de injecção, colocação de molde da peça pretendida e instalação de 
outros acessórios necessários ao seu funcionamento. Serve a presença de operador para o 
controlo da máquina de injecção e peças produzidas, remoção de peças do molde para as 
máquinas sem braço robot que o faça e para a realização de operações que seguem a injecção. 

Uma porção menor da produção da Polinter é de Dual Injection, pelo que algumas peças 
passam por um segunda injecção. O lote de peças a passar por segunda injecção é armazenado 
como semi-acabado até a mesma ser realizada. 

Produtos que não sofrerão uma segunda injecção ou qualquer montagem vêm a sua rebarba 
retirada e são já produto terminado à saída da máquina de injecção e são embalados como tal 
pelo operador. 
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Controlo de Qualidade 

O processo de controlo de qualidade representado sugere a realização de controlo de 
qualidade de produtos por amostragem que é realizado sob a forma de controlo volante. 
Adicionalmente tem-se também a realização de controlos de qualidade ao início de cada turno 
de produção em que são verificados os últimos produtos controlados no turno anterior. É 
contemplado também o auto-controlo por parte de operadores à saída da máquina de injecção. 

Primeira Montagem 

Há diversas montagens que são realizadas por operadores imediatamente à saída da máquina 
de injecção, em especial para aquelas cuja realização é facilitada e apresenta qualidade 
superior se feitas com as peças ainda quentes. Porém, há também peças para as quais a 
realização adicional de montagens exige que as peças se encontrem a frio. 

Desta operação resultam produtos terminados que poderão ainda ser imediatamente 
embalados pelo operador, como também semi-acabados que passam por operações adicionais. 

Segunda Montagem 

Para peças que ainda sejam consideradas semi-acabados após realização de primeira operação 
de montagem, tem-se a realização de segunda operação de montagem que tanto poderá ser 
realizada por trabalhadores da Polinter, como por tarefeiros16. Qualquer produto que passe por 
segunda montagem é já produto terminado e após inspecção é embalado e armazenado em 
armazém de produto terminado. 

Expedição 

Na expedição o produto terminado é preparado e carregado em paletes em camião para o 
cliente da Polinter, a Polisport. 

Recepção 

À recepção da Polisport são recebidos produtos provenientes da Polinter, que apesar de terem 
sido inspeccionados pelo departamento de Qualidade comum ao Grupo Polisport aquando da 
sua produção, ainda são controlados novamente por amostragem à recepção da Polisport. Os 
produtos provenientes dos restantes fornecedores são sempre controlados por amostragem 
quanto à sua quantidade e qualidade. 

São recebidas volumosas encomendas de produtos tanto para revenda, como produtos para 
reembalamento que servem para completar a gama de ofertas da Polisport aos seus clientes e 
componentes necessários às operações de montagem realizadas nesta empresa. 

Entre os componentes de montagem distinguem-se aqueles que são adquiridos pela Polisport 
e os que são fornecidos por clientes por se destinarem a produtos específicos e exclusivos. 

Os produtos para revenda são transportados directamente para o armazém de produto 
terminado. 

Abastecimento 

O armazém de materiais encontra-se organizado entre área de componentes destinados à 
montagem de cadeiras de bebés para carros e área comum para os restantes artigos. Não é 

                                                 
16 Tarefeiros: pessoas individuais externas à empresa que são remuneradas segundo a realização de tarefas (por 
exemplo, montagem de peças) 
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mantida localização fixa de referências, sendo também frequente a localização de referências 
tanto ao nível do chão como em altura. Assim, o picking17 de materiais a abastecer às linhas 
de produção é feito com o recurso a empilhadores. São apenas retiradas as quantias exactas 
requeridas para a produção estabelecida em plano do mesmo. O abastecimento às linhas é 
feito em zona próximo à linha de produção a que se destina. 

Montagem 

As operárias das linhas de montagem vêm-se impelidas a movimentar o material a montar 
para o posto em que pretendem fazê-lo. Trata-se maioritariamente de montagens manuais de 
componentes de pequena dimensão. Os utensílios necessários para a realização de tais 
montagens incluem máquinas de aparafusar pneumáticas, e consumíveis tais como cola, fita-
cola, entre outros. São tarefas de precisão realizadas com o intuito de obter produtos de valor 
funcional e estético. Cada linha é dedicada à produção de apenas variantes de um mesmo 
produto e é organizada por postos de trabalho separados. Ao fim da linha obtém-se produto 
terminado colocado já em paletes, que é transportado para o armazém. 

Expedição 

O produto terminado é preparado na zona de expedição para ser transportado para clientes. 
Este armazém é organizado segundo as diferentes referências de produto terminado presentes 
no mesmo. A disposição de diferentes referências tanto ao nível do chão como em altura 
exige o recurso a empilhador para gestão operacional deste armazém. 

A preparação de produto terminado implica normalmente que as respectivas paletes sejam 
envolvidas em filme plástico. 

3.2.1 Particularidades dos processos 

São apresentadas as particularidades de processos associados a determinados produtos, bem 
como as particularidades de processos associados a tecnologias de injecção utilizadas. 

Bicicleta – Cadeira de Bebé 

As cadeiras de bebé são injectadas na Polinter e recebem a montagem de estofo, e para o caso 
de cadeiras de modelo Bilby são também montados os pousa pés. Estas cadeiras já 
diferenciadas são vendidas pela Polinter à Polisport. Esta última mantém inventário das 
diversas referências de cadeiras com estofos diferentes no sentido de garantir a sua 
flexibilidade e capacidade de resposta ao cliente. Para cada referência específica de estofo 
colocado em uma cadeira são montados os pousa pés que lhe são referentes. 

Bicicleta – Capacetes 

Enquanto parte dos modelos de capacetes comercializados pela Polisport lhe são fornecidos já 
na sua forma final, mas em embalagem do fornecedor, os restantes modelos são montados de 
acordo com especificações de clientes. Os primeiros são produzidos por fornecedores 
estrangeiros com elevados lead times e a sua encomenda é feita com base em previsões da 
procura. Tais previsões apresentam uma incerteza elevada, fruto da antecedência com que são 
realizadas. 

                                                 
17 Picking: recolha de materiais em armazém 
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Bicicleta – Guarda-lamas 

Os guarda-lamas de bicicleta são injectados na Polinter e passam pela montagem de alguns 
componentes metálicos por operários ou tarefeiros antes de passarem para a Polisport onde 
são armazenados para passarem a ser directamente comercializados. 

Motas – Protecções de Mão e Porta Faróis 

De forma equivalente ao que ocorre com os guarda-lamas de bicicleta, também as protecções 
de mão porta faróis para motocicleta são injectados pela Polinter e vêm as suas montagens 
realizadas por operários desta empresa ou tarefeiros contratados para o efeito. Quando 
entregues à Polisport estes produtos são já produto terminado e pronto a ser comercializado. A 
injecção dos componentes utilizados na sua montagem tanto pode ser feita na Polinter, como 
subcontratada para que seja feita externamente. 

Motas – Protecções (Coletes) 

Os coletes tanto podem ser adquiridos pela Polisport de fornecedores estrangeiros já no estado 
de produto terminado, como também podem ser montados nesta empresa. Os componentes 
utilizados na montagem dos coletes, essencialmente plástico e estofos, são obtidos de outros 
fornecedores de peças injectadas para além da Polinter e fornecedores locais respectivamente. 
A sua preparação e montagem são realizadas em linha de produção da Polisport. 

Motas – Réplicas 

As peças réplicas para motocicleta são injectadas na Polinter já com a marca Polisport sobre 
as mesmas. Tais peças são então embaladas e apresentadas como produto terminado. A 
Polisport pode optar por vender tais peças segundo a sua referência ou em conjuntos de peças 
sob a marca Polisport ou comercializar tais peças segundo a sua referência ou em conjuntos 
de peças para marca branca. No caso de tais peças serem vendidas para marca branca, estas 
têm de ser raspadas no sentido de retirar o relevo plástico de identificação da marca Polisport 
sobre a mesma. 

Automóvel – Cadeiras de Bebé 

As peças necessárias à montagem de tais cadeiras são armazenadas em espaço separado do 
restante armazém, em parte porque componentes específicos de diferenciação das cadeiras são 
fornecidos pelo cliente. Como exemplo de tais componentes tem-se os estofos utilizados no 
fabrico das cadeiras. Os diferentes modelos de cadeira de bebé para bicicleta distinguem-se 
entre IziSleep e Stokke e os restantes modelos IziCombi, IziComfort e IziKid nas suas formas 
X3, X3 ISOFIX e X2. 

Inmold Plastic Decals (IPD) 

O Grupo Polisport detém patente da tecnologia IPD. Esta tecnologia permite a aditamento em 
molde de decalques plásticos à superfície das peças injectadas. Desta forma é obtida uma 
maior durabilidade de tais decalques. 

A tecnologia IPD implica maiores cuidados de afinação das máquinas de injecção, bem como 
o recurso a utensílios adicionais para a sua realização. É exigido que a alimentação de uma 
máquina que produza peças IPD seja feita por operador dedicado e o produto produzido passa 
por maiores cuidados de inspecção de qualidade. Note-se que tal tecnologia confere maior 
funcionalidade a peças já de grande valor estético. 
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Dual Injection 

Tal como já indicado, a produção de peças por DI impõe a realização de segunda injecção 
sobre produtos já injectados uma primeira vez. A produção por lotes impõe que entre a 
primeira e a sua segunda injecção exista zona onde estas peças possam ser armazenadas. A 
segunda injecção requer a alimentação de material de injecção bem como a introdução das 
peças já anteriormente injectadas em molde. 

A tecnologia DI permite a produção de peças de injecção inteiras compostas por materiais 
diferentes. 

3.3 Particularidades das Empresas 

Colaboração entre empresas 

As empresas do Grupo Polisport apresentam uma estreita colaboração sustentada pela 
comunicação diária no exercício das suas actividades e pela partilha de departamentos. Estes 
departamentos incluem o departamento de Qualidade, que é responsável por assegurar a 
qualidade dos componentes e processos realizados, e o departamento de Informática, que 
presta serviços de implementação, manutenção e gestão integrada dos sistemas de informação 
de ambas as empresas. 

A Polinter e a Polisport são duas empresas independentes, porém é política do Grupo que a 
Polisport tenha a Polinter como seu fornecedor preferencial de peças plásticas. Por sua vez a 
Polinter deve manter-se competitiva para que mantenha a Polisport como cliente. 
Actualmente a Polisport é cliente exclusivo da Polinter. 

Mercado de Actividade 

Conforme já referido a Polisport comercializa peças para três mercados distintos: o mercado 
do ciclismo, motociclismo e automóvel. 

A Polisport comercializa cadeiras de bebés, capacetes, guarda-lamas, bidões e diversos 
acessórios para bicicletas. A procura de tais produtos apresenta forte sazonalidade. A procura 
é mais elevada entre os meses de Março a Junho e chega a ser pelo menos quatro vezes 
inferior em períodos de baixa procura. 

Ilustração 11 - Vendas de cadeira de bebé para bicicleta 

(fonte: Polisport, 2010) 
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No mercado associado a motocicletas a Polisport vende protecções de mão, porta faróis, peças 
réplicas, protecções e diversos. De forma semelhante ao que ocorre com os produtos para 
bicicleta, também estes apresentam sazonalidade. A sua procura verifica-se como sendo 
superior entre os meses Março e Julho. 

Para o mercado automóvel, a Polisport produz cadeiras de bebés, de forma regular ao longo 
de todo o ano. 

Esta empresa tem dependido do aumento de capacidade produtiva e criação de elevados níveis 
de inventário de produto acabado para conseguir responder à elevada sazonalidade 
característica dos mercados em que actua. Desta forma, esta empresa produz para responder a 
elevados picos de procura durante uma parte do ano, enquanto durante a segunda parte do ano 
vê-se a produzir para encomendas comparativamente reduzidas e para a criação de inventário 
de produto acabado. 

Dado que a Polisport é o principal cliente da Polinter a sazonalidade apresentada também tem 
influência sobre as encomendas feitas à Polinter. A interligação de sistemas de ambas 
empresas actua como medida de controlo do efeito de chicote criado, conforme sugerido por 
Schniederjans et al. (2002, p. 55). 

3.4 Fluxo de Informação 

3.4.1 Polinter 

O planeamento de produção da Polinter apresenta-se como tipicamente push, como imposto 
pela utilização contínua das máquinas de injecção e produção de lotes de grande dimensão. 
Tal planeamento é realizado de acordo com previsões do que será requisitado pelo cliente. O 
planeamento da produção é realizado numa base semanal. No entanto, dada a proximidade e 
colaboração entre a Polinter e a Polisport, verificam-se frequentes alterações de planeamento 
quando requerido pelo cliente da Polinter. Durante o período de maior procura estas 
alterações são feitas com maior frequência e são usadas como medida para a gestão de 
urgências de encomendas da Polisport. 

Ilustração 12 - Vendas de peças réplicas 

(fonte: Polisport, 2010) 
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O recurso a ferramenta MRP serve o planeamento de produção. O departamento de logística 
da Polinter delimita as encomendas junto a fornecedores de acordo com o plano semanal da 
produção e dados obtidos do MRP. Para casos de alterações do planeamento semanal têm de 
ser feitas alterações ao plano logístico de forma manual. 

3.4.2 Polisport 

A Polisport também recorre a ferramenta informática MRP para determinar a sua produção e 
necessidades impostas pela mesma. Esta baseia-se em previsões para a maioria dos seus 
produtos. No entanto, para as cadeiras de bebés para automóvel a produção é feita para 
satisfazer encomendas do cliente, sendo que o mesmo é também fornecedor das peças 
necessárias para o fazer. Tem-se também a realização de produções isoladas especificadas por 
clientes. Assim, enquanto na sua maioria o se verifica um planeamento em push, também se 
encontra uma parte específica do planeamento realizada em pull. 

3.5 Layout das Empresas 

3.5.1 Polinter 

 

Ilustração 13 - Layout inicial Polinter 

(fonte: Polinter, 2010) 
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O layout inicial da Polinter encontra-se estruturado por células, em que cada célula se centra 
sobre a máquina de injecção que integra. Este caracteriza-se pelo funcionamento isolado e 
independente das diferentes máquinas de injecção. Cada operador associado a cada máquina 
trabalha de forma dedicada. O trabalho que os operadores realizam centra-se no controlo do 
funcionamento da máquina, qualidade das peças, realização de montagens e embalamento das 
peças à saída da máquina de injecção. São frequentes as situações em que a ocupação do 
operador não é total e é verificado desperdício de espera do operador ou desperdício de 
movimentação enquanto este se desloca para ajudar outro operador cuja carga de trabalho da 
sua respectiva máquina seja superior à que consegue suportar. É ausente a marcação de zonas 
dedicadas à montagem, bem como o ordenamento detalhado do armazém da fábrica. Ao invés 
de um fluxo de abastecimento das máquinas existe apenas o abastecimento directo a máquinas 
individuais e segundo requisições realizadas. O local de armazenamento de todos os moldes e 
restantes ferramentas para todas as máquinas encontra-se centralizado num local da máquina 
de injecção 1A, de 1 000 toneladas. 

3.5.2 Polisport 

O layout da fábrica Polisport não apresenta qualquer identificação da estrutura da produção 
realizada por não existir norma fixa de disposição da produção ai realizada. O espaço da 
fábrica Polisport encontra-se organizado por zonas, no entanto a sua produção segue um 
layout em linha. Estas linhas são compostas por elementos movíveis (bancadas), que são 
reorganizados de acordo com a necessidade para a produção planeada e linhas para a 
satisfazer. Tal solução apresenta vantagens quanto à flexibilidade de alteração das linhas de 
produção em troca de uma menor ergonomia e adaptabilidade às necessidades impostas pelos 
componentes e operações de montagem dos produtos a produzir. 

3.6 Resumo 

Neste capítulo foi apresentada a situação inicial das empresas do Grupo Polisport, sendo dada 
especial atenção à forma de realização dos processos produtivos. O recurso a esquemas 
representativos da cadeia de valor da Polisport e Polinter serve a contextualização dos 
mesmos, enquanto a descrição processo a processo ser para introduzir o detalhe necessário 
para reconhecer oportunidades de melhoria. Alguns produtos e tecnologias, e seus processos, 
são caracterizados por particularidades, também essas descritas. Os layouts tanto da fábrica da 
Polisport, como da fábrica da Polinter e sua análise pretendem a identificação de pontos de 
melhoria na disposição de espaços utilizados. Também são apresentadas algumas 
particularidades do mercado e funcionamento conjunto das empresas tratadas. 



Desenho de Fábricas Lean 

29 

4 Solução proposta 

O presente capítulo apresenta a solução proposta para o caso em estudo. Entende-se que tal 
proposta parte da elaboração de visão Lean do funcionamento das fábricas Polinter e Polisport 
e passa pela elaboração de solução Kaizen de implementação da mesma. Assim, enquanto a 
Lean caracteriza o estado pretendido, Kaizen engloba também como alcançar tal objectivo 
através de acções de melhoria contínua. 

 

A visão Lean apresentada é desenvolvida no seguimento da identificação de oportunidades de 
melhoria da situação inicial e representa um cenário de funcionamento das empresas do 
Grupo Polisport em que estas têm minimizado qualquer desperdício. Entende-se por 
desperdício os sete tipos diferentes de muda. 

4.1 Value Stream Design 

A optimização dos processos da cadeia de valor implica que esta deve estar orientada à 
produção daquilo que é valorizado pelo cliente. Assim, entende-se que tal cadeia de valor 
deve ser definida em conformidade com os requisitos específicos do produto que é seu 
resultado. Desta forma, passam a ser apresentados esquemas representativos da cadeia de 
valor proposta para a produção de cada um dos diferentes produtos comercializados pela 
Polisport. É de notar que o controlo de qualidade de produtos Polinter na Polisport apenas 
deva passar a ser realizado para aqueles que não foram submetidos a tal processo por 
membros do departamento de qualidade entre a sua injecção e expedição para a Polisport. 
Dado que na Polinter existirá menor diferenciação entre os produtos injectados, é apresentada 
cadeia de valor interna geral desta empresa. 

Para cada uma das soluções propostas são indicados os benefícios adquiridos por tal nova 
cadeia de valor, bem como as dificuldades que serão enfrentadas na sua implementação. 

4.1.1 Polisport 

Bicicleta – Cadeiras de Bebé 

É proposto que seja feita a diferenciação de cadeiras de bebé o mais tarde possível ao longo 
da cadeia de valor das empresas Polinter e Polisport, pois tal medida vem reduzir o número de 
referências que são geridas em inventário, assim como redução do mesmo. 

A gestão de referências de cadeiras já com estofo obriga a gestão de combinações de 
diferentes estofos com diferentes cadeiras de um mesmo modelo já antes de estas serem 
introduzidas em linha de montagem em que são transformadas em produto terminado. No 
entanto, se só for atribuído o estofo a cada cadeira quando esta já se encontra em processo de 
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se tornar produto terminado, é necessária a gestão das diferentes referências de cadeiras e 
estofos ao invés da gestão das suas combinações (Anexo B). 

Assim, a montagem de estofos, e seus respectivos pousa pés, nas cadeiras é proposta ser 
realizada em linha de montagem da Polisport. Para além de uma redução de referências em 
inventário obtém-se também a eliminação de rejeitados de montagem da Polinter. Esta 
redução implica por sua vez menos re-trabalho de produtos rejeitados. Outro benefício de tal 
alteração é a eliminação de inventário de pousa pés em armazém da Polinter, que não deve ser 
mais responsável pela montagem dos mesmos para nenhum modelo, e com isso a redução de 
códigos de produtos a serem geridos no seu sistema. 

Ao gerir a forma quais os estofos e seus respectivos pousa pés que são montados nos 
diferentes modelos de cadeira a Polisport passa a poder definir directamente quais as 
diferentes combinações destes elementos que pretende que sejam produzidas. A maior 
flexibilidade de produção de diferentes variantes de cadeiras permite à Polisport oferecer uma 
maior diversidade de produtos aos seus clientes. A abertura de novos códigos resume-se à 
criação de códigos para produto acabado e não também para peças constituintes da 
montagem. 

As dificuldades a serem enfrentadas com a transferência da colocação de estofos nas cadeiras 
de bebé para bicicleta são o maior tempo de montagem de cadeiras na Polisport. Na Polinter, 
é possível a transformação de tempo em que o operador de máquina de injecção anteriormente 
montava estofos em cadeiras em períodos de ausência de tarefas de valor acrescentado. 

Propõe-se o desenho de linhas orientadas especificamente à produção de cadeiras de bicicleta. 
Tais linhas deverão eliminar o desperdício causado pelo trabalho de abastecimento aos postos 
de trabalho pelos operários da produção, eliminar a produção por lote para que esta seja 
realizada segundo um fluxo unitário e aumentar a produtividade obtida para um mesmo 
número de operários. Tal nova linha segue regras de ergonomia que facilitam o trabalho dos 
operários, bem como se propõe a normalização e treino do trabalho a ser realizado por estes. 
O acesso aos componentes ao longo do bordo de linha encontra-se estabelecido de acordo 
com a sequência de operações de montagem de modelo para o qual a linha se encontra 
orientada. A validade do desenho de linha proposto é verificada em conjunto com os diversos 

Ilustração 14 - VSD de cadeiras de bebé Polisport para bicicleta 
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intervenientes e responsáveis pelo fabrico das cadeiras e sob a realização de testes de 
simulação da mesma. Para tal recorre-se à construção de mockups18 de tais linhas. 

Foi determinado que seriam necessárias três linhas para a montagem dos modelos de cadeira 
de bebé Polisport para bicicleta com maior procura. Enquanto a primeira linha serve a 
produção dos modelos Boodie FF e Koolah FF, que representam 40,24% da produção total de 
cadeiras de bebé para bicicleta durante os meses de Janeiro a Abril de 2010, uma segunda 
linha está dedicada à montagem do modelo Bilby Jr, pois esta representa 5,70% da produção 
para o mesmo período e os seus componentes são distintos dos utilizados nas restantes 
cadeiras. A terceira linha prevê-se flexível e serve para produzir todos os modelos restantes, 
com a excepção dos modelos Quokka e Wallaby. Estes últimos dois modelos distinguem-se 
dos restantes pela forma como são montados e pelos componentes que o compõem, à 
semelhança do que ocorre com o Bilby Jr. No entanto, a procura dos modelos Quokka e 
Wallaby para o período utilizado como referência na sua avaliação é respectivamente de 
1,97% e 3,15%. Os níveis de produção necessários à satisfação desta procura são obtidos 
através da utilização de postos individuais de produção. Os desenhos desenvolvidos para as 
diferentes linhas referidas encontram-se disponíveis para consulta em anexo (Anexos C a E). 

O agrupamento dos diferentes modelos a diferentes linhas e postos individuais foi feito de 
acordo com a sua procura e semelhança de operações e componentes com os restantes 
modelos. O período utilizado para estabelecer as relações de procura entre modelos é 
considerado representativo do comportamento da procura (Polisport, 2010). 

Bicicletas – Capacetes 

Os capacetes fornecidos à Polisport já no estado de produto acabado passam a ser entregues a 
esta empresa já em embalagem em que esta pretende comercializar os mesmos. Assim, é 
eliminado o trabalho de embalamento que ocorre na Polisport. Entretanto, os modelos 
produzidos para satisfazer requisitos específicos de clientes passam a ser montados em linha 
orientada para esse efeito. 

                                                 
18 Mockup: construção provisória em materiais de baixo custo de forma semelhante à da estrutura que se 

pretende simular 

Ilustração 15 - VSD de capacetes Polisport para ciclismo 
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A encomenda de capacetes de catálogo Polisport, que são obtidos já como produto terminado 
quando recebido dos seus fornecedores estrangeiros, é feita em modelo pull segundo o qual a 
Polisport deverá estabelecer o nível de reposição de acordo com o lead time dos mesmos 
fornecedores. Tal medida deverá reduzir o nível de inventário em armazém Polisport 
consequência da necessidade de encomendas de grande antecedência a fornecedores, 
realizadas segundo previsões incertas da procura. 

Enquanto o fornecimento de capacetes já produto terminado em embalamento Polisport 
poderia ser visto como eventual dificuldade, a sua implementação já se encontra realizada. 

Bicicletas – Guarda-lamas 

Com a passagem de diversas montagens para a Polisport, pretende-se que a Polinter se centre 
sobre a injecção de peças plásticas. Assim, também é indicado que a montagem de 
componentes de guarda-lamas de bicicleta passe a ser da responsabilidade da Polisport. Dada 
a sua baixa complexidade e baixo custo de montagens realizadas por tarefeiros, é proposto 
que também a montagem dos guarda-lamas de bicicleta seja feita inteiramente sobre tarefeiros 
cuja gestão é realizada pela Polisport. 

Motas – Protecções de Mão e Porta Faróis 

Ilustração 16 - VSD de guarda-lamas Polisport para bicicleta  

Ilustração 17 - VSD de protecções de mão e porta faróis Polisport para motocicletas 
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Com a passagem de diversas montagens para a Polisport, é também proposto que as 
protecções de mão e porta faróis sejam também ai montados. A simplicidade de sua 
montagem e procura que apresentam justificam que tais produtos sejam montados em postos 
individuais. Estes produtos passam a ser apenas produzidos segundo referências de catálogo 
Polisport. Tais produtos passam a ser produtos produzidos segundo norma do que é 
comercializado em mercado nacional e através de distribuidores. As referências de produto 
que virem os seus componentes plásticos serem injectados em outra empresa, que não a 
Polinter devem ter a sua montagem também subcontratada. Apenas os produtos que sejam 
montados na Polisport têm as suas peças plásticas injectadas na Polinter. 

É indicada a realização de acção Kobetsu Kaizen19 para a identificação e resolução de 
problemas de injecção das peças de protecções de mão e porta faróis na Polinter. Esta medida 
traz o benefício de redução de peças rejeitadas à saída da máquina de injecção e 
consequentemente um aumento da produtividade das máquinas produzindo tais referências. 

Motas – Protecções 

À semelhança do que ocorre com certos modelos de capacetes, também há certas protecções 
que são fornecidos à Polisport já no seu estado final e que devem ser recebidos por esta 
empresa já em embalamento em que serão comercializados. Estes são coletes de catálogo da 
Polisport. Todos os modelos montados segundo especificações de clientes devem ser 
montados em linhas devidamente definidas para o efeito e que venham reduzir o desperdício 
existente no abastecimento aos postos de produção e no sistema de produção em lote 
utilizado. 

Dada a relevância da procura de coletes e sua complexidade de montagem é proposto que tais 
medidas sejam implementadas em primeiro lugar para o caso dos coletes de protecção e 
posteriormente expandidos para os restantes produtos. 

                                                 
19 Kobetsu Kaizen: método de resolução estruturada de problemas 

Ilustração 18 - VSD de protecções Polisport para motociclismo  
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Motas – Réplicas 

Deve ser retirada a marca Polisport da injecção destas peças plásticas. Desta forma elimina-se 
a necessidade de raspagem desta marcação das peças a serem comercializados sob marca 
branca. 

A Polinter deverá continuar a ser responsável pelo embalamento destas peças segundo o 
embalamento Polisport e as peças a serem comercializadas sob marca branca são reembaladas 
pela Polisport. Apesar de tal medida implicar a ocorrência de desperdício, a comercialização 
de peças de marca branca é de pequena dimensão pelo que esta é solução que mantém o 
desperdício mínimo. 

Automóvel – Cadeiras de Bebé 

O desenho de reestruturação das linhas de produção de cadeiras de bebé para automóvel 
propõe a eliminação de desperdícios de abastecimento e outros associados ao funcionamento 

Ilustração 19 - VSD de peças réplicas Polisport para motocicletas 

Ilustração 20 - VSD de cadeiras de bebé HTS para automóvel 
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corrente das mesmas. Propõe-se a criação de linha dedicada à produção de cadeiras IziSleep e 
Stokke e segunda linha dedicada aos restantes modelos de cadeiras de bebé para automóvel. 

A implementação de linha IziSleep e Stokke é descrita em maior detalhe em capítulo referente 
a subprojectos realizados. Nesse capítulo também é apresentado o desenho de linha destinada 
à produção dos restantes modelos de cadeira de bicicleta para bebés. 

4.1.2 Polinter 

A Polinter vê a sua cadeia de valor interna simplificada pela eliminação de controlo de 
qualidade das últimas peças controladas no turno anterior, no início de cada turno de 
produção. A nova estrutura da cadeia de valor interna da Polinter prevê também o 
funcionamento da produção da mesma por planeamento em pull e redução de processos de 
montagem. Esta redução é proposta segundo uma estratégia de eliminação de processos 
posteriores à realização de injecções que possam de alguma forma comprometer a capacidade 
máxima de produção das máquinas de injecção da Polinter. A produtividade desta empresa é 
determinada em larga medida pela produtividade das suas máquinas de injecção plástica 
(Polinter, 2010). Desta forma, torna-se preponderante o desempenho do processo de injecção 
nesta cadeia de valor interna. Este processo vem determinar os níveis de stock a montante e a 
jusante da sua posição na cadeia, através da sua produtividade e variedade de referências que 
produz. 

Apesar de a Polinter produzir peças plásticas diversas, o seu tratamento é feito de forma 
semelhante. Assim, todos os produtos produzidos na Polinter passam por uma cadeia de 
processos semelhante. 

 

4.2 Desenho de Layout 

A solução proposta para o desenho de layout das fábricas Polinter e Polisport é apresentado 
enquanto oportunidade de redução de desperdícios de movimentação e maior controlo de 
fluxos logísticos e de produção e optimização da utilização do espaço, enquanto são 
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Ilustração 21 - VSD de cadeia de valor interna Polinter 



Desenho de Fábricas Lean 

36 

satisfeitos os requisitos associados à livre movimentação de equipamentos e materiais de e 
para os seus pontos de armazenamento e processamento. 

4.2.1 Polinter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estratégia de construção do novo layout para a fábrica da Polinter passa pela separação da 
realização de montagens e embalamento de tarefas de manutenção e controlo das máquinas de 
injecção. Pretende-se também a criação de circuito de abastecimento aos postos de montagem 
e embalamento e máquinas de injecção. A realização de montagens e embalamento deve 
passar a ser feita em local único por vários operadores para várias máquinas, no que toca a 
máquinas de injecção de pequeno porte, enquanto as máquinas de grande porte vêm as 
montagens das suas peças serem realizadas em outro posto para o efeito. Assim, propõe-se a 
criação de um layout funcional, em que a carga de trabalho suportada pela montagem e 
embalamento de peças é definida pela cadência máxima de produção das máquinas de 
injecção. 

Ilustração 22 - Layout proposto para área de produção Polinter 
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As diferentes zonas do armazém da Polinter devem ser definidas ao detalhe em relação à 
criação de espaços específicos ao armazenamento de diferentes elementos, bem como à 
criação de localizações fixas ao solo para a disposição de materiais e equipamento. 
  

Ilustração 23 - Layout proposto para armazém Polinter 
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4.2.2 Polisport 

A criação de novo layout para fábrica Polisport passa em especial por definir como as 
diferentes zonas devem ser utilizadas e a disposição fixa das linhas de produção da fábrica. O 
layout da produção deverá ser em linha e deve ser alcançada a separação de fluxos logísticos 
de abastecimento de fluxos de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O armazém Polisport não vê a sua estrutura física alterada, mas propõe-se a alteração da sua 
organização para que seja possibilitada a criação de circuitos de abastecimento normalizado 
realizados por Mizusumashi, que não estejam condicionados pela realização de paragens 
frequentes e a realização de deslocamentos longos. 

Ilustração 24 - Layout proposto para produção Polisport 
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5 Subprojectos 

A implementação do Projecto Kaizen proposto para o Grupo Polisport passa pela realização 
de diversos subprojectos. Por sua vez, no âmbito do presente projecto, Desenho de Fábricas 

Lean, e para além do levantamento de dados e observação, análise e concepção, foram 
também trabalhados alguns dos subprojectos previstos no Projecto Kaizen. Estes subprojectos 
deverão ser entendidos como acções focalizadas de implementação de melhorias em pontos 
críticos das fábricas Polinter e Polisport. Tais melhorias aproximam as fábricas ao desenho 
Lean apresentado para ambas. Como tal, os subprojectos tratados constituem a tradução 
prática do projecto Desenho de Fábrias Lean. 

5.1 Implementação de Linha Izisleep 

O estudo do estado inicial da linha de montagem de cadeiras IziSleep revelou que esta seguia 
um layout de células de produção, ou postos, dispostos em linha. Cada posto era assumido por 
um operário de forma isolada. A passagem de produto entre postos era feita em lote. 
Verificava-se um elevado lead time, bem como a impossibilidade de um correcto 
balanceamento do trabalho realizado entre postos. Adicionalmente, a capacidade da linha 
excedia em larga medida a produção requerida para satisfazer as encomendas feitas. 

Abastecimentos 

Para cada movimentação, a logística interna obrigava a transportar em palete a totalidade de 
determinada referência de componentes necessários à produção de uma ordem de fabrico para 
a zona de abastecimento. Cada operário era então responsável por movimentar o material 
necessário à realização do seu trabalho da zona de abastecimento próximo da linha, para o seu 
respectivo posto. Verificava-se então o acumular de elevados períodos de tempo até que todos 
os materiais necessários ao arranque da linha se encontrassem disponíveis na zona de 
abastecimento, para além de um elevado desperdício de tempo na preparação dos postos de 
trabalho. Era comum que o abastecimento à produção de cadeiras para bebé IziSleep 
demorasse até 2 horas dependendo da dimensão da ordem de fabrico a ser satisfeita. 

Operações de Montagem 

Como resultado da recolha de dados e observação, identificou-se que a montagem das 
cadeiras IziSleep passa por quatro fases distintas de onde se obtém a cadeira no seu estado 
final: 

• Pré-montagem do assento; 

• Pré-montagem do encosto da cadeira; 

• Pré-montagem da pega da cadeira; 

• Montagem de todos os componentes em um mesmo conjunto. 
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Cada uma das operações envolvidas nestas montagens foi identificada e caracterizada e 
determinou-se o tempo necessário à produção de uma única cadeira apenas através da 
realização de operações de valor acrescentado de 15 minutos e 35 segundos. 

Componentes 

Após estabelecer qual a sequência de operações a ser considerada para a construção da 
cadeira, foi determinado qual a sequência de componentes necessários à sua montagem, bem 
como qual deveria ser a sua disposição ergonómica em uma linha única. Foi considerado que 
cada componente seria abastecido, preferencialmente, em embalamento do fornecedor e que a 
sua disposição deveria ser composta de forma a minimizar desperdícios. Assim, esta nova 
linha, e seu bordo de linha, apresentam o comprimento mínimo necessário à integração de 
todos os componentes essenciais à montagem de uma cadeira IziSleep. O comprimento da 
linha foi determinado pelas dimensões do bordo de linha, pelo tamanho necessário para que 
este incluísse todos os componentes pretendidos. 

Takt Time 

Calculada a procura a ser satisfeita semanalmente pela linha de produção de cadeiras IziSleep, 
determinou-se que para um tempo de abertura estabelecido para uma mesma semana de 
produção típica, o takt time20 a ser seguido seria de 9,14 minutos por cadeira. Adicionalmente, 
concluiu-se que para este takt time apenas seriam necessários dois operários. 

Forma da Linha 

Para dois operários a linha deveria tomar uma forma que minimizasse as suas deslocações 
longo da mesma, e para retornar ao ponto de início da realização de operações que lhes 
tivessem sido atribuídas, findada a realização sequencial das mesmas. Para tal número de 
operadores considerou-se a linha deveria tomar forma combinada de dois “U”, já que esta 
forma é caracterizada pela reduzida movimentação exigida para que um operador se desloque 
do fim da linha até ao início da mesma linha. 

Produtos Alternativos 

A perspectiva de elevadas produções do modelo Stokke, semelhante ao modelo IziSleep, 
impôs que na mesma linha também existisse a capacidade de produzir este modelo 
alternativo. Assim, foram determinadas as diferenças entre os processos de montagem de 
ambos os modelos, bem como as suas implicações na linha. Tais implicações passaram por 
tomada de opções que facilitassem a rápida e fácil adaptação da linha à produção de ambos os 
modelos. 

Operações de Montagem de Produtos Alternativos 

Os ensaios de produção da cadeira Stokke serviram a análise das suas operações e cálculo de 
tempo de ciclo mínimo de produção de uma cadeira deste tipo. Consequentemente, chegou-se 
à conclusão que a montagem de uma cadeira Stokke é aproximadamente 21% mais demorada 
que a montagem de uma cadeira IziSleep. 

                                                 
20 Takt time: cadência de produção média necessária à satisfação da procura; É a divisão do tempo de abertura 

pela procura a ser satisfeita 
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Takt time para Produtos Alternativos 

Adicionalmente, foi calculado o takt time para a produção de cadeiras Stokke, bem como o 
número de operários que seriam necessários para que este fosse satisfeito. O comprimento da 
linha imposto pelo embalamento em que são abastecidos os componentes mostrou ser 
superior àquele que seria necessário ao funcionamento da linha para a satisfação da procura 
calculada. 

Dimensões 

A profundidade do bordo de linha foi determinada no sentido de garantir uma autonomia da 
mesma para ciclos de reabastecimento realizados de 15 em 15 minutos, mesmo para o menor 
takt time previsto. 

Construção da Linha 

A linha foi construída através do recurso a sistemas tubulares, que pela sua flexibilidade, 
permitiram a realização de pequenos ajustes de afinação à linha que veio melhorar o seu 
funcionamento. Para além disso, também foram alcançadas melhorias através da adaptação de 
apoios de montagem e melhor acessibilidade a equipamentos. 

Treino a Operários 

A adaptação dos operários à nova linha foi realizada através de TWI21 e com o recurso à 
normalização das operações. Desta forma também se obteve uma redução de variabilidade de 
tempos de execução de operações. A normalização das operações passou pelas cinco etapas 
definidas para a criação de standard work. 

Normalização da Produção 

O balanceamento de operações foi definido para diferentes números de operários. Estes 
diferentes balanceamentos foram determinados tendo em vista a possibilidade de a linha 
trabalhar orientada à satisfação de diferentes takt times. Assim, calcularam-se os diferentes 
modos de funcionamento da linha para a obtenção de diferentes capacidades de produção, 
sem prejuízo do fluxo de materiais na mesma. Trata-se de uma linha shojinka, em que a sua 
capacidade de produção é alterada através da alteração do número de operadores que nela 
actuam. 

Resultados 

A evolução da relação minutos de trabalho por cadeira IziSleep, ou Stokke, produzida 
encontra-se presente para consulta em anexo (Anexo F). Note-se que já em Junho de 2010, 
após a realização de TWI com operários na linha, passou a ser produzida em média uma 
cadeira IziSleep por cada 18 minutos de trabalho investidos. Note-se que à falta de histórico 
de produção de cadeiras Stokke, a produtividade desta cadeira é medida em relação ao 
histórico de produções de cadeiras IziSleep e sob a consideração que cada cadeira Stokke 
necessita 21% mais de tempo para ser produzida relativamente a uma cadeira IziSleep. 

A linha definida para a produção de cadeiras IziSleep e Stokke caracteriza-se pela sua 
orientação ao fluxo unitário, disposição ergonómica de componentes de acordo com a 
sequência de operações de montagem de tais cadeiras e pela facilidade de balanceamento de 
operações entre operários que trabalhem na linha (Távora & Assis, 1988). 

                                                 
21 TWI – Training Within Industry: treinos através do acompanhamento da realização de operações 
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5.2 Implementação de Linha Kits 

As operações de reembalamento de peças Polisport individuais para a construção de conjuntos 
de peças eram realizadas por uma operária em bancada simples. O abastecimento à produção 
de tais conjuntos era feito em zona próxima de bancada de trabalho da referida operária. A 
criação destes conjuntos era feita por lote, havendo elevado risco de erro. Tal risco é 
suportado pelo elevado número de reclamações de clientes (Polisport, 2010). 

O estudo das operações realizadas pela operária e dimensões de componentes envolvidos na 
construção de conjuntos de peças revelou, que tal processo poderia ser realizado em posto 
individual de trabalho em “U” construído em estrutura tubular. Tal estrutura facilitaria o 
necessário abastecimento de componentes, bem como a facilidade e rapidez de realização de 
conjuntos de peças. A disposição dos elementos da linha foi definida de forma a ser 
ergonómica e de forma a reduzir desperdícios de movimento, tendo todos os elementos 
necessários acessíveis no momento e da melhor forma. 

O posto desenhado e implementado veio impor o fluxo unitário de conjuntos de peças. Assim, 
vê-se eliminada a produção por lote e inventário intermédio mantido entre cada etapa de 
construção de conjuntos. Consequentemente, nota-se a melhoria da qualidade através da 
redução de erros. Para cada conjunto de peças reunido de forma única é mais fácil a percepção 
e reacção em caso de erro. Podem ser consultadas imagens do posto em anexo (Anexo G). 

Com o novo posto foram também estabelecidas normas de construção dos kits que se vêm 
suportadas tanto por indicações na linha, como pela formação do operário que aí trabalha. 

5.3 Desenho da Linha IziCombi/ IziComfort/ IziKid 

O desenho da linha de produção de cadeiras IziComfort, IziCombi e IziKid e suas variantes 
encontra-se definido de acordo com a sequência normal de realização de operações na 
montagem de cadeiras desse tipo. Estes diferentes modelos apenas têm distinção em pequena 
parte dos componentes utilizados na sua fabricação. A linha definida contempla todas as 
diferentes combinações de elementos para cada um dos diferentes modelos. O desenho da 
linha referida encontra-se disponível em anexo (Anexo H). 

5.4 Reformulação de Recolha de Peças 

O Grupo Polisport é detentor de um armazém externo das empresas Polisport e Polinter 
localizado na Farrapa, Oliveira de Azeméis. Este armazém é gerido pela Polisport, mas 
também é partilhado para o armazenamento de material da Polinter. O armazém da Farrapa 
serve principalmente o armazenamento de produto terminado da Polisport para o mercado das 
motocicletas e matéria-prima da Polinter. 

Caracterização de Encomendas 

Verificam-se dois tipos diferentes de encomendas que são tratadas no armazém da Farrapa: 

• Encomendas nacionais; 

• Encomendas internacionais. 

No caso da primeira, estas são de pequena dimensão e contemplam pequenas quantidades de 
peças diferentes. As encomendas internacionais já são de grande volume, mas são compostas 
maioritariamente por pequenas quantidades de referências diferentes. Trata-se de retalho. 
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Disposição de Produtos Inicial 

A disposição de produtos no armazém encontra-se estabelecida por tipos de produtos, por 
exemplo: guarda-lamas de trás; guarda-lamas da frente; entre outros. A disposição aleatória de 
referências em cada grupo, tanto ao nível do chão, como em altura, obrigavam que fosse 
utilizada empilhador para que se pudesse aceder às mesmas. Após recolha das peças 
pretendidas da sua localização, estas eram colocadas em palete transportada com o auxílio do 
mesmo empilhador entre os pontos de recolha distintos. No entanto, o facto de a empilhadora 
só ter capacidade de carregar uma palete de cada vez, também implica que seriam necessários 
vários movimentos para que se pudesse satisfazer as frequentes encomendas de pequenas 
quantidades e de várias referências. 

Reorganização do Armazém 

A primeira alteração passou pela reorganização de referências, para que aquelas cuja recolha 
fosse mais frequente ficassem acessíveis ao nível do solo e mais próximas do cais de 
expedição. Estas novas localizações ao nível do solo foram feitas fixas. Esta acção resultou 
imediatamente numa redução de movimentos de retirada de paletes em altura com o auxílio 
de empilhador. 

Alteração de Equipamentos 

Em uma segunda fase foram desenhados e construídos três carros próprios para o transporte 
de paletes. Estes podem ser postos em fila e puxados entre si. Foi também adquirido um 
tractor eléctrico para ser utilizado em conjunto com os carros construídos (Anexo I). 

Reformulação de Modo Operatório 

O operário responsável pela recolha de peças no armazém da Farrapa passou a utilizar três 
paletes puxadas em carros pelo tractor eléctrico para construir as paletes de material a serem 
expedidas. Apenas passou a ser necessário recorrer à utilização de empilhador para a recolha 
de peças de referências pouco encomendadas por estas se encontrarem dispostas em altura. 
Este modo operatório também possibilita a consolidação de encomendas, onde cada uma das 
três paletes puxadas pode ser associada a uma pequena encomenda de pequenas quantidades 
de peças diferentes. 

A rota de recolha tomada pelo operário para a realização do seu trabalho era estabelecida 
intuitivamente e de forma isolada para cada encomenda a ser tratada. Com a consolidação de 
encomendas e reestruturação do armazém, criaram-se também normas de como tal rota deve 
ser determinada. 

Resultados 

Antes da estrutura do armazém ser alterada para que fosse do tipo supermercado e antes da 
implementação de equipamentos tipicamente utilizados por mizusumashi, a recolha de todas 
as peças de uma encomenda internacional típica demorava até 8 horas a ser feita. Tal recolha 
para uma encomenda equivalente demora agora até 4 horas a ser realizada. É de salientar a 
diminuição do desgaste associado ao elevado número de deslocações que antes eram feitas 
pelo operador, bem como a facilidade com que este agora trata a recolha de peças das mais 
distintas referências. Assim, verifica-se a elevada produtividade associada à recolha de peças 
em armazém por mizusumashi, bem como as vantagens do recurso a supermercados. 
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5.5 SMED 

Foram realizadas várias sessões durante as quais se trabalhou com operários do primeiro turno 
de produção na aplicação da metodologia Single Minute Exchange of Die (SMED) às trocas 
de ferramentas na máquina 2 da Polinter, máquina de injecção de plásticos de 440 toneladas. 
Entre cada sessão SMED viram-se realizados os passos necessários ao avanço entre as etapas 
distintas desta metodologia. 

A realização desta acção SMED teve em vista a redução de tempos de mudança de 
ferramentas como forma de atribuir maior flexibilidade ao planeamento de produção, 
orientada à redução de inventário de produto terminado. 

Caracterização de Trocas 

Devem ser distinguidos três tipos de troca de ferramenta na máquina de injecção número 2, 
sendo que o primeiro será a realização de trocas com o intuito de produzir peças simples a 
serem retiradas do molde por operador, a segunda refere-se à produção de peças simples a 
serem retiradas do molde por braço robot e a terceira contempla a produção de peças segundo 
a tecnologia Inmold Plastic Decals (IPD). As trocas em si poderão ser subdivididas entre a 
troca de ferramentas e afinação da máquina de injecção até à produção da primeira peça de 
qualidade aprovada. As acções tomadas no sentido de redução de tempos de mudança incidem 
em especial sobre a mudança de ferramentas. 

Estudo do Modo Operatório Inicial 

As sessões de SMED começaram com o registo do modo operatório logo seguido pelos 
envolvidos na troca de ferramenta. Verificou-se que a troca de ferramenta era realizada 
apenas por uma pessoa, que se via obrigada a deslocar para ambos os lados da máquina 
repetidamente. Esta pessoa também se via obrigada a interromper a mudança de molde para 
limpeza do molde e procura de uma grande quantidade de equipamentos que não se 
encontravam disponíveis junto à máquina 2. 

Caracterização de Operações de Mudança 

Seguiu-se a identificação de operações internas e externas, bem como a alteração de sua 
sequência de realização para que as internas fossem agrupadas e eliminadas todas as 
ocorrências sem qualquer valor acrescentado. Com isto entende-se a redução de movimentos 
realizados por quem muda o molde através do envolvimento de um segundo operador. O 
agrupamento das operações segundo a sua categoria também veio introduzir uma diminuição 
do tempo de troca de ferramenta de aproximadamente 31% ainda sem qualquer necessidade 
de investimento adicional. 

Transformação de Operações Internas em Externas 

Foram analisadas oportunidades de transformação de operações internas em operações 
externas. Tais transformações impelem a realização de pequenos investimentos. A título de 
exemplo tem-se a aquisição de argolas de transporte de moldes para que se elimine a 
necessidade de utilizar argolas de molde retirado da máquina para a introdução do novo 
molde. 

Redução de Operações Internas 

As operações internas foram analisadas no sentido de reduzir a sua duração e dificuldade de 
execução. O mesmo se aplica no que toca as operações externas já em fase final de realização 
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deste SMED. Tais reduções foram alcançadas através da introdução de sistema de 
aproximação automática da máquina de injecção e montagem de colectores de água em 
moldes. 

Resultados 

O envolvimento dos operários cuja função é a troca de ferramentas das máquinas de injecção 
da Polinter deverá resultar numa conservação do modo operatório definido (Anexo J), dos 
resultados obtidos e multiplicação de acções definidas para a máquina 2 e nas restantes 
máquinas de injecção da Polinter. Com a redução dos tempos de setup obteve-se a redução de 
tamanhos de lote de produção e consequente redução níveis mínimos de stock de produto 
terminado. 

5.6 Implementação de 5S 

Tal como apresentado na exposição teórica, o 5S (Seiri – Triagem; Seiton – Arrumação; Seiso 
– Limpeza; Seiketsu – Normalização; Shitsuke – Disciplina) é uma metodologia de 
organização básica de um posto de trabalho. Durante a duração da implementação parcial 
deste projecto foram realizadas duas acções 5S em espaços de armazenamento da Polinter. 

Armazém de Misturas 

A primeira acção 5S foi realizada com a colaboração de operadores da produção e 
funcionários do armazém e focou-se na organização do armazém de misturas da Polinter. Este 
espaço destina-se ao armazenamento dos diversos corantes e pequenos componentes 
metálicos (por exemplo, parafusos) utilizados pela Polinter, registo e controlo de recepções de 
material e produção e armazenamento de misturas destinadas à produção. 

A triagem dos materiais desnecessários permitiu a libertação de espaço no armazém de 
misturas. A arrumação dos componentes necessários implicou a criação de locais próprios 
para os equipamentos e componentes armazenados neste armazém. A etapa de limpeza 
possibilitou encontrar restos de materiais acumulados em pontos de menor acessibilidade e a 
manutenção do equipamento presente. A normalização passou pela marcação visual das 
localizações criadas para as diferentes referências de material e equipamentos e actualização 
desta informação em sistema informático de gestão de armazém. A disciplina é estabelecida 
pela realização semanal de auditorias ao espaço tratado no sentido de controlar o estado do 
mesmo, formar os seus utilizadores e identificar oportunidades de melhoria. 

Armazém de Componentes para Tarefeiros 

A segunda acção 5S foi também realizada por operadores (Anexo K) e focou-se em parte do 
armazém de matérias-primas que se pretendia que passasse a ser orientada ao armazenamento 
exclusivo de componentes utilizados por tarefeiros. Assim, esta segunda acção 5S serviu já à 
reorganização do espaço de armazenamento para a estrutura contemplada pela proposta 
Kaizen para a fábrica. 

A zona tratada na segunda acção 5S apresentava uma elevada quantidade de material 
eliminado durante a realização de triagem. A arrumação passou pela instalação de estantes 
para o armazenamento de componentes de menor espaço e determinação de localizações de 
chão para paletes. A limpeza veio eliminar pequenos restos de material presentes em locais de 
difícil acesso e eliminar marcações desactualizadas. Seguiu-se a normalização, que veio 
estabelecer regras de funcionamento deste novo armazém de tarefeiros, bem como marcações 
visuais de posições e localizações de equipamentos e materiais no espaço e sua actualização 
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em sistema informático. A realização de auditorias e formação de utilizadores apresentam-se 
como elementos de implementação de disciplina. 

Resultados 

A realização destas acções 5S teve como objectivo a redução de desperdícios, resultou na 
redução de esforços de gestão de armazém e incrementou a sua operacionalidade. 
Adicionalmente, estas acções também possibilitaram uma mais fácil identificação de 
problemas operacionais. Desta forma, é obtida a redução de muda por eliminação da presença 
de elementos desnecessários e criação de melhores acessos no armazém. A realização de tais 
acções serviu também ao envolvimento dos colaboradores da Polinter na implementação do 
projecto, bem como à valorização dos resultados obtidos pelo mesmo. 

5.7 Reestruturação de Armazém Polisport 

Apesar de a sua reestruturação não se encontrar realizada, está já definido como o armazém 
de componentes da Polisport deverá ver a sua estrutura modificada para que seja simplificada 
a recolha de componentes armazenados no mesmo. A sua aproximação à estrutura de 
supermercado impõe que as diferentes referências ai armazenadas estejam localizadas de 
forma a garantir o seu fácil acesso. Com isto entende-se que tais referências deverão estar 
associadas a localizações ao nível do solo, para as quais não é necessário equipamento 
específico, tal como empilhadores, para aceder a estas. A localização das referências também 
tem de passar a ser fixa. 

Encontra-se definida a zona de armazenamento de componentes de porta bebés de bicicleta 
para automóvel, cuja organização se encontra orientada à produção deste tipo de cadeiras. 
Esta zona apresenta já todas as referências acessíveis ao nível do solo e em posições fixas 
com a identificação do componente que aí deve ser armazenado. As localizações em altura 
servem preferencialmente ao armazenamento da mesma referência ao nível do solo sobre a 
qual se encontram, pelo que se encontram reservados para as mesmas. 

O fluxo de recolha na zona de armazenamento comum deve ser facilitada pela possibilidade 
de o mizusumashi circular em ziguezague através do mesmo, passando por baixo de 
localizações em altura onde as estantes de armazenamento de encontram instaladas até à 
parede do armazém. 

A zona de armazenamento comum de componentes do armazém da Polisport dispõe de 315 
localizações de chão para componentes a serem abastecidos à linha, dos quais 30 encontram-

Ilustração 25 - Zona de tarefeiros 

Polinter depois de 5S 

Ilustração 26 - Zona de tarefeiros 

Polinter antes de acção 5S 



Desenho de Fábricas Lean 

47 

se reservadas ao armazenamento de embalamento plástico e aproximadamente outras 30 
obrigatoriamente terão de ser atribuídos ao armazenamento de componentes, que pelo seu 
peso e embalamento não podem ser armazenados em altura. Trata-se principalmente de 
componentes de cadeiras de bicicleta de bebé para bicicletas, cuja maioria é utilizada para 
diferentes tipos de cadeira. Os únicos elementos que não são utilizados para mais que um tipo 
são estofos e pousa pés. Para os componentes exclusivos encontra-se estabelecido que os 
mesmos deverão estar dispostos ao nível do solo por artigo em que são utilizados. 

Cada conjunto de componentes associados a um determinado artigo deve ser agrupado 
segundo o artigo de maior procura em que são utilizados. Os componentes que se encontrarem 
associados aos artigos de maior produção têm posição preferencialmente próxima do local 
onde as linhas de produção de cadeiras de bebé para bicicleta devem ser estabelecidas. 

A disposição de componentes em armazém por modelo vem minimizar o número de paragens 
a serem realizadas pelo mizusumashi no seu circuito de abastecimento para a produção de 
cada modelo. Desta forma, é reduzido o desperdício de movimentação deste operador. 

5.8 Planeamento em Pull 

Como já referido no presente documento, o planeamento tanto da Polinter como da Polisport 
é essencialmente em push, em que são enviados planos de produção para todas as secções da 
cadeia de produção. Esta forma de planeamento apresenta oportunidades de melhoria quanto à 
complexidade da gestão do planeamento da produção e inventários elevados devido à 
realização não-normalizada de compras, estas sendo dependentes de previsões. 

O planeamento em pull deve ser feito a partir da expedição, último processo da cadeia de 
produção, tanto no caso da Polisport, como da Polinter. À medida que são retirados 
componentes de um supermercado da expedição e são atingidos os sues níveis de reposição 
são emitidas ordens de produção para o primeiro processo antecedente na mesma cadeia que 
seja abastecido também por supermercado. As ordens de produção passam por caixa logística 
e caixa de nivelamento ou heijunka (Furmans), onde é controlado o plano de produção do 
referido processo. A capacidade de produção deste processo encontra-se de acordo com os 
limites de capacidade dos corredores FIFO e processos que o ligam ao supermercado que 
originou as ordens de produção. De forma equivalente ao que ocorre com este processo, 

Ilustração 27 - Esquema de circuito de mizusumashi Polisport 
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também o supermercado de onde este obtém os componentes necessários ao seu 
funcionamento estimulará a emissão de ordens de produção para reposição de stocks a 
processo anterior da cadeia ou a fornecedores (Karmarkar, 1991). 

A implementação de estrutura de planeamento de produção em pull conforme apresentado 
depende da existência de sincronização por kanbans, bem como da existência de 
supermercados. Os kanbans tomam a forma das ordens de reposição e produção ao longo da 
cadeia produtiva e os supermercados e bordos de linha servem a sua emissão. Também deve 
existir o planeamento da produção através do recurso a caixa logística e caixa de nivelamento. 

No caso da Polisport tem-se já o bordo de linha para a produção de cadeiras de bebé para 
automóvel IziSleep e Stokke a funcionar com reposição e abastecimento sincronizado por 
kanban (Anexo L). O armazém que serve esta linha encontra-se também estruturado numa 
forma semelhante à de supermercado, pois apresenta localizações fixas de chão para todas as 
referências que ai são armazenadas. 

Verifica-se que os elementos da cadeia produtiva imediatamente anteriores à linha referida 
apresentam já condições para se implementar o planeamento de abastecimento à linha e 
reposição de armazém em pull. Com a implementação de caixa logística e de nivelamento e 
reestruturação do armazém de produto terminado, estarão reunidas condições para que o 
planeamento em pull se extenda desde o armazém da expedição à reposição e abastecimento 
sequenciado de componentes à linha IziSleep e Stokke e para que esta forma de planeamento 
se extenda da expedição às restantes linhas de produção da Polisport. Desta forma, obtém-se a 
implementação gradual do planeamento em pull a toda a cadeia produtiva da Polisport. 

5.9 Mizusumashi 

As condições necessárias à implementação de trem logístico de abastecimento de 
componentes e retirada de produto terminado de forma normalizada depende da aproximação 
do armazém à organização em supermercados, bem como o funcionamento normalizado das 
linhas de produção a abastecer. Tais linhas de produção deverão ter definida a autonomia 
entre abastecimentos, sendo que esta determina a frequência com que o mizusumashi passa 
pelas mesmas e condiciona o circuito que este realiza. 

A linha implementada para a produção de cadeiras IziSleep e Stokke tem o seu abastecimento 
gerido por kanban e junjo e o trabalho realizado na mesma encontra-se normalizado. A sua 
cadência de produção está estabelecida de acordo com o takt time pretendido, pelo que esta 
encontra-se em funcionamento cadenciado. O seu bordo de linha encontra-se dimensionado 
para que a linha mantenha autonomia de produção de 15 minutos para a mais curta das 
cadências de produção. A sua estrutura tubular apoia o abastecimento frontal ao ponto de uso, 
bem como permite um rápido abastecimento dos diversos pontos da linha. 

O armazém de componentes onde são abastecidos aqueles que são usados na linha IziSleep e 
Stokke apresenta localizações fixas ao nível de solo e de fácil acesso. Também possui 
indicação em cada localização da referência que lhe está associada. 

Tanto a linha IziSleep e Stokke, como o armazém em que os seus componentes são 
guardados, encontram-se fixos e próximos. Existe acesso directo entre estas duas zonas, que 
incluem corredores de pelo menos 1,6 metros de largura, quando o típico tractor eléctrico 
adquirido para a implementação de mizusumashi apresenta uma largura de apenas 0,6 metros. 
Foram já desenhados os carros a serem utilizados para a movimentação de componentes do 
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armazém para a linha IziSleep e Stokke, que também apresentam dimensões suficientes para 
circularem pelos corredores existentes. 

A linha IziSleep e Stokke não só satisfaz os requisitos mínimos para que seja implementado 
um mizusumashi com sucesso aconteça como também já integra elementos (carros) que serão 
integrados no seu trem logístico. Assim, encontram-se reunidas as condições necessárias à 
implementação de mizusumashi no abastecimento da linha IziSleep e Stokke. 
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6 Conclusões e perspectivas de trabalho futuro 

O projecto Desenho de Fábricas Lean introduz novos conceitos no sistema de produção das 
empresas do Grupo Polisport. A sua reestruturação, segundo esta nova abordagem ao 
funcionamento fabril e seu layout, torna estas empresas adaptadas às exigências do mercado. 

Perante a necessidade de uma melhoria contínua, revelou-se crítica e fundamental uma 
mudança de mentalidade. Sentiu-se especial dificuldade na quebra de certos paradigmas. Para 
minimizar este obstáculo, a resistência à mudança, foi necessário o envolvimento activo dos 
colaboradores da Polinter e da Polisport. Criou-se e manteve-se uma relação de confiança 
entre os envolvidos, através de formação adequada e de uma permanente cooperação. 

Como parte integrante do objectivo geral do Projecto Kaizen no Grupo Polisport, aumentar 

a produtividade dos recursos existentes, o Desenho de Fábricas Lean, abrange todo o 
trabalho desenvolvido no âmbito da presente tese. 

É de salientar que a implementação da solução global proposta para as fábricas do Grupo 
Polisport, Projecto Kaizen, continuará a ser coordenada pela mesma equipa da Kaizen no 
futuro. Entretanto, os resultados obtidos à data revelam que a implementação das soluções 
propostas deverão satisfazer totalmente os objectos inicialmente definidos. 

O Desenho de Fábricas Lean tratou assim: 

• A melhoria de tempos de mudança e proposta de alteração de disposição de 
equipamento fabril, na Polinter; 

• A implementação de linha de produção e proposta de implementação de linhas para o 
fabrico de todos os modelos de produtos da Polisport. 

As ferramentas de criação de fluxo e desenho de linha e layout demonstraram funcionar de 
forma articulada e complementar, e a aplicação de tais ferramentas permitiu a identificação e 
eleminação de desperdícios significativos. Os maiores ganhos registaram-se na diminuição de 
stocks intermédios, aumento de produtividade e maior facilidade de gestão da cadeia de valor. 

Como perspectivas de trabalho futuro, deve-se concluir a implementação dos subprojectos já 
definidos e iniciados. Assim, deverá ser dada prioridade aos seguintes subprojectos: 

• Implementação das linhas de produção para os restantes artigos Polisport; 

• Implementação do sistema de abastecimento por Mizusumashi a toda a fábrica; 

• O planeamento em pull deve ser aplicado a todas as linhas da fábrica. 

O trabalho desenvolvido no âmbito da presente projecto apresentou contínuos desafios que 
proporcionaram uma excelente oportunidade de aprendisagem, permitindo a aplicação de 
conhecimentos teóricos em ambientes industriais reais. Deste modo, o trabalho desenvolvido 
contribiu para uma consolidação de competências indispensáveis no mundo do trabalho. 
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8 Anexos 

ANEXO A: Oportunidades de melhoria 

Tabela 1 – Desperdícios e oportunidades de melhoria dos diferentes processos na cadeia de 

valor Polinter e Polisport 

Processo Desperdício Propostas de Melhoria 

Recepção Polinter Movimentação de paletes em 
armazém no sentido de criar 
espaço para colocar material 
recebido (muda de 
movimentação e defeitos). 

Criação de espaço próprio 
para a recepção de 
material. Organização e 
dimensionamento de 
espaços de armazém. 

Preparação Recurso a empilhador para 
alcançar e carregar material 
pretendido (muda de 
movimentação e transporte). 

Criação de supermercados 
de materiais e 
reorganização do 
armazém. 

Mistura Mistura de quantidades 
superiores às necessárias para 
as máquinas de injecção (muda 
de excesso de produção). 
Realização de mistura mesmo 
quando já existem elementos de 
mistura instalados nas 
máquinas de injecção. 

Minimização de execução 
de misturas antes de 
injecções. 

Injecção Tamanho de lote elevado 
(muda de produção em 
excesso) 

Redução de tempos de 
mudança de ferramenta 
para que sejam possíveis 
tamanhos de lote mais 
pequenos. 

Controlo de Qualidade 

Polinter 

Duplicação de controlo de 
qualidade realizado em turno 
anterior (muda de sobre-
processamento). 

Eliminação de processo de 
duplicação de controlo de 
qualidade. 

Primeira Montagem Desfasamento entre a cadência 
máxima de produção da 
máquina de injecção e operador 
que a opera e realiza montagens 

Centralização de 
operações de montagem 
para todas as máquinas, no 
sentido de balancear 
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(muda de espera). capacidades em excesso. 

Segunda Montagem Realização de montagens por 
lote (muda de excesso de 
produção). 

Implementação de lotes 
unitários. 

Expedição Polinter Embalamento de material a ser 
utilizado para montagens na 
Polisport (muda de sobre-
processamento). Existência de 
várias referências de caixas e 
sacos (muda de inventário). 

Simplificação de 
embalamento utilizado. 
Redução do número de 
referências de 
embalamento. 

Recepção Polisport Duplicação de controlo de 
qualidade realizado na Polinter 
e marcação de aprovação a 
todos os produtos do mesmo 
lote após aprovação de lote 
(muda de sobre-
processamento). 

Eliminação de controlo de 
qualidade de todos os 
produtos já controlados na 
Polinter; Eliminação de 
marcação de todos os 
produtos de um lote 
aprovado 

Montagem Abastecimento à linha 
demorado (muda de espera) 
dependente de muita 
deslocação e movimentos por 
operadores da logística e 
produção (muda de 
movimento). Produção por lote 
(muda de produção em 
excesso). Variação de cargas de 
trabalho exigidas às linhas de 
produção. 

Separação do fluxo 
logístico do fluxo de 
produção e implementação 
de abastecimento 
normalizado ao ponto de 
uso. Implementação de 
estrutura de bordo de linha 
que facilite o 
abastecimento ao ponto de 
uso. (Instalação de layout 
em linha e balanceamento 
e normalização de 
operações). 
Implementação de caixa 
de nivelamento. 

Reembalamento Mudança de embalamento em 
que o produto terminado se 
encontra (muda de defeitos). 

 

Expedição Ocasional preparação de 
material a expedir com elevada 
antecedência (muda de 
inventário) e ocasional 
preparação de produto 
terminado a ser transportado 
por motorista já à espera (muda 
de espera). 

Nivelamento de cargas de 
trabalho impostas à 
expedição através da 
garantia de disponibilidade 
de produto terminado em 
supermercado e 
normalização de 
processos. 

 
  



ANEXO B: Combinações de Referências de Estofos e Pousa Pés com Cadeiras de 

Bebé Polisport para Bicicleta

 

Tabela 2 – Referências de cadeiras, pousa pés e estofo para cadeiras de bebé par

 

 

Tabela 3 – Combinações possíveis de cadeiras, pousa pés e estofo para cadeiras de bebé para 

 

 

Tabela 4 – Combinações de cadeiras, pousa pés e estofo para cadeiras de bebé para bicicleta 

 

ANEXO B: Combinações de Referências de Estofos e Pousa Pés com Cadeiras de 

Bebé Polisport para Bicicleta 

Referências de cadeiras, pousa pés e estofo para cadeiras de bebé par

Combinações possíveis de cadeiras, pousa pés e estofo para cadeiras de bebé para 

bicicleta 

Combinações de cadeiras, pousa pés e estofo para cadeiras de bebé para bicicleta 

comercializadas 
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ANEXO B: Combinações de Referências de Estofos e Pousa Pés com Cadeiras de 

Referências de cadeiras, pousa pés e estofo para cadeiras de bebé para bicicleta 

Combinações possíveis de cadeiras, pousa pés e estofo para cadeiras de bebé para 

Combinações de cadeiras, pousa pés e estofo para cadeiras de bebé para bicicleta 
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ANEXO C: Desenho de Linha para Produção de Cadeiras de Bebé Polisport para 

Bicicleta, Modelos Boodie FF e Koolah FF  

Ilustração 28 - Vista de frente de linha para produção de Boodie FF e Koolah FF 
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ANEXO D: Desenho de Linha para Produção de Cadeiras de Bebé Polisport para 

Bicicleta, Modelo Bilby Jr  

Ilustração 29 - Vista de frente de linha de produção de cadeiras Bilby Jr 
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ANEXO E: Desenho de Linha de Produção de Cadeiras de Bebé Polisport para 

Bicicleta, Linha Flexível 

Ilustração 30 - Vista de frente de linha flexível para cadeiras de bebé para bicicleta 
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ANEXO F: Evolução da relação minutos de trabalho por cadeira IziSleep e Stokke 
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Ilustração 31 - Produtividade de cadeiras IziSleep 

Ilustração 32 - Produtividade de cadeiras Stokke 
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ANEXO G: Imagens de Linha de Montagem de Conjuntos de Peças Réplicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ilustração 33 – Linha de montagem de conjuntos em funcionamento, 1 

Ilustração 34 - Linha de montagem de conjuntos em funcionamento, 2 

Ilustração 35 - Linha de montagem de conjuntos 
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ANEXO H: Desenho de Linha de Produção de Cadeiras de Bebé para Automóvel, 
modelos IziCombi/ IziComfort/ IziKid  

Ilustração 36 - Vista de frente de linha para cadeiras IziCombi/ IziComfort/ IziKid 
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ANEXO I: Trem Logístico Utilizado em Armazém na Farrapa, Oliveira de Azeméis 

 
  

Ilustração 37 - Trem logístico para a realização de picking de encomendas 
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ANEXO J: Modo Operatório Definido em SMED na Máquina 2 de Injecção de Plásticos 

da Polinter, de 440 Toneladas 

Tabela 5 – Modo operatório definido para a máquina 2 

MODO OPERATÓRIO DA MUDANÇA DE FABRICO 
  MÁQUINA: Máquina 2     RESPONSÁVEL:   
  SECTOR: 

 
  DATA: 

 
MONTADOR OPERADOR 

Nº Operação I / E Nº Operação I / E 
1 Retirar molde da prateleira E     E 
2 Abrir molde E     E 
3 Limpeza e verificação do molde E     E 
4 Picar calendário E     E 
5 Fechar molde E     E 
6 ( Colocar curvas) E     E 

7 Verificar das resistências, hidráulicos, 
pneumáticos E     E 

8 Limpeza exterior do molde E     E 
9 Colocar anilha de centragem E     E 
10 Aquecimento do molde E     E 

11 
Colocar bico, veio, mangueira (água, 
pneumáticas e hidráulicas) e mão-presa 
junto ao molde 

E     E 

12 Preparar gás e isqueiro E     E 
13 Levantar próxima OF; IT; FT; PRD E     E 

14 Levar e posicionar ponte próximo (NUNCA 
EM CIMA!!!) E     E 

  INICIO DA MUDANÇA 
1 

 I   Puxar carro atrás I 
2 Lubrificar molde I   Proteger últimas peças I 
3 Fechar molde I   Ir fazendo registo I 
4 (Pôr argola) I     I 
5 Engata ponte I     I 
6 Apertar barra de segurança I   

 I 
7 Desapertar molde I   Desapertar molde I 

8 (Retirar chavetas no caso de extração de 
recuar) I   Desligar água - 2 torneiras I 

9  I   Retirar mangueiras I 
10 Fechar porta I   Fechar porta I 
11 Abre máquina I   Retirar material tremonha I 

12 (Retirar QO's) I   Limpar tremonha/ doseador/ 
aspirador I 

13 Retirar última barra I   Usar MP limpeza de fuso I 
14 Subir molde + puxar programa I     I 
15 Pegar e posicionar novo molde I     I 
16 Centrar molde I     I 
17 Apertar 2 barras (cavidade) I   Apertar 2 barras (cavidade) I 
18 Afinar fecho I   Montar mão-presa I 
19 Abrir máquina I   Puxar programa do robot I 
20 Apertar QO's I   Buscar MP's nova OF I 
21 Medição QO's I   Confirmar MP's p/ OF I 

    I   Arrumar peças da última 
PRD I 

22 Afinação QO's I   Ir buscar fita cola I 
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23 Fecha máquina I   Ir buscar caixa de rejeitados I 

24 Aperta as barras (parte macho) I   Aperta as barras (parte 
macho) I 

25 Desaperta barra de segurança I   (Ligação hidráulica ou 
pneumática) I 

26 Tirar ponte I   (Encaixar resistências) I 
27 Abre máquina I     I 
28 (Abrir movimentos) I     I 
29 (Verificar pneumático ou hidráulico) I     I 
30 Dar extração frente I     I 
31 Abre porta I   Ligar águas I 
32 Colocar chavetas I   Testar águas I 

33 Extracção atrás I   Pré-aviso à qualidade 
quanto a mudança de molde I 

34 (Ligar de resistências) I     I 

35 Afinar fecho de molde e verificação de 
pneumáticos hidráulicos I     I 

36 Verificar extracção I     I 
37 Retirar bico I   Iniciar registo I 
38 Limpar máquina (mudança de cor) I   Ler Documentação (IT; FT) I 

39 Apertar bico I   Remover e pesar material 
de limpeza da tremonha I 

40 Aquecer bico I   Colocar material de OF para 
arranque I 

41 Injectar para fora I   Preparar início OF (colar 
cód. Barras, etc) I 

42 Começar injecção I   Chamar a qualidade I 
43 Afinar I   Concluir abertura de registo I 
44   I   Preparar início de produção   
  FIM DA MUDANÇA 
1 Arrumar molde E     E 
2 Arrumar ferramentas E     E 
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ANEXO K: Colaboração de Operadores da Polinter em Acções 5S 

 
  

Ilustração 39 - 5S em zona de tarefeiros, triagem 1 

Ilustração 38 - 5S em zona de tarefeiros, triagem 2 
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ANEXO L: Exemplo de Kanban da Linha de Produção de Cadeiras de Bebé para 

Automóvel, Modelos IziSleep e Stokke 

 

Ilustração 40 - Kanban de reposição do componente PP12533SB à linha IziSleep 


