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Resumo 

A dissertação aqui apresentada enquadra-se na realização de consultoria Lean Manufacturing 
em duas pequenas e médias empresas do sector industrial, uma com foco de actuação no ramo 
têxtil e outra no sector metalúrgico e da borracha. O objectivo passa por aplicar na “chão de 
fábrica” diversas ferramentas Lean visando essencialmente a melhoria dos fluxos de produção 
através da eliminação dos diferentes tipos de desperdícios a ele associados e desse modo 
aumentar a eficiência e flexibilidade dos processos produtivos. 

A abordagem inicial alicerçou-se no conhecimento do produto e filosofia das empresas. 
Foram identificadas as famílias de produtos mais representativos da empresa de modo a 
identificar os pontos de actuação, com recurso ao VSM realizou-se o mapeamento da cadeia 
de valor procurando identificar todo o fluxo de material e de informação, estudando-se 
também os fluxos de produção existentes. Depois de planear as acções procedeu-se à sua 
implementação no gemba.  

Na consultoria relativa à empresa do sector têxtil constam como principais acções 
desenvolvidas a aplicação da metodologia 5S e a realização das respectivas auditorias, 
visando criar condições para a futura implementação de um Comboio Logístico como 
operador da logística interna. Procedeu-se também à padronização do trabalho numa das 
secções da unidade a qual permitiu alcançar ganhos significativos a nível produtivo e de 
disponibilidade de equipamento. No referente à empresa do ramo metalúrgico e da borracha 
constam das acções desenvolvidas a implementação de duas células de produção no sector de 
acabamentos da borracha assim como a execução dos respectivos planos ILL – Inspecção, 
Limpeza e Lubrificação. Foi também realizado um estudo para a implementação de uma 
célula de produção em U na secção de fabrico de jantes.  

Os resultados finais alcançados reflectem de forma clara os ganhos alcançados com a 
eliminação de desperdícios. A capacidade produtiva e organização das empresas foi 
consideravelmente melhorada, conseguindo-se reduzir o número de operários afectados a 
alguns processos, assim como o work in process e o lead time. No final as empresas tornaram-
se mais dinâmicas, adaptadas ao mercado e capazes de responder aos clientes de um modo 
mais flexível, rápido e eficaz. 
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Lean Manufacturing Consulting at XC Consultores, Lda. 

Abstract 

The current dissertation deals with the application of the Lean Manufacturing consulting in 
two SME – small and medium enterprises –  of the industrial sector, one in the textile branch 
and the other in the metallurgic and rubber branch. The goal is to  apply several Lean tools in 
the ‘factory’s floor’, seeking the improvement of the production flow through the elimination 
of the different types of wastes involved, and in this manner to improve the efficiency and 
flexibility of the production processes. 

The initial approach was based in the study of the products and philosophy of the enterprises. 
The main and most representative products categories of such companies were identified, in 
the attempt of recognizing the critical points. Making use of the Value Stream Mapping 
technique, the value chain was mapped trying to identify the overall material and information 
flow, while studying, at the same time, the existing production flows. After the initial 
planning phase, the methods were implemented in the gemba.   

As far as the consulting of the textile’s enterprise is concerned, the main actions carried out 
consist in the application of the 5S methodology and its audit, having in mind the creation of 
preliminary conditions for the implementation of a Logistic Train that can perform the 
internal logistics. The standardization of the work in one of the unit’s section was also carried 
out, which resulted in a very relevant improvement of the production and availability of the 
equipment. As far as the metallurgic and rubber company is concerned, the main actions 
carried out consist in the implementation of two production cells in the rubber finish sector as 
well as the execution of the respective ICL plans – Inspection, Cleaning and Lubrification. 
Moreover, it was as well carried out a study for the implementation of a U production cell in 
the wheel´s section. 

The final results reflect the clear improvements derived from the elimination of the several 
waste types. The productive capacity and the organization of the enterprises were 
considerably improved: it was possible to reduce the number of workers involved in certain 
operations, as well as the work in process and the lead time. At the end, the enterprises 
became more dynamic, adapted to the market and able to meet their clients’ interests in a 
more flexible, fast and efficient way. 
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Glossário 

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

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

JIT (Just in Time) – Conceito que traduz a regra de que nada deve ser produzido, transportado 
ou comprado antes do instante em que é necessário. Está directamente associado ao conceito 
de Pull Flow. 

Kaizen – Palavra japonesa que significa melhoria contínua. 

Kanban – Palavra japonesa que significa cartão. Sistema habitualmente utilizado para 
coordenar os processos entre postos produtivos, originando um fluxo de informação.  

Lead Time – Tempo de reposição. Tempo dispendido entre a colocação de uma encomenda e 
a sua respectiva recepção. 

Lean – Significa magro, sem desperdício, ou seja, tudo o que não acrescenta valor. 

Make to Order – Produção associada a uma encomenda. 

Make to Stock – Produção assente na previsão da procura. 

Mizusumashi – Comboio Logístico encarregue do fluxo de materiais e informação. 
Responsável pela logística interna. 

Muda – Palavra japonesa que significa desperdício. 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) – Indicador da eficácia de equipamentos. 

PDCA (Plan, Do, Check, Act) – Ciclo da melhoria contínua. Apresenta quatro estágios, 
planear as acções, executar as mudanças, avaliar os resultados, padronizar e estabilizar a 
mudança ou reiniciar um novo ciclo. 

Pull Flow – Forma de planeamento, em que se produz unicamente o que o cliente consome. A 
produção é puxada pelo cliente, estando este associado a uma ordem de produção. 

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

Setup – Termo inglês utilizado para retratar a preparação necessária nas máquinas para a 
mudança de ordem de fabrico. 

SMED (Single Minute Exchange of Die) – Conjunto de técnicas desenvolvidas com o 
objectivo de reduzir o tempo dispendido no setup.  

Takt Time – Takt é uma palavra alemã que significa metrónomo, instrumento mecânico 
constituído por um pêndulo, o qual marca um ritmo constante. É o tempo de execução de uma 
operação/unidade para poder satisfazer a procura.  

TPM (Total Productive Maintenance) – Ferramenta que visa a maximização da eficácia 
global das máquinas e equipamentos. 
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TPS (Toyota Production System) – Sistema impulsionador da filosofia Lean Manufacturing, 
focalizado na eliminação de todos os desperdícios envolvidos na produção, orientado para a 
melhoria contínua. 

VSM (Value Stream Mapping) – Mapeamento do fluxo de valor, que identifica todas as 
actividades que tornam matéria-prima em artigo acabado ou serviço. Inclui o fluxo de 
materiais e o de informação 

WIP (Work in Process) – Material que se encontra entre processos ou a ser processado. 

5S – Metodologia que se destina ao aumento da produtividade, através da organização de 
espaços de trabalho. Tem origem nas cinco palavras japonesas: Seiri – seleccionar, Seiton –
organizar, Seiketsu – limpar, Seisou – padronizar, Shitsuke – auto-disciplinar. 
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1 Introdução 

Neste capítulo é feita a contextualização do tema da dissertação. É efectuada uma breve 
apresentação da empresa onde decorreu o projecto de dissertação, sendo referidos os 
problemas e objectivos do mesmo, assim como apresentada a metodologia utilizada. Conclui-
se o capítulo com a apresentação da organização deste documento. 

A presente dissertação foi realizada na XC Consultores, Lda., uma empresa prestadora de 
serviços de consultoria na área industrial que por definição, segundo Dicionário Língua 
Portuguesa (2008), é a transferência de conhecimento, diagnóstico e formulação de soluções.  

A dissertação aqui apresentada incidiu directamente sobre o estudo de duas empresas cliente 
da XC Consultores, Lda., a Nova Têxtil Araújo & Gonçalves, S.A. e Mebol-Metalurgia e 
Borracha, Lda., com o objectivo de implementação de metodologias e técnicas Lean 
Manufacturing. 

Na actualidade os clientes cada vez menos aceitam a imposição de produtos e preços 
propostos pelas empresas. É evidente uma crescente exigência por parte dos consumidores, 
seja na variedade de produtos requeridos, no preço ou na qualidade, factores que associados à 
elevada concorrência dos mercados emergentes propiciam margens de lucro cada vez menores 
e uma consequente diminuição dos resultados económicos das empresas. 

Visando satisfazer o cliente e assegurar sustentabilidade, as empresas vêem-se na necessidade 
de procurar soluções que vão de encontro a uma mudança e evolução através da apreensão e 
aplicação de renovadas filosofias de trabalho. A solução passa pela procura de novos 
conhecimentos, metodologias e meios para se aperfeiçoarem, eliminando desperdícios fabris, 
optimizando o trabalho, minimizando os custos, acrescentando maior valor ao produto e 
tornando-se desse modo mais competitivas na actual esfera de negócios. 

Neste contexto de evolução e crescimento a indústria japonesa das últimas décadas tem sido 
um exemplo sendo reconhecida mundialmente pela sua eficiência e flexibilidade de produção, 
fruto da aplicação de várias metodologias inseridas no Lean Manufacturing.  

1.1 Apresentação da XC Consultores, Lda. 

A XC Consultores, Lda. foi constituída em 1995 tendo como  principal actividade a prestação 
de serviços na área da qualidade. O crescimento da empresa, conciliado com a evolução e 
procura do mercado foi permitindo alargar a sua actividade a áreas como o ambiente, 
organização, produção, higiene e segurança no trabalho e estratégia. 

O seu principal mercado são pequenas e médias empresas dos sectores tradicionais da 
indústria portuguesa. Em 1999 tornou-se numa unidade acreditada pelo INIFOR/IQF e iniciou 
a implementação do sistema de gestão da qualidade de acordo com a NPEN ISO 9001.  

Decorria o ano de 2001 quando iniciou a implementação de sistemas de qualidade em 
unidades industriais no estrangeiro, mais concretamente em Espanha e na Polónia. Em 2004 
foi criada a unidade de negócio de produtividade e a sua presença no mercado nacional foi 
consolidada iniciando-se projectos na Região Autónoma da Madeira e dos Açores. Em 2005 
projectou-se no mercado sul-americano com a abertura de uma delegação no Brasil. 
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Na área da consultoria de produtividade o objectivo da XC Consultores, Lda. é maximizar o 
resultado operacional das empresas, actuando sobre, a eficiência de processos e equipamentos 
e a qualidade dos produtos numa perspectiva de melhoria contínua. 

As acções da XC Consultores, Lda. definem-se pela orientação para o cliente, respeito pela 
sua cultura, idoneidade, espírito de equipa, confidencialidade, inovação, qualidade e 
flexibilidade.  

A sua missão é criar valor aos clientes, colaboradores e accionistas, garantindo excelência nos 
processos e serviços prestados, sustentada em relações de confiança. XC Consultores (2010) 

1.2 Caracterização do problema e principais objectivos 

O propósito desta dissertação fundamenta-se na aplicação prática de conceitos Lean 
Manufacturing e enquadra-se num programa global de optimização do processo produtivo das 
unidades fabris de duas empresas cliente da XC Consultores, Lda.. 

A consultoria Lean Manufacturing procura facultar às empresas uma maior flexibilidade 
operacional, aumentando os índices de produtividade e consequentemente a capacidade 
competitiva, permitindo que estas obtenham um maior retorno financeiro dos capitais 
investidos. Através de uma aplicação bem estruturada desta metodologia procura-se incutir 
nas empresas cliente da XC Consultores, Lda., não só a mudança, mas também uma nova 
cultura – a procura de uma melhoria contínua. 

Nos dois casos de estudo de consultoria Lean Manufacturing realizados podemos considerar o 
seguinte conjunto de objectivos principais: 

Caso de estudo I – Nova Têxtil Araújo & Gonçalves, S.A. 

• Preparação da unidade industrial para futura implementação de um Mizusumashi ou 
Comboio Logístico como operador de logística interna; 

• Melhoria do fluxo produtivo;  

• Padronização do trabalho na secção de Bobinagem visando um aumento de 
produtividade; 

•  Aplicação de metodologia de eliminação de desperdícios. 

Caso de estudo II – Mebol-Metalurgia e Borracha, Lda.  

• Implementação de células de produção no sector de acabamentos da borracha; 

• Estudo de um novo layout de uma célula em U para a produção de jantes. 

1.3 Metodologia   

A metodologia de abordagem aos casos de estudo em análise é estruturada em duas fases 
principais, ambas sob acompanhamento ou supervisão de um consultor sénior.  

Inicialmente foi estudada a situação em que as empresas se encontravam e com esse propósito 
foi realizado o levantamento inicial. Este foi ponto de partida para a familiarização com a 
estrutura de recursos humanos, conhecimento do processo produtivo e identificação de 
problemas existentes.  
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Assim, numa primeira fase exploram-se os seguintes tópicos: 

• Identificação das diferentes famílias de produtos, atendendo a critérios de gamas 
operatórias e à sua representatividade na organização; 

• Análise e mapeamento da cadeia de valor do estado actual; 

• Observação do fluxo produtivo; 

• Observação do fluxo de materiais e de informação associado a cada família de 
produtos; 

• Cálculo do lead time actual para cada uma das famílias de produtos seleccionadas; 

• Identificação de problemas e oportunidades de melhoria. 

Numa segunda fase foi analisada com profundidade a situação encontrada no sentido de 
explorar os seguintes pontos:  

• Estudo e discussão em equipa das acções de resposta aos vários problemas 
identificados; 

• Implementação das linhas de acção estabelecidas; 

• Recolha e análise dos resultados obtidos. 

Em termos globais, procurou-se implementar nas empresas um maior dinamismo e uma maior 
capacidade de adaptação ao mercado, melhorando a capacidade de resposta às necessidades 
dos clientes e diminuindo os stocks em curso. 

1.4 Organização da dissertação 

A estrutura deste documento será composta por um capítulo introdutório – o presente, que tem 
como principal propósito, contextualizar a dissertação, caracterizando a problemática 
abordada e os principais objectivos, assim como a metodologia de abordagem usada. 

O segundo capítulo introduz os principais conceitos da temática assim como os fundamentos 
que guiaram o trabalho desenvolvido, sendo dado ênfase aos tópicos mais relevantes. É 
também apresentada a abordagem utilizada pela XC Consultores, Lda. aos projectos de 
consultoria Lean.  

No terceiro e quarto capítulo são apresentados os casos de estudo das empresas Nova Têxtil 
Araújo & Gonçalves, S.A. e Mebol-Metalurgia e Borracha, Lda, respectivamente. Nestes 
capítulos são apresentadas as empresas nas quais foram realizados os projectos de consultoria 
Lean sendo efectuada uma análise da cadeia de valor e dos fluxos de produção. Ao longo dos 
capítulos são identificados os vários problemas detectados, expostas as soluções e 
apresentadas as acções desenvolvidas, evidenciando-se os resultados obtidos.  

No quinto e último capítulo do documento são apresentadas as conclusões do trabalho 
realizado e as perspectivas de trabalho futuro. 
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2 Lean Manufacturing 

Neste capítulo é realizado um enquadramento teórico do Lean Manufacturing. Inicialmente é 
feita uma abordagem aos sistemas de produção que o antecederam, apresentando-se de 
seguida as bases do sistema Lean Manufacturing. Por último é apresentado o método de 
abordagem da XC Consultores, Lda. aos projectos de consultoria.   

2.1 O caminho até ao Lean Manufacturing 

Esta secção apresenta uma breve resenha histórica do desenvolvimento dos sistemas de 
produção do século XX que contribuíram para a criação do Toyota Production System – TPS, 
a maior referência mundial de Lean Manufacturing. Esta secção fundamenta-se nas 
perspectivas de Womack et al. (1990) e Dennis (2008). 

2.1.1 Produção artesanal 

Em 1900 a produção artesanal era evidenciada de forma clara no sector automóvel e 
caracterizava-se segundo Dennis (2008) por uma força de trabalho composta por empresários 
semi-independentes com habilidades natas em desenho, máquinas e na montagem de 
componentes. As organizações da época eram descentralizadas, pequenas oficinas de 
máquinas forneciam a maioria das peças necessárias, e a maquinaria utilizada era de uso 
generalizado sendo a mesma empregue em diferentes operações de maquinagem e 
acabamento.  

Estes factores contribuíam para uma qualidade final do produto imprevisível onde cada 
unidade era basicamente um protótipo. Os volumes de produção automóvel no início de 
século XX eram baixos e espelhavam claramente os elevados tempos de fabrico e um 
avultado custo do produto final. 

2.1.2 Produção em massa 

No início do século XX, Frederick Winslow Taylor, criou as bases da produção em massa. De 
acordo com Womack et al. (1990), Taylor foi o primeiro a aplicar de forma sistémica 
princípios científicos à produção artesanal e ao fazê-lo criou a engenharia industrial. 

O taylorismo tinha como premissa básica a separação entre o planeamento e a produção. Entre 
muitas das suas inovações constam: 

• Estudo de Tempos e Métodos; 

• Protótipo do Ciclo de Melhoria Contínua – PDCA; 

• Trabalho Padronizado. 

Nessa mesma década, Henry Ford desenvolvia um automóvel fácil de fabricar e de simples 
manutenção, premissa alcançada com o Modelo T de 1908. O ponto central da produção em 
massa do Modelo T foi a possibilidade de intercâmbio de peças e a sua facilidade de 
montagem, foram essas inovações que tornaram o modelo de produção em linha possível. 

Ford padronizou o uso das peças em todas as operações, planeou a montagem através da 
realização de acções sequenciais e interdependentes – uma vez que um processo estivesse 
completo o automóvel seria enviado para o processo seguinte.  
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Inicialmente este sistema revelou-se instável, bottlenecks e outros problemas de fluidez eram 
comuns na medida em que trabalhadores com tempos de operação mais elevados não 
conseguiam abastecer o operador a jusante. De modo a reduzir estes problemas, Ford 
começou a entregar peças na área de trabalho reduzindo as perdas com deslocamentos e, além 
disso, seguindo as ideias de Taylor, reduziu o número de acções que cada trabalhador 
precisava de cumprir. Desse modo, tempos de ciclo que em 1908 eram medidos em horas, 
caíram para minutos em 1913 na fábrica de montagem do Modelo T. 

Nessa mesma época Ford concebeu a linha de produção em movimento que levava o 
automóvel ao operador parado, conseguindo assim reduzir os deslocamentos dos 
trabalhadores e ligar processos sequenciais.  

Em suma as principais inovações de Ford neste período foram: 

• Padronização de peças; 

• Simplificação da montagem; 

• Redução das acções exigidas a cada trabalhador – tempos de ciclo menores; 

• Linha de montagem dinâmica. 

Todas estas acções permitiram uma diminuição do esforço humano exigido na montagem do 
veículo assim como uma significativa redução dos custos de produção.   

Apesar de todas as inovações, a produção em massa tradicional revelava alguns problemas. A 
qualidade do produto viu-se relevada para segundo plano em favorecimento da produção em 
grande escala, apresentando taxas de não conformidade extremamente elevadas quando 
comparadas com os padrões actuais.  

Os trabalhadores não se encontravam envolvidos na organização da empresa, retendo 
constantemente informações que poderiam melhorar o processo produtivo. Além disso, a 
inspecção do produto era efectuada no fim da linha onde os “técnicos” da qualidade 
verificavam o produto final, à qual se seguia uma vasta equipa que reparava os produtos 
abaixo do padrão qualitativo.   

A maquinaria tornou-se cada vez maior visando a economia de escala e para amortizar o seu 
preço elevado foram desenvolvidos princípios contáveis de custo que se focavam no número 
de unidades produzidas ao invés da eficiência geral. Este factor estimulou a produção por lote, 
o consequente aparecimento de grandes quantidades de work in process – WIP, de stock de 
produto acabado e a replicação de defeitos a todo o lote antes dos mesmos serem detectados.  

“Os nossos clientes podem ter o carro na cor que quiserem, contando que esta seja preta.” 
(Henry Ford) 

2.1.3 O nascimento do Lean Manufacturing 

Em 1950 Eiji Toyoda1 visitou a unidade de produção da Ford em Detroit onde observou o 
mais eficiente complexo fabril da época. 

De regresso ao Japão, Eiji e Taiichi Ohno2 analisaram a produção em massa e concluíram que 
esta não funcionaria na particular cultura nipónica e consequentemente na sua empresa a 

                                                 
1 Membro da família Toyoda, fundadora do grupo Toyota, o qual presidiu nos anos vitais do seu crescimento 
pós-guerra. 
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Toyota Motor Company. Cientes da possibilidade de melhoria do sistema de produção e 
confrontados com a realidade política, social e a precariedade económica do seu país e da 
própria empresa viram no trabalhador o seu recurso mais valioso, desse modo, nos anos 
seguintes, Ohno procurou envolver os trabalhadores nos problemas enfrentados pela empresa, 
rompendo com paradigmas e alterando mentalidades – nasceu o Toyota Production System – 
TPS. Dennis (2008) 

O termo Lean foi introduzido ao mundo por James Womack, Daniel Jones e Daniel Roos em 
1990 no livro intitulado “The Machine that Changed the World”, onde os autores analisam o 
TPS no qual o Lean Manufacturing se alicerça. 

2.2 O sistema Lean Manufacturing  

Esta secção inicia-se com a apresentação dos cinco princípios do Pensamento Lean, de 
seguida faz-se referência a algumas das técnicas Lean Manufacturing aplicadas nos casos de 
estudo e ainda a outras frequentemente utilizadas no âmbito da consultoria Lean 
Manufacturing. 

2.2.1 Pensamento Lean 

Muda é o cerne da questão, esta palavra de origem japonesa significa “desperdício”. Segundo 
Womack et al. (2004), desperdício é qualquer actividade humana que absorve recursos mas 
não cria valor.  

O Pensamento Lean é uma forma de especificar valor, alinhar na mesma sequência as acções 
que criam valor, realizar essas actividades sem interrupções sempre que alguém as solicita e 
realizá-las de modo cada vez mais eficaz, isto é, o objectivo é fazer cada vez mais com cada 
vez menos – menos esforço humano, menos equipamento, menos tempo e menos espaço – e 
ao mesmo tempo aproximar-se sempre mais do que o cliente deseja. 

De acordo com Jacobs et al. (2009) o sistema Lean Manufacturing de produção consiste num 
conjunto integrado de técnicas e actividades desenvolvidas visando alcançar um elevado 
volume de produção, usando stocks mínimos de matérias-primas, de materiais em produção e 
produtos acabados. As peças devem chegar à próxima estação de trabalho just in time – JIT, e 
são concluídas, atravessando o processo o mais rapidamente possível. 

De forma a caminhar no sentido da excelência, foram identificados os cinco princípios do 
Pensamento Lean. Estes têm o intuito de facilitar o modo como as organizações produzem e 
entregam valor aos seus clientes enquanto se procuram eliminar todos os muda. Nesta medida 
os princípios são os seguintes: 

• Especificação de Valor 

É o ponto de partida para o Pensamento Lean. Para Womack et al. (2004), valor só 
pode ser definido pelo cliente final e só é significativo quando expresso como um 
produto específico – um bem ou serviço, muitas vezes ambos simultaneamente – que 
atenda às necessidades do cliente a um determinado preço específico num momento 
particular. 

 

                                                                                                                                                         
2 Director da Toyota Motor Company nos anos 40, considerado o criador do TPS e do Sistema Kanban. 
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• Identificação do fluxo de valor 

Segundo Womack et al. (2004) o fluxo de valor ou cadeia de valor são o conjunto de 
todas as acções específicas necessárias para entregar valor aos clientes. É a sequência 
de processos que desenvolvem, produzem e entregam os resultados desejados. A 
análise do fluxo de valor de um bem ou serviço passa por três tipos de acção, 
designadamente, a identificação de: (1) processos que criam valor, (2) acções que não 
acrescentam valor mas que são inevitáveis para a manutenção dos processos e da 
qualidade e, por fim, (3) etapas adicionais que não agregam valor e devem ser 
eliminados imediatamente. 

 

• Criação de fluxo 

A cadeia de valor organiza-se de forma a eliminar qualquer parte do processo que não 
acrescente valor, para que se verifique a fluidez dos processos e actividades que 
restaram. De acordo com Womack et al. (2004) esta etapa exige uma mudança de 
mentalidade dos colaboradores já que o efeito imediato da criação de fluxos contínuos 
pode ser sentido na redução dos tempos de concepção dos artigos, da produção e na 
quantidade de stocks. Ter a capacidade de desenvolver, produzir e distribuir 
rapidamente leva a que a empresa possa atender com maior prontidão à necessidade 
dos clientes. 

 

• Planeamento Pull Flow 

Para Jacobs et al. (2009) este princípio tem por objectivo produzir o que é necessário – 
a necessidade de produção é criada pela procura real do produto. Quando um item é 
vendido, teoricamente, o mercado “puxa” (pull) uma reposição da última posição no 
sistema, este mecanismo acciona um pedido para a linha de produção da fábrica, onde 
o operário puxa outra unidade de uma estação precedente no fluxo para repor a 
unidade retirada. Por sua vez essa estação precedente puxa uma nova unidade da 
estação a jusante e assim por diante até o fluxo chegar à matéria-prima. 

Esta situação, segundo Dennis (2008), permite inverter o fluxo produtivo, ou seja, não 
são as organizações que “empurram” (push) os artigos para o consumidor, mas sim 
este que “puxa” a produção, permitindo eliminar stocks e consequentemente agregar 
valor ao produto. Deste modo é abandonado o tradicional sistema de planeamento 
Push Flow em proveito do modelo Pull Flow. 

As vantagens associadas a este modelo são várias:  

� Menos dependente de previsões – responde ao consumo; 

� Produção em pequenos lotes – controlo do WIP e do stock de produto 
acabado; 

� Melhoria da qualidade; 

� Sincronização ao longo da cadeia de valor; 

� Lead times mais curtos; 

� Maior fluxo de produção e de informação. 
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• Melhoria Contínua 

O quinto e último princípio do Pensamento Lean traduz, de acordo com Womack et al. 
(2004), o compromisso de procurar melhorar continuamente, isto é, procurar os meios 
ideais para criar valor enquanto o desperdício é eliminado. A procura desta melhoria 
contínua, direccionada para um estado ideal, deve orientar todos os esforços da 
empresa. Os membros da cadeia produtiva têm de reconhecer profundamente o 
processo produtivo e vê-lo como um todo, podendo dialogar e procurar continuamente 
melhores formas de criar valor.  

“As melhorias são ilimitadas e eternas.” (Provérbio da Toyota) 

2.2.2 Técnicas utilizadas no Lean Manufacturing 

Um grande número de ferramentas e técnicas foram desenvolvidos ao longo dos anos, sendo a 
maioria delas provenientes do TPS. Hoje sustentam o Pensamento Lean e permitem que as 
organizações se alicercem nelas para promover a mudança. De seguida são apresentadas 
algumas das técnicas e ferramentas frequentemente aplicadas, algumas delas aplicadas 
durante o projecto. 

 

Ciclo PDCA 

Também conhecido como Ciclo da Melhoria Contínua, que contempla a mudança como um 
processo contínuo constituído por quatro estágios: Planear (Plan) as acções, implementar 
(Do) as mudanças, verificar (Check) e analisar o desempenho obtido, agir (Act) em função do 
desempenho alcançado, isto é, padronizar e estabilizar as acções ou iniciar novamente o ciclo 
caso os resultados não sejam satisfatórios. (Marchwinski et al, 2007) 

 

Value Stream Mapping – VSM 

O Mapeamento do Fluxo de Valor é uma técnica que permite identificar todas as actividades 
que agregam, ou não, valor, necessárias para executar um artigo ou prestar um serviço. Nele é 
identificado todo o fluxo de produção (materiais e informação) desde a matéria-prima até à 
entrega ao consumidor. (Rother et al, 2003) 

 

Identificação de desperdícios 

Na concepção Lean o desperdício é considerado um dos pontos basilares. Segundo Dennis 
(2008) a identificação e eliminação dos muda é uma das pretensões primárias do Pensamento 
Lean, o qual defende que o desperdício é o oposto de valor. 

O TPS aponta oito tipos de desperdícios, apresentados na Figura 1, os quais são responsáveis 
por até 95% do total dos custos de produção.  
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Os muda podem dividir-se nas diferentes categorias: 

• Excesso de produção 

Taiichi Ohno aponta a produção em excesso como o principal desperdício da 
manufactura. Produzir em excesso significa produzir algo que não vai ser vendido e 
isso tem diversos custos associados, como por exemplo: 

� Armazenamento; 

� Desvalorização do produto;   

� Excesso de trabalhadores e maquinaria; 

� Matéria-prima; 

� Energia. 

Além dos pontos referidos, o excesso de produção dificulta a identificação de 
problemas e pontos de kaizen. 

 

• Movimento 

O movimento desperdiçado tem tanto um componente humano quanto mecânico 
envolvido. O muda de movimento humano está relacionado com a ergonomia do local 
de trabalho, maus projectos ergonómicos afectam de forma considerável a 
produtividade, qualidade e também a segurança. A produtividade sofre quando há 
caminhar, alcançar ou torção desnecessários. A qualidade do produto ou serviço é 
afectada quando o trabalhador necessita de ir além do seu limite de esforço para a 
realização de uma tarefa.  

O desperdício de movimentos mecânicos também ocorre frequentemente quando por 
exemplo duas máquinas estão desnecessariamente afastadas uma da outra.  

Figura 1 – Diferentes tipos de desperdícios 

(fonte: Adaptado do Manual KMS, Kaizen Institute) 
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• Espera 

O desperdício devido à espera ocorre quando o trabalhador necessita de aguardar para 
que o material a processar lhe seja entregue, quando a linha de produção é parada por 
algum imprevisto ou quando os operários esperam que uma máquina execute uma 
operação. Este tipo de desperdício está também associado a um excesso de WIP 
devido a uma grande produção de lotes, problemas no equipamento de produção ou 
defeitos que exigem correcção. 

 

• Transporte 

O desperdício de transporte encontra-se intimamente relacionado com o desperdício 
de larga escala provocado por um ineficiente layout do local de trabalho, pelo 
equipamento excessivamente grande, ou pela produção tradicional de lotes. 

Existe também a componente relacionada com o transporte efectuado por 
trabalhadores dentro de uma área específica de um processo. O transporte é um muda 
necessário – evidentemente que materiais necessitam de ser movimentados dentro da 
organização – no entanto deve ser minimizado. 

 

• Não-Qualidade 

O desperdício de não-qualidade ou correcção está relacionado com a reparação ou 
reprocesso do produto devido à detecção de não conformidades. Consiste em todo o 
material, tempo e energia envolvidos na produção e reparação de defeitos. 

 

• Sobreprocesso 

Este tipo de desperdício ocorre em grande parte por incompreensão do que significa 
Valor. O sobreprocesso é produzir algo com mais especificações do que as requeridas 
pelo mercado e ocorre frequentemente em organizações excessivamente empenhadas 
em atingir uma meta técnica negligenciando “o que o cliente quer”. 

 

• Inventário 

Muda de inventário ou stock encontra-se relacionado com a manutenção de matéria-
prima, peças e WIP desnecessariamente. Estas condições resultam de um fluxo de 
produção reprimido ou de uma produção não nivelada com o ritmo de consumo do 
mercado – planeamento push flow. 

 

• Conhecimento sem ligação 

Este tipo de desperdício existe quando há falta de comunicação dentro de uma 
organização, seja ela com os clientes, com os fornecedores ou com os colaboradores. 
A falta de comunicação inibe o fluxo de conhecimento de ideias e criatividade, 
criando frustração e reflectindo-se em oportunidades perdidas, quando uma empresa e 
os seus parceiros estão em sintonia, podem, em conjunto, identificar muda e agir em 
benefício mútuo. 
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5S 

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke são cinco termos japoneses que começam pela letra S 
e que descrevem práticas para o gemba, úteis na gestão visual e produção Lean. Segundo Imai 
(1996) cada um dos estágios da prática dos 5S caracteriza-se do seguinte modo: 

• Seiri – Seleccionar 

Separar o que é necessário do dispensável. Este processo inicia-se normalmente com a 
colocação de etiquetas vermelhas nos objectos considerados desnecessários. Permite 
manter junto da área de trabalho apenas os objectos necessários nas quantidades 
indicadas. O primeiro S deixa área de trabalho arrumada e mais flexível, melhorando 
significativamente a procura de ferramentas e materiais. 

 

• Seiton – Organizar 

O segundo S consiste em classificar os itens em uso e arrumá-los adequadamente com 
a finalidade de minimizar o tempo e esforço de procura. 

 

• Seiso – Limpar 

Consiste na limpeza do ambiente de trabalho, inclusive máquinas e ferramentas, bem 
como o chão. 

 

• Seiketsu – Padronizar 

Estabelece um padrão de modo a manter os três S já implementados. O objectivo é 
manter as melhorias ou seja o kaizen, fazê-lo num dia é fácil, mantê-lo é complicado, 
no entanto imperativo. 

 

• Shitsuke – Auto-Disciplinar 

Trata-se de auto-disciplinar de modo a sustentar a mudança introduzida. Nesta fase as 
pessoas devem criar o hábito de transformar as actividades adquiridas como parte do 
seu trabalho diário. 

 

Total Productive Maintenance - TPM 

O TPM é uma ferramenta que visa a maximização da eficácia global das máquinas e 
equipamentos. O seu principal objectivo é eliminar as seis principais perdas passíveis de 
ocorrerem, que estão relacionadas com a: 

• Disponibilidade do equipamento: Avarias ou paragens não programadas e tempos de 
setup; 

• Eficiência do equipamento: Micro-paragens e perdas na cadência produtiva; 

• Qualidade: Sucata e re-trabalho. 
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Mizusumashi 

Assim, utiliza-se o Overall Equipment Effectiveness – OEE, como indicador do TPM, 
medindo o grau de eficácia no uso do equipamento, permitindo deste modo identificar as 
perdas e concentrar esforços para as eliminar. 

O TPM envolve os trabalhadores na rotina da manutenção, nos projectos de melhoria e em 
reparações simples. Os operadores são responsáveis pela realização de tarefas diárias de 
manutenção dos seus equipamentos, como por exemplo, a inspecção, a limpeza e lubrificação 
(planos ILL) dos equipamentos. (Marchwinski et al, 2007) 

 

Mizusumashi  

O Mizusumashi ou Comboio Logístico é um operador de logística interna, que se encarrega 
do fluxo de material e informação. Como representado na Figura 2, este desloca-se, 
percorrendo periodicamente um ciclo que o leva a todos os pontos onde pode haver 
necessidade de transporte de material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sua movimentação constante permite uma maior rotação do material que se encontra parado 
no bordo de linha. Em termos gerais, o Mizusumashi concentra todo o desperdício em si de 
forma a garantir a máxima produtividade. (XC Consultores, 2008) 

 

Trabalho Padronizado 

O trabalho padronizado consiste em estabelecer procedimentos precisos para o trabalho dos 
operadores num processo de produção e a sua elaboração, de acordo com Imai (1996), deve 
atender a informações relativas à qualidade, segurança, manutenção e padrões de trabalho. 

Esta ferramenta é centrada nas movimentações e trabalho executado pelo operador e é 
aplicada em modos operatórios repetitivos, respeitando a ordem das actividades a realizar, 
visando a eliminação dos desperdícios e tornando-se uma referência para a melhoria contínua.  

A padronização permite que as melhorias sejam consistentes e os resultados obtidos 
previsíveis. Ao assegurar a estabilidade do processo, define claramente o início e o fim de 
cada etapa, funcionando como uma ferramenta de aprendizagem, útil na resolução de 
problemas e que ao envolver os colaboradores contribui para o seu treino e disciplina.    

Figura 2 – Mizusumashi como operador de logística interna  

(fonte: Manual TFM, Kaizen Institute) 
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Single Minute Exchange of Die – SMED 

O SMED é um método criado por Shigeo Shingo na década de 50. Shingo (1989) define-o 
como “uma abordagem científica para a redução de tempo de setup, que pode ser aplicada 
em qualquer unidade industrial em qualquer máquina”. Segundo Shingo (2000), o termo 
refere-se a técnicas para realizar operações de setup num número de minutos expresso num só 
dígito, isto apesar de nem todas as mudanças de ferramenta poderem ser realizados em menos 
de dez minutos, este é o objectivo do sistema, atingido numa larga percentagem de casos e 
mesmo quando tal não é possível, reduções drásticas de tempo são exequíveis. O SMED 
baseia-se fundamentalmente nas seguintes técnicas: 

1. Separar as operações de setup internas (obrigam à paragem do equipamento) 
das externas (realizadas com o equipamento a produzir); 

2. Converter operações de setup internas em externas; 

3. Padronizar as funções e não a forma; 

4. Utilizar sempre que possível mecanismos de aperto rápido; 

5. Realizar operações paralelas; 

6. Eliminar ajustes; 

7. Mecanização. 

 

Células de produção 

As células de produção permitem que as etapas de processamento de um determinado 
produto, sejam realizadas umas após as outras, de modo que o material em processamento se 
mova num fluxo próximo do contínuo, seja uma unidade ou em pequenos lotes, mantidos ao 
longo de uma sequência de processamento. As células em U3, são de utilização comum pois 
evitam que se percorram grandes distâncias, possibilitam diferentes combinações de tarefas 
para os operadores além de permitirem que os pontos iniciais e finais de processamento 
estejam próximos. (Marchwinski et al, 2007) 

Segundo Pinto (2006) o processo de implementação de células de produção passa pelas 
seguintes etapas: 

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

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

3. Localizar máquinas partilhadas em pontos centrais de forma a poderem ser 
utilizadas por células diferentes, reduzindo desse modo o transporte e os 
stocks intermédios. 

Um dos pontos essenciais para um bom funcionamento de uma célula de produção é o seu 
layout. Toda o movimentação de pessoas e de materiais vai ser resultante da disposição dos 
componentes da célula – máquinas, mecanismos transportadores, bancadas de trabalho, etc..  

                                                 
3 Denominação atribuída devido à forma em U do layout apresentado. São também conhecidas por linha de 
produção. 
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O processo produtivo deve ser organizado de modo que o operador possa executar as tarefas 
que lhe foram incumbidas da forma mais eficiente possível. Segundo Rother et al. (2002) 
existem algumas considerações a ter em conta para a definição do layout de uma célula de 
produção: 

• Minimizar os deslocamentos, procedendo à aproximação de máquinas e bancadas de 
trabalho; 

• Remover obstáculos do percurso efectuado pelo operador; 

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

• Eliminar locais onde possam ser criados stocks intermédios; 

• Sempre que possível, executar operações de movimentação de material recorrendo a 
deslocamentos por força da gravidade; 

• As diversas instalações – eléctricas, de ar comprimido e outras – devem sempre que 
possíveis encontrarem-se suspensas de modo a facilitar alterações ao layout; 

• Garantir a segurança e ergonomia da célula;  

• Manter as etapas de processamento manual próximas entre si de modo a permitir 
flexibilidade na distribuição das tarefas; 

• Sempre que possível, utilizar equipamentos pequenos e dedicados ao invés de 
maquinaria de grande porte e multifuncional; 

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

• Projectar o layout da célula de produção tendo em atenção a necessidade de 
manutenção das máquinas; 

• Criar mecanismos de mudança rápida de ferramenta.   

De acordo com Pinto (2006) a implementação de células de produção apresenta as seguintes 
vantagens:  

� Maior flexibilidade; 

� Treino mútuo entre operadores; 

� Capacidade de ajuste a diferentes volumes de produção; 

� Simplicidade de gestão; 

� Redução do espaço ocupado comparativamente o layout funcional; 

� Redução de tempos não-produtivos; 

� Feedback de qualidade contínuo; 

� Redução de WIP e consequentemente do lead time; 

� Menores custos de operação. 
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2.3 Consultoria Lean Manufacturing  

A XC Consultores, Lda., como consultora, prestadora de serviços na área da produtividade, 
foi contratada pelas empresas Nova Têxtil Araújo & Gonçalves, S.A. e Mebol-Metalurgia e 
Borracha, Lda, visando a implementação do sistema Lean nas suas organizações. Deste modo 
esta dissertação fundamenta-se na implementação desta metodologia nestas duas PME – 
Pequenas e Médias Empresas. 

Estas duas empresas caracterizam-se por uma grande variabilidade de referências produzidas, 
actuando fundamentalmente em encomendas de pequeno e médio volume, procurando ser 
competitivas face à concorrência dos mercados emergentes do leste europeu e asiático, 
diversificando ao máximo os seus produtos de modo a suprir as necessidades cada vez mais 
específicas dos clientes.  

Em resultado do elevado número de referências fabricadas, da instabilidade e variação no 
consumo de mercado, torna-se complicado gerar modelos de gestão de encomendas e stock. 
Inseridas em áreas de negócio particulares, estas duas empresas vêem-se na necessidade de 
manter stocks de matéria-prima alargados. No caso da indústria têxtil, grande parte da 
matéria-prima provém de mercados distantes como o turco ou indiano, já na indústria 
metalúrgica e da borracha a questão prende-se com a variabilidade do preço de matérias-
primas, como o aço e o petróleo, nos mercados mundiais, além dos respectivos descontos de 
“quantidade”.  

Em resultado destes factores e da crise económica que assola a Europa e particularmente 
Portugal, o volume de negócios é baixo, tendo como consequência limitações ao nível dos 
recursos humanos habilitados e na capacidade de inovação tecnológica. 

Na presente secção será apresentada a abordagem efectuada a ambos os projectos. 

2.3.1 Levantamento inicial 

Nesta etapa foi estudado o produto e a filosofia de produção actual das empresas. No 
seguimento deste estudo foram identificados e recolhidos indicadores relevantes das 
instituições, como o número de artigos fabricados e o seu grau de representatividade no 
volume de negócios da empresa, indicadores de não-conformidade do produto e taxas de 
produção. As informações da estruturação departamental da empresa, são de cariz relevante 
visto que permitem aprofundar o conhecimento de quem é o responsável de cada sector de 
produção de modo a que futuramente possam ser delegadas correctamente as tarefas do 
projecto. 

A cultura da empresa também deve ser entendida, os seus valores e a sua missão, assim como 
a sua estratégia de mercado e forma de comunicação interna, reduzindo-se deste modo o risco 
de tentar implementar ou propor acções que não se enquadrem na sua filosofia ou estratégia 
actual. 

Outro ponto relevante nesta abordagem inicial é o estudo dos fluxos e da cadeia de valor, pois 
será a partir deles que se vão ser identificados os principais pontos críticos.  

Depois de identificar as famílias de produtos mais relevantes na organização, a realização de 
um VSM foi a ferramenta tida como ideal para analisar os processos produtivos das empresas. 
Apesar de simples este método é crucial, exige grande rigor, capacidade de observação e 
sobretudo capacidade de medição e de aproximação, caso contrário podem-se incorrer em 
erros de diagnóstico que seguramente afectarão as fases subsequentes do projecto.  
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Como complemento a este modelo recorreu-se também à elaboração de diagramas 
representativos do fluxo de transporte de material no gemba.  

Após a realização dos diagnósticos da situação encontrada nas empresas foram estudadas as 
técnicas e metodologias a aplicar em cada um dos casos de estudo, tendo em conta o potencial 
de melhoria, grau de exequibilidade e o investimento necessário. Posteriormente, as acções de 
melhoria propostas foram apresentadas aos responsáveis directivos e de produção de forma a 
efectivar a sua aplicabilidade e viabilidade financeira.  

2.3.2 Acções desenvolvidas 

Nesta fase dos projectos e antes de se iniciar o trabalho no gemba foram realizadas acções de 
sensibilização e formação dos colaboradores. Com estas acções apresentaram-se aos 
colaboradores os princípios do Pensamento Lean, tentando com isso iniciar a eliminação da 
resistência à mudança, facilmente detectada quando se realizam as mesmas tarefas ou 
operações por vezes há décadas. Os colaboradores deverão saber qual a função do agente de 
mudança Lean – o consultor. 

De seguida foram colocadas em prática as acções de melhoria planeadas, sendo que neste 
ponto os dois projectos abordados nesta dissertação divergem, fruto das metodologias 
aplicadas em cada um deles e da sua aplicabilidade em tempo útil para aqui serem 
apresentadas. 

2.3.3 Avaliação dos resultados 

De forma a classificar os desempenhos foram necessários estabelecer mecanismos de controlo 
e avaliação, para tal elaboraram-se planos de auditorias, criando desse modo um mecanismos 
disciplinador e de responsabilização dos funcionários. Foram também seleccionados 
indicadores de avaliação, de modo a poderem ser analisados os resultados obtidos.  

 

 

 

 

. 
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3 Caso de estudo I – Nova Têxtil Araújo & Gonçalves, S.A. 

Neste capítulo é apresentado o caso de estudo realizado na empresa Nova Têxtil Araújo & 
Gonçalves, S.A.. Numa primeira fase é apresentada a actividade e funcionamento da 
organização, é analisada a cadeia de valor dos dois produtos mais representativos da unidade 
industrial e apresentados os respectivos VSM, segue-se uma sucinta explicação do processo 
produtivo e exposição dos fluxos de produção. Numa segunda fase são apresentadas as 
soluções propostas assim como as acções desenvolvidas visando a sua resolução. 

3.1 Apresentação da empresa 

A empresa Nova Têxtil Araújo & Gonçalves, S.A., é uma PME – Pequena e Média Empresa 
que labora no sector têxtil mais concretamente no acabamento de fio. Foi constituída em 
Agosto de 1994 na sequência do processo de recuperação da Sociedade Têxtil Araújo & 
Gonçalves S.A, tendo sido então adquirida pelo grupo empresarial JMA – José Machado de 
Almeida. 

A nova empresa iniciou a sua laboração no terceiro quadrimestre de 1994 com algumas das 
máquinas da anterior unidade e outras, entretanto adquiridas em estado de uso. O projecto 
ganhou corpo ao longo de 1995, com prolongamento em 1996, através de uma solução 
moderna e competitiva – iniciou-se a montagem de raiz do Laboratório de Qualidade e a 
aquisição de máquinas tecnologicamente mais evoluídas tiveram como objectivo a melhoria 
da produtividade e da qualidade do produto. 

Durante o ano de 2005 a Nova Têxtil Araújo & Gonçalves, S.A. aumentou a sua capacidade 
produtiva, no que se refere ao tingimento de bobinas, com a transferência da Tinturaria de 
Bobinas da JMA Felpos para as suas instalações. 

No decorrer do ano de 2007, com o encerramento da JMA Fiação, o principal fornecedor de 
fio da empresa, e com a alteração do regime de trabalho para a JMA Felpos (serviço de Fio a 
Feitio), levou a que Nova Têxtil Araújo & Gonçalves, S.A. iniciasse um processo de 
reestruturação e definição de novas estratégias, cujos principais princípios passaram por: 

• Redefinições do processo de compra de fio para satisfação das necessidades 
dos clientes que não trabalhavam no regime de serviço Fio a Feitio – fio 
fornecido pelo cliente; 

• Melhoramento do processo de controlo quantitativo do Fio a Feitio; 

• Aumento das capacidades de bobinagem e de armazenagem de fio; 

• Alteração do regime de laboração dos turnos do sector de tinturaria; 

• Criação de um laboratório para análise de fios comprados de modo a permitir 
uma avaliação/qualificação objectiva dos respectivos fornecedores. 
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No presente a actividade da empresa, como apresentado na Figura 3 caracteriza-se 
essencialmente pela compra e comercialização de fio com diferentes tipos de acabamento ou 
pela prestação de serviços de acabamento de fio fornecido pelo cliente. Nova Têxtil (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 1 são apresentados alguns dos indicadores actuais da organização. 

 

Tabela 1 – Indicadores da Nova Têxtil Araújo & Gonçalves, S.A. 

Indicadores 

Nº total colaboradores 85 

Nº colaboradores no processo produtivo 52 

Nº principais referências fabricadas 59 

Média produção diária na secção de 

Bobinagem 

266kg 

Média produção diária na secção de 

Tinturaria 

5000kg 

Não-Qualidade 2,25% 

Facturação anual 3.800.000€ 

 

 

 

Figura 3 – Actividade da Nova Têxtil Araújo & Gonçalves S.A. 
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3.2 Análise da cadeia de valor 

A unidade fabril apresenta um processo produtivo do tipo make to order, fruto da 
especificidade de cada produto o acabamento de fio só é realizado mediante o pedido do 
cliente. Existem duas secções principais de produção denominadas, Bobinagem e Tinturaria, 
sendo apresentados na Figura 4 os processos passíveis de realizar em cada uma delas, 
respectivamente.  

 

A Nova Têxtil Araújo & Gonçalves, S.A. apresenta várias famílias de produtos que poderiam 
ser alvo de análise, sendo o processo de acabamento de fio contínuo, o seu mapeamento de 
fluxos apresenta-se como característica vantajosa no cálculo das cadências produtivas. Depois 
de uma análise da representatividade das diferentes famílias de produtos foram seleccionadas 
duas famílias para a realização dos VSM. 

A escolha das famílias de produtos a analisar teve por base a representatividade das mesmas 
no universo da organização como apresentado na Tabela 2. Além do mais, foi também tida em 
consideração a agregação de valor dos processos inerentes à sua produção, isto é, todos os 
processos que acrescentam real valor ao produto – operações pelas quais o cliente está 
disposto a pagar, como o são o tingimento e a mercerização do fio, no lado oposto encontram-
se por exemplo as operações de secagem, a qual é um requisito de produção, que no entanto 
apesar de indispensável não é tida como agregadora de valor.  

 

Tabela 2 – Representatividade das famílias de produtos seleccionadas   

Família % Produção Total 

Fios-Meadas 33 

Bobinas-Tingimento
4
 45 

 

  

                                                 
4 Processo associado ao serviço de Fio a Feitio, onde maioritariamente o fio é fornecido pelo cliente. 

Figura 4 – Processos realizados na secção de Bobinagem e Tinturaria 
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3.2.1 Família de produtos Fios-Meadas 

Em primeiro lugar teve-se como referência a produção de um fio NE 6/35 em bobina de cone 
de cartão, junto, torcido, gaseado, dobado, mercerizado e tingido em meada, pertencente à 
família de Fios-Meadas, cujo VSM6 é apresentado na Figura 5. 

De forma resumida o processo produtivo de Fios-Meadas caracteriza-se do seguinte modo: 

Preparação da matéria-prima 

As bobinas de cone de cartão de fio singelo, com as características requisitadas pelo cliente 
são recolhidas do armazém de matéria-prima. Procedendo-se à sua pesagem de modo a 
verificar se nele consta a quantidade pretendida. 

 

Juntar 

Esta operação consiste em juntar o fio singelo, paralelamente, o número de vezes pedido pelo 
cliente. As máquinas que realizam esta operação são as Ajuntadeiras. 

 

 

 

                                                 
5 NE é denominado por sistema indirecto de medição, representa uma a relação do comprimento por unidade de 
massa do fio. A representação da torção de cada fio faz-se escrevendo o título de um dos cabos seguido de “/” 
acompanhada pelo número de cabos que compõem cada fio. 

6 A simbologia utilizada na realização dos VSM pode ser consultada no Anexo A. 

Figura 5 – VSM de Fios-Meadas NE 6/3 
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Torcer 

A torção do fio é utilizada para fixar as fibras do algodão, dando resistência ao fio. Quanto 
menor for a torção mais suave é o fio, quanto maior mais resistente ele se torna. Este processo 
é executado nas Torcedeiras. 

 

Gasear 

Este processo consiste na eliminação, por combustão, do felpo existente no fio de algodão. É 
realizado na Gaseadeira. 

 

Dobar 

O fio é passado da bobina de cartão para meadas, como exposto na Figura 6. Este processo é 
realizado nas Dobadouras. 

 

   

 

 

 

 

 

Mercerizar 

Nesta operação realizada no Mercerizador o fio em meada é tencionado e submetido à acção 
de uma solução de hidróxido de sódio a frio, aumentando o brilho do fio e tornando-o mais 
encorpado e resistente.  

 

Tingir 

As meadas são colocadas numa Autoclave de Tingimento de Meadas onde são pulverizadas 
sob pressão com corante, como apresentado na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Dobadoura e fio em meadas 

Figura 7 – Autoclave de Tingimento de Meadas 
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Secar 

Esta operação é realizada no Secador de Meadas, onde as meadas são colocadas em ganchos 
de transporte e movimentadas num transportador aéreo pela estufa de secagem. 

 

Bobinagem 

As meadas de fio são colocadas em parábolas rotativas, aí o fio é bobinado novamente para 
uma bobina de cone de cartão. Esta operação é executada nas Fadis7 como pode ser 
observado na Figura 8. 

  

 

 

 

 

 

 

Humidificação 

Operação executada antes da pesagem final e do embalamento. Permite que o fio recupere a 
humidade perdida ao longo do processo produtivo. 

 

Pesar e embalar 

É a última operação realizada. Executa-se a pesagem do material para verificar se o fio 
apresenta a quantidade requisitada pelo cliente e de seguida procede-se ao embalamento do 
mesmo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
7 Denominação pelas quais são conhecidas no chão de fábrica. Em concreto Fadis é o nome do fabricante do 
equipamento. 

Figura 8 – Processo de conversão do fio em meadas para fio em bobinas 
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3.2.2 Família de produtos Bobinas-Tingimento 

A segunda família seleccionada para o estudo é denominada por Bobinas-Tingimento de um 
fio NE 24/2 em bobina de cone de tinturaria, boleado e tingido. Na Figura 9 é apresentado o 
VSM da referida família de produtos. 

O processo produtivo das Bobinas-Tingimento apresenta algumas diferenças relativamente ao 
à produção de Fios-Meadas desse modo apresenta-se de seguida uma breve discrição dos 
processos que diferenciam esta família de produtos da anteriormente analisada. 

 

Preparação da matéria-prima 

Neste caso o fio apresenta-se em bobinas de cone de tinturaria – cone plástico e perfurado. 
Procede-se à pesagem da matéria-prima para recolha da quantidade pretendida. 

 

Bolear 

Esta operação é executada no Boleador e converte os topos planos da bobina de fio em topos 
boleados ou curvos. Esta operação comprime o fio e permite uma melhor penetração do 
corante no fio, obtendo-se homogeneização da cor. 

 

Tingir 

As bobinas são colocadas numa Autoclave de Tingimento de Bobinas como apresentado na 
Figura 10, onde são pressurizadas e submersas em corante. 

 

Figura 9 – VSM de Bobinas-Tingimento NE 24/2 
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Secar 

Esta operação é realizada no Secador de Bobinas. Depois de tingidas são imediatamente 
transportadas no porta-materiais para a câmara de secagem. 

 

Descarregar 

As bobinas são descarregadas para carros de transporte de modo a poderem ser movimentadas 
para a etapa de processamento seguinte. 

 

Os restantes processos – humidificação, pesagem e embalamento – são efectuados de forma 
análoga à família referida anteriormente. 

3.3 Fluxos de produção 

A empresa está organizada em sectores de produção, onde cada produto se desloca pelas 
máquinas ou postos de trabalho necessários das várias secções. Cada secção da empresa é 
gerida por um coordenador de sector.  

A produção é realizada por processo e em cada sector os equipamentos e os operários 
desempenham funções específicas de produção. Este modo de operar permite alguma 
agilidade, factor importante tendo em conta a variabilidade de referências produzidas e a 
especificidade de cada uma delas, no entanto a mutabilidade do volume de encomendas pode 
originar problemas e sobrecarregar alguns dos sectores produtivos.  

A logística interna da Nova Têxtil Araújo & Gonçalves, S.A. é executada por operadores, 
denominados encarregados de turno, estes utilizam carros de transporte ou porta-paletes – 
movimentados com recurso há força física – para transportar o produto de processo em 
processo. Deslocam-se aos locais sempre que há necessidade de recolha ou entrega de 
material, verificando-se um “vai e vem” constante, fruto da quantidade de material a 
transportar ou do esforço a realizar para levar o mesmo de uma só vez.  

Deste modo pode-se dizer que os transportadores assemelham-se a um táxi, no sentido em que 
recebem a informação, deslocam-se até ao material, transportam-no e voltam depois à origem, 
muitas vezes em vazio. Devido ao elevado número de deslocações necessárias verifica-se 
também uma incapacidade de transportar o material just in time, promovendo o aparecimento 
de stocks intermédios e paragens esporádicas por falta de abastecimento. 

    

Figura 10 – Porta-materiais carregado pronto a ser colocado na autoclave 



Consultoria Lean Manufacturing na XC Consultores, Lda. 

25 

3.3.1 Família de produtos Fios-Meadas 

Nesta família de produtos, são percorridas todas as secções dos dois pisos fábrica, 
contabilizando-se doze movimentações entre a recolha da matéria-prima (1) e o 
armazenamento do produto acabado (13), pronto para expedição. O fluxo de materiais, de 
informação e dos respectivos transportadores são apresentados na Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 11 – Fluxo de produção dos Fios-Meadas 
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Na Tabela 3 podem ser observadas diferentes operações/sectores pelo qual passa a produção 
dos Fios-Meadas.  

 

Tabela 3 – Operações do fluxo de produção dos Fios-Meadas 

Nº Operação 

1 Preparação da matéria-prima 

2 Juntar 

3 Torcer 

4 Gasear 

5 Dobar 

6 Mercerizar 

7 Tingir 

8 Secar 

9 Controlo de qualidade 

10 Bobinar Fadis 

11 Humidificar 

12 Pesagem e embalamento 

13 Produto acabado 

 

Na Tabela 4 podem ver-se alguns indicadores analisados na produção para a família de 
produtos Fios-Meadas. Verifica-se entre os indicadores recolhidos a existência de um 
significativo WIP com especial relevância para o existente na Bobinagem Fadis que 
representa cerca de 45% do total.  

 

Tabela 4 – Indicadores de produção dos Fios-Meadas 

Indicadores 

Nº operários 34 

WIP total 4430kg 

WIP bobinar Fadis 45% 

Distância percorrida 420m 

Lead time 52,3 dias 
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3.3.2 Família de produtos Bobinas-Tingimento 

No fluxo produtivo de Bobinas-Tingimento o número de secções percorridas é menor, no 
entanto os problemas referidos anteriormente continuam a ser válidos. Na Figura 12 são 
apresentadas as movimentações de material efectuadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 12 – Fluxo de produção das Bobinas-Tingimento 
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Na Tabela 5 são apresentados os processos inerentes à produção das Bobinas-Tingimento. 

 

Tabela 5 – Gama operatória do fluxo de produção das Bobinas-Tingimento  

Nº Operação Tempo/kg (s) 

1 Preparação da matéria-prima 1 

2 Bolear 11 

3 Tingir 28 

4 Secar 13 

5 Controlo de qualidade 10 

6 Humidificar 8 

7 Pesagem e embalamento 2 

8 Produto acabado - 

 

A partir dos indicadores recolhidos e apresentados na Tabela 6 é detectado como bottleneck 
do fluxo de produção desta família de produtos o processo de tingimento das bobinas, 
assumindo 77 % do WIP total.  

 

Tabela 6 – Indicadores de produção das Bobinas-Tingimento 

Indicadores 

Nº operários 22 

WIP total 3967kg 

WIP tingir 77% 

Distância percorrida 170m 

Lead time 4,45 dias 

3.4 Apresentação da solução proposta 

Através dos dados apresentados e das observações feitas no chão de fábrica foram 
identificados diferentes tipos de problemas ou condições passíveis de serem intervencionados 
e melhorados, entre os quais: 

• Gestão visual; 

• Transporte de materiais – logística interna; 

• Períodos de espera do produto entre operações; 

• Stocks intermédios existentes nalgumas operações; 

• Índice de produtividade na operação de Bobinagem Fadis; 

• Metodologia de trabalho; 

• Polivalência funcional no processo de tingimento de bobinas; 
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• Dupla movimentação de material na secção de Bobinagem/Humidificação.    

A solução proposta para a resolução destes problemas baseou-se na aplicação de algumas 
metodologias Lean visando fundamentalmente a melhoria da gestão visual do processo e a 
optimização de fluxos de produção. Deste modo as práticas que consomem recursos sem 
acrescentar valor ao produto final, geram desperdício e como tal devem ser procuradas 
soluções de modo a serem eliminadas. 

3.4.1 Implementação da metodologia 5S 

Uma vez identificados grandes problemas de organização, tornou-se absolutamente prioritário 
a implementação da metodologia 5S. Dada a limitação temporal e as dimensões alargadas da 
unidade fabril a abordagem contemplada neste projecto limitou-se à secção de Bobinagem, 
estando futuramente definido um alargamento da sua implementação às restantes secções da 
empresa.   

O objectivo inerente à sua aplicação é criar gestão visual, manter o local de trabalho 
organizado, limpo e de alto desempenho. Desse modo os colaboradores podem realizar o seu 
trabalho com maior eficácia e segurança, potenciando um aumentando dos índices de 
motivação, produtividade e de qualidade do produto. 

Esta metodologia é muito útil pois permite identificar mais facilmente os problemas existentes 
e pôr em prática estratégias para a sua eliminação. 

A sua implementação passou por várias etapas: 

1. Selecção da área de actuação; 

2. Sensibilização dos colaboradores para a prática 5S; 

3. Aplicação da metodologia 5S; 

4. Consolidação do sistema recorrendo a um plano de auditorias. 

3.4.2 Implementação do Mizusumashi  

Durante a análise da situação inicial da empresa verificou-se que a logística interna se 
encontrava a cargo dos encarregados de turno, que utilizavam os porta-paletes ou carros de 
transporte para movimentar todo de material. O transporte, executado ao longo de largas 
distâncias, criava atrasos na entrega e recolha de produto entre processos, potenciando muda 
de espera, de transporte e de stock intermédio. 

A implementação do Mizusumashi, um comboio logístico encarregue de toda a logística 
interna da unidade foi a solução pensada para combater o problema. A sua implementação irá 
permitir uma maior fluidez de informação e dos materiais. Este deslocar-se-á percorrendo sem 
parar um determinado circuito que o leva a todos os pontos onde pode haver necessidade de 
transporte de material, assim ao passar constantemente em todos os locais onde o material é 
necessário e com a frequência requerida, a rotação de material será maior permitindo ter 
menos material parado entre processos, ao mesmo tempo que serão eliminados os tempos de 
espera. 

Em termos gerais, o Mizusumashi vai concentrar em si todo o muda garantindo uma maior 
capacidade produtiva e fluidez de material. 

A implementação do Mizusumashi não pôde ser efectuada na prática em tempo útil de modo a 
ser aqui exposta, a limitação temporal do projecto não o permitiu visto que a sua 
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implementação só será desejável após a aplicação da metodologia 5S nos restantes sectores da 
unidade fabril. Além disso existe também a necessidade de uniformização e conversão de 
todas as unidades de transporte de modo a poderem ser atreladas no Comboio Logístico.  

Após a concretização dessas acções será possível iniciar uma fase experimental, na qual serão 
definidas as rotas de circulação e pontos de paragens. Serão então medidos tempos de 
deslocamento e eliminados os desperdícios detectados, podendo-se a partir desse momento 
elaborar a Folha Normalizada de Trabalho Final, na qual serão definidas as rotas a percorrer, 
os pontos de paragem e a respectiva periodicidade assim como o procedimento de trabalho. 

3.4.3 Trabalho Padronizado 

Durante o levantamento inicial efectuado foi detectado no processo Bobinar Fadis uma 
elevada quantidade de stock intermédio com uma representatividade de 45% do total do WIP 
da família do produto.  

Depois de analisada mais profundamente a situação, verificou-se que este processo de 
bobinagem era demorado, fruto das características inerentes ao seu processamento. No 
entanto perspectivaram-se oportunidades de melhoria devido à inexistência de Trabalho 
Padronizado. Verificou-se que cada operário efectuava a operação à sua maneira, consoante a 
experiência adquirida e a um ritmo imposto por si mesmo. O número de meadas carregadas 
em cada fuso era variável de operário para operário, assim como a velocidade de bobinagem e 
o número de fusos accionados. Identificaram-se claras oportunidades de melhoria da 
produtividade. 

A solução passou por estudar o processo de bobinagem para os NE de fio mais representativos 
na empresa. O objectivo passou por padronizar factores como: 

1. Velocidade de bobinagem; 

2. Número de meadas a serem carregadas em cada fuso da máquina; 

3. Número de fusos a accionar por operário; 

4. Método de trabalho. 

A implementação do Trabalho Padronizado iria incidir numa questão essencial desde logo 
detectada: a cadência produtiva deveria ser marcada pela máquina.  

3.4.4 Outras acções isoladas 

A presença assídua na empresa permitiu percepcionar algumas situações isoladas que não 
deixaram de ser alvo de intervenção.  

Nesse âmbito foram identificadas oportunidades de melhoria no processo de tingimento da 
família de produtos Bobinas-Tingimento, desde logo pela análise de indicares obtidos a partir 
do respectivo VSM, que permite aferir um WIP no tingimento de bobinas de 77% do WIP 
total da família do produto.  

Analisada a situação verificou-se que frequentemente, encomendas mais pequenas e cuja 
quantidade de bobinas não era suficiente para preencher na totalidade o porta-materiais eram 
relegadas para segundo plano em detrimento de encomendas de maior porte e capazes de 
optimizar os recursos existentes, nesse sentido estudou-se a hipótese de uma alteração 
estrutural aos porta-materiais de modo a poderem ser carregados com metade da carga actual 
e assim satisfazer de modo mais eficiente os requisitos de pequenas encomendas.  
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Outra situação verificada foi a dupla movimentação de materiais na secção de Bobinagem 
Fadis. As bobinas quando completas eram colocadas em carros de transporte denominados 
“esquinadeiras”8 que depois são transportados para o processo seguinte, o de Humidificação 
onde são retiradas e colocadas em paletes (nas quais também serão expedidas como produto 
acabado). O objectivo da acção contemplada passa por anular a dupla movimentação, 
recorrendo à construção de carros de transporte de paletes, evitando desse modo a necessidade 
de recorrer ao uso de empilhador ou porta-paletes  

3.5 Apresentação das acções desenvolvidas 

Nesta secção expõe-se os resultados das acções implementadas visando a resolução dos 
problemas identificados na secção anterior. 

3.5.1 Implementação da metodologia 5S 

A situação inicial da empresa caracterizava-se essencialmente por uma elevada falta de 
organização. Após o levantamento inicial e análise dos sectores da fábrica definiu-se como 
área prioritária de intervenção a secção de Bobinagem. A organização da empresa foi vista 
como um meio importante para a eliminação de desperdícios de tempo no transporte de 
material e na movimentação dos operários, assim como a criação de um ambiente laboral mais 
limpo e mais seguro. 

Visando eliminar ou corrigir os problemas detectados ao nível da organização e limpeza do 
sector começou-se por implementar a prática dos 5S procurando envolver e motivar todos os 
colaboradores intervenientes no sector para a importância de manter no local somente o que é 
necessário para a execução das operações aí realizadas, onde tudo está organizado, facilmente 
identificável e limpo.  

Foi então criado uma equipa de trabalho com diversos colaboradores do sector, um grupo 
heterogéneo onde se procurou ter um operário de cada sector intra-secção. Deste modo a 
equipa foi constituída pelo chefe de produção, por um encarregado de turno e um operário de 
cada processo executado na secção.  

O passo seguinte foi a realização de uma sessão de sensibilização sobre a temática 5S, onde 
foram expostas as vantagens e os ganhos possíveis de alcançar com a sua implementação. 
Procurou-se criar um compromisso de melhoria integral das condições de trabalho, tendo em 
vista os ganhos produtivos alcançáveis com a sua aplicação no dia-a-dia e a futura integração 
na logística interna do Mizusumashi. 

Após a definição do plano de acções, avançou-se para o gemba iniciando-se a sua 
implementação. A selecção e separação dos materiais e utensílios foram criteriosas, e teve 
sempre em conta a sua real necessidade e frequência de utilização. Eliminou-se tudo o que 
não era necessário junto da área de trabalho desde utensílios de pequena dimensão até 
máquinas obsoletas que se encontravam inutilizadas há anos. A área útil do sector viu-se 
aumentada e a eliminação de objectos permitiu uma maior exactidão na procura do 
necessário. 

A organização e limpeza do local tinha-se por si só iniciado durante o processo de selecção e 
separação, deste modo deu-se continuidade ao mesmo e focalizaram-se grandes esforços no 

                                                 
8 Nome atribuído a carro de transporte de estrutura metálica, composto por uma divisória central e várias hastes 
horizontais nos quais são colocadas as bobinas. 
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ponto tido à partida como débil – a falta de gestão visual. Deste modo fez-se um levantamento 
de todo o tipo de material que entra e sai em cada um dos processos da secção com a 
finalidade de definir e identificar no solo e nas paredes, locais específicos de aparcamento 
para cada tipo de estágio do fio – a ser processado ou já processado. Também se identificaram 
locais para fio não conforme, para material “residente” como por exemplo, cones de variados 
tipos, paletes, separadores de paletes, contentores de desperdício, entre outros. 

Delimitaram-se as diferentes zonas de processamento do sector, e os corredores circundantes, 
sempre tendo em vista a implementação do comboio logístico e a necessidade de um corredor 
de circulação relativamente amplo.  

A segurança foi ponto de preocupação, mais ainda laborando a empresa com matérias 
facilmente incendiáveis. Deste modo foi prestada especial atenção à questão e interveio-se 
efectuando marcações vermelhas no chão junto de equipamentos de combate a incêndio e 
quadros eléctricos, evitando-se deste modo o impedimento de acesso aos mesmos - situação 
verificada muito frequentemente. 

Depois de a secção estar organizada, limpa e despida dos objectos desnecessários procedeu-se 
à padronização e disciplina. Foram criadas regras e metodologias para sistematizar a 
manutenção das condições implementadas.  

Procedeu-se também à implementação de um Quadro Produtividade e outro de Planificação 
da Produção na secção de Bobinagem Fadis, como apresentado na Figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro teve como objectivo a exposição diária da produtividade alcançada de modo a que 
pudesse ser observada e analisada por todos os colaboradores. Os indicadores tidos em 
consideração para a sua realização foram a quantidade de quilogramas de fio processada e o 
NE médio dos fios trabalhados nesse dia, sendo a produtividade diária alcançada obtida por 
comparação com um processo de bobinagem óptimo, isto é sem qualquer tempo de paragem 
ao longo de todo processamento realizado.  

O principal objectivo da implementação do quadro de Planificação da Produção foi o de 
facilitar a transferência de informação entre o responsável pela planificação da produção e os 
encarregados de turno, responsáveis pela movimentação e entrega do material aos operadores 
das bobinadoras Fadis.  

Os ganhos da implementação dos 5S foram evidentes, passou-se de um estado onde nada 
estava identificado para outro onde a gestão visual impera. Os operários passaram a saber que 
encomenda de fio lhes é destinada e onde estão os materiais necessários, do mesmo modo que 

Figura 13 – Quadro de Produtividade (esquerda) e Quadro de Planificação da Produção (direita) 
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os encarregados de turno passaram a conseguir identificar correctamente o local onde aparcar 
o fio a processar e onde recolher o fio que se encontra com guia de marcha para a etapa de 
processamento seguinte.  

De modo a não se correr o risco de voltar à situação inicial, estabeleceu-se um plano de 
auditorias 5S com uma periodicidade semanal e que se iniciou logo após a sua 
implementação. No Anexo B pode ser consultado o documento da última auditoria realizada 
na secção de Bobinagem, assim como a evolução semanal dos resultados.  

Na Figura 14 apresenta-se um comparativo da situação “antes” e “depois” da implementação 
da metodologia 5S.  

3.5.2 Trabalho padronizado 

O processo de bobinagem de um fio em meada para bobina em cone de cartão é efectuado em 
máquinas bobinadoras – as Fadis. Na unidade industrial existem três destas máquinas, cada 
uma com trinta fusos de bobinagem a cargo de um operário.  

A tarefa dos operários passa por carregar a parábola de cada fuso com meadas, ligar a ponta 
do fio ao cone de cartão, colocar de seguida o fuso em funcionamento e avançar para o fuso 
seguinte, executando a mesma tarefa consecutivamente até atingir o número de fusos 
pretendidos, sempre priorizando a reactivação dos que entretanto vão parando, fruto do 
rebentamento do fio – acontecimento habitual face à variabilidade da matéria-prima. Quando 
a totalidade de uma meada é bobinada o procedimento reinicia-se e repete-se as vezes 
necessárias para o processamento da encomenda. 

A abordagem do problema foi incisiva e fio a fio foi estudado e padronizado o modus 
operandi mais eficiente. Procurou-se optimizar o tempo efectivo em que os fusos estão em 
funcionamento, banindo ocorrências comuns até à altura, onde se verificava que uma 
significativa percentagem dos fusos carregados se encontravam constantemente parados, ou 
porque os operários procediam ao carregamento de todos os fusos e só depois à ligação do fio 

Figura 14 –  “Antes” e “depois” da implementação da metodologia 5S 
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e respectivo accionamento ou porque o número de fusos activados era superior aos que 
realmente podiam ser trabalhados, provocando movimentações constantes e desordenadas 
para a sua reactivação. 

Para evitar estas ocorrências, estabeleceram-se para os diferentes fios: 

• Velocidades fixas de bobinagem 

Em parceria com o departamento de qualidade da empresa foram seleccionadas 
velocidades de bobinagem para cada tipo de NE. Procurando-se sempre um ponto de 
concordância entre os requisitos de qualidade do produto e o aumento da rapidez de 
bobinagem com a consequente redução do número de fusos a cargo de cada operário. 

 

• Número de meadas a transportar e a carregar 

Após análise da situação esteve previsto a normalização do número de meadas a 
recolher em cada deslocação ao carro de transporte de material, no entanto após 
abordagem junto dos operários foi levantada uma questão pertinente e que consistia 
nas diferenças fisionómicas de cada um deles, factores como a altura do operário e 
comprimento dos membros superiores tornavam-se impeditivos da realização da tarefa 
e revelaram-se fundamentais para o não estabelecimento do padrão, vigorando este 
como um conselho para a melhoria produtiva.  

No que se refere ao número de meadas a carregar, inicialmente foi implementado um 
padrão de uma unidade por fuso com o intuito desse factor unitário permitir um 
balanceamento equilibrado e de tempos de ciclo constante – tipo AAAA. No entanto 
após testes práticos no terreno verificou-se que o carregamento com duas meadas era o 
mais vantajoso, pois apesar de apresentar um balanceamento menos equilibrado, com 
tempos de ciclo variáveis – tipo ABAB – permite reduzir o número de setups de 
carregamento para metade. Deste modo escolheu-se este padrão para trabalhar e 
estabeleceu-se que nos tempos de ciclo do tipo B9, os operários nos poucos segundos 
de folga entre o accionar de um fuso e accionar do fuso seguinte executariam, caso 
necessário, rápidas operações de limpeza do equipamento, recolha de cones, colocação 
de meadas nos varões de protecção da máquina de modo a minimizar os 
deslocamentos efectuados ou etiquetagem das bobinas. 

 

• Número de fusos a accionar 

Depois de postos em prática os padrões acima referidos, iniciou-se a análise 
individualizada de cada tipo de NE e a determinação do número de fusos a accionar 
mediante a referência a trabalhar. Deste modo conseguiu-se passar de uma situação em 
que o ritmo de produção era marcado pelo operário, onde o número de fusos parados 
era muito variável, para outra em que é a máquina que marca a cadência produtiva e 
que em circunstâncias normais permite ter um único fuso parado, pronto a ser 
carregado e reactivado – Figura 15. 

 

                                                 
9 No ciclo do tipo B o operário procede à ligação do fio e ao accionamento do fuso enquanto que no ciclo do tipo 
A acresce a operação de carregamento da parábola com duas meadas.  
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As velocidades de bobinagem estabelecidas como padrão assim como o número de fusos a 
accionar para cada tipo de fio podem ser consultados na Carta de Velocidades e Fusos 
apresentada no Anexo C, já as instruções de trabalho estabelecidas estão presentes no Anexo 
D.  

A redução do número de fusos necessários para a bobinagem de fio permitiu um aumento da 
disponibilidade do equipamento na ordem dos 10% e também um aumento de produtividade, 
como apresentado na Figura 16, onde podem ser observados os diferentes ganhos obtidos 
após a implementação do Trabalho Padronizado para as várias referências de fio analisadas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Outras acções isoladas 

A acção desenvolvida no sector de tingimento de bobinas passou, como já foi referido 
anteriormente, por dotar o processo de uma maior polivalência funcional. Desse modo foram 
efectuadas alterações à estrutura de alguns porta-materiais da secção, dividindo-os ao meio e 
invertendo-lhes o topo como mostra a Figura 17. 

+12,3%

+16,5%

+20,9% +10,9%

+14,6%

+18,2%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NE 6/2 NE 6/3 NE 8/2 NE 12/2/3 NE 12/3 NE 12/4

K
G
/3
0
F
U
S
O
S
/h
 

TIPO FIO

GANHOS 

PRODUTIVIDADE

Figura 15 – Cadência de produção marcada pela máquina 

Figura 16 – Ganhos de produtividade nas bobinadoras Fadis 
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Esta alteração permitiu obter uma maior capacidade de resposta a encomendas pequenas, visto 
que um porta-materiais passa a poder acondicionar bobinas de duas encomendas distintas. 
Além dessa vantagem apontada conseguiu-se reduzir o tempo de carregamento do mesmo, 
visto que os ganchos de suporte das bobinas passaram a ter metade da altura, facilitando o seu 
carregamento.  

No que se refere à acção desenvolvida de modo a eliminar a dupla movimentação de material, 
no sector de Bobinagem/Humidificação, procedeu-se à construção de um carro de transporte 
de paletes, como apresentado na Figura 18, desse modo o fio depois de bobinado é 
acondicionado já na palete de expedição, evitando-se assim um segundo manuseamento – 
“esquinadeira” para palete.  

  

Figura 17 – Porta-materiais alterado para encomendas de menor volume 

Figura 18 – “Esquinadeira” de transporte (esquerda) e carro de transporte de paletes (direita) 
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4 Caso de estudo II – Mebol-Metalurgia e Borracha, Lda.  

4.1 Apresentação da empresa 

A Mebol-Metalurgia e Borracha, Lda. foi constituída 1987, tendo apenas iniciado a sua 
actividade laboral no ano de 1988, após a preparação das indispensáveis instalações e 
montagem do equipamento de produção. 

A empresa tem como actividade o fabrico de diversos produtos na área da conformação 
metalúrgica e da borracha para fins industriais. Entre os principais artigos produzidos 
constam: 

• Rodas pneumáticas e maciças; 

• Bandagens; 

• Jantes metálicas. 

Com o firme propósito de bem servir, a empresa apostou desde início num fabrico de 
qualidade, consciente de que esta seria uma das condicionantes mais importantes para garantir 
o futuro face a uma concorrência de mercado cada vez mais competitiva. 

Após iniciada a actividade da empresa, com cerca de 1.400 m2 de área coberta, 20 
colaboradores e com um volume de negócios de de 240.000 € em 1988, a Mebol-Metalurgia e 
Borracha, Lda. apresentava no ano 2000 uma área coberta de cerca 5.000 m2, 75 
colaboradores e um volume de facturação de 2.790.000 €, resultado de sucessivos 
investimentos realizados. 

A empresa investiu na implementação de sistema de gestão da qualidade, que se traduziu na 
aquisição de vários equipamentos e na formação prestada aos seus colaboradores, alcançando 
o seu objectivo em 2000 com a obtenção da certificação segundo a norma NP EN ISO 
9002:1995 e posterior transição para a certificação segundo a norma NP EN ISO 9001:2000 
em Junho de 2003.   

A empresa congratula-se pelo seu crescimento e pelo contributo prestado ao longo da sua 
existência, para a melhoria da qualidade da indústria portuguesa e para o desenvolvimento da 
economia nacional. Mebol (2010) 
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Na Tabela 7 são apresentados alguns dos indicadores actuais da empresa. 

 

Tabela 7 – Indicadores da Mebol-Metalurgia e Borracha, Lda. 

Indicadores 

Nº total colaboradores 80 

Nº colaboradores no processo produtivo 54 

Nº principais referências fabricadas 40 aprox. 

Média produção diária na secção de 

metalurgia 
320 un 

Média produção diária na secção da 

borracha 
5900 un 

Não-Qualidade na secção de metalurgia 6% 

Não-Qualidade na secção da borracha 3,5% 

Facturação anual 3.000.000€ 

4.2 Análise da cadeia de valor 

A unidade fabril estudada apresenta dois sectores de produção distintos, a secção da Borracha 
e a secção das Jantes. No levantamento inicial da situação da empresa recorreu-se à 
elaboração do VSM de cada uma das famílias mais representativas de cada secção, o 
objectivo passou por compreender e analisar a cadeia de valor de cada uma das famílias.  

Para a realização dos VSM foi necessário perceber o funcionamento dos processos 
produtivos, determinar os fluxos de material e de informação, assim como identificar os 
processos que realmente acrescentam valor ao produto final.  

Começou-se por seleccionar as famílias de produtos mais representativas de cada uma das 
secções. Depois de uma análise dos dados referentes ao histórico de produção e vendas, 
escolheram-se como alvo os produtos da família Roda 1/BS e Jantes agrícolas 9.00 X 15.3, 
referentes à secção da Borracha e das Jantes, respectivamente. 

A Tabela 8 apresenta a representatividade das famílias de produtos seleccionadas no seio da 
organização.  

 

Tabela 8 – Representatividade das famílias de produtos seleccionadas   

Família Secção % Produção Total Secção 

Roda 1/BS Borracha 60% 

Jantes agrícolas 9.00 X 15.3 Jantes 18% 
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4.2.1 Família de produtos Roda 1/BS  

O fabrico da Roda 1/BS caracteriza-se por ser a incorporação de uma bandagem10, fabricada 
na secção da Borracha, numa jante plástica proveniente de um fornecedor externo, sendo que 
todo o processo inerente ao fabrico deste produto pode ser observado no mapeamento do 
fluxo de valor apresentado na Figura 19. 

A bandagem da Roda 1/BS é produzida a partir de borracha, adquirida como desperdício junto 
da indústria de pneus. O seu processo de produção inicia-se com trituração da matéria-prima, 
seguindo-se a pesagem e adição de compostos químicos antes de se proceder à mistura de 
todo o composto. Após a mistura, a mescla resultante apresenta-se sob a forma de uma pasta 
homogénea e com a solidez necessária para poder ser manuseada, efectua-se o corte de tiras 
com as dimensões pretendidas, as quais são colocadas em prensas de vulcanização onde são 
submetidas a elevada pressão e temperatura. Depois deste processo a bandagem resultante 
apresenta rebarba ao longo de todo o seu perímetro, a qual necessita de retirada. Por último a 
bandagem é colocada numa máquina onde é efectuada a sua montagem numa jante plástica, 
obtendo-se o produto final – a roda.  

4.2.2 Família de produtos Jantes Agrícolas  

Na secção de produção de jantes o processo de produção inicia-se com o corte e calandrar11 
da chapa, na operação seguinte procede-se à remoção dos excessos de solda existentes no aro 
efectuando-se a fresagem do cordão de soldadura. Seguem-se as operações de repuxagem que 
conformam plasticamente a jante, conferindo-lhe de bordo a bordo os ângulos de depressão 

                                                 
10 Pneu maciço de borracha vulcanizada. 
11 Consiste em conformar a chapa dando-lhe um contorno cilíndrico com o diâmetro pretendido.  

Figura 19 – VSM da Roda 1/BS 
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especificados para o produto, que depois é calibrado e o furado para permitir a entrada da 
válvula de enchimento. O próximo passo é a montagem do centro da jante e da sua fixação 
através de um pingo de solda. 

Na etapa seguinte a jante é desempenada e são efectuados mais alguns pontos de solda para 
imobilizar o centro, depois esta é colocada numa máquina onde o centro da jante é soldado 
automaticamente ao aro definitivamente. Por fim a jante é colocada na estufa de pintura onde 
é pintada e seca, encontrando-se pronta a embalar. O VSM desta família de produtos é 
apresentado na Figura 20. 

4.3 Fluxos de produção 

O layout da unidade industrial encontra-se organizado por processo produtivo. De modo a 
poder oferecer tempos de resposta a encomendas reduzidos, a empresa apresenta uma 
produção marcadamente make to stock, os lotes criados nas variadas etapas de processamento 
são transportados de processo em processo na necessidade de entrega de alguma encomenda, 
caso contrário são enviados para o armazém de stock intermédio, onde mais tarde são 
resgatados e introduzidos na cadeia de processamento.  

A logística interna da empresa é executada com recurso ao transporte em empilhadores, que 
com movimentações constantes transportam os lotes de processo em processo.  

De seguida são apresentados os fluxos produtivos das famílias de produtos seleccionadas. 

 

 

Figura 20 – VSM da Jante 9.00 X 15.3 
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4.3.1 Família de produtos Roda 1/BS  

As movimentações no gemba decorrentes da produção desta família de produtos são 
apresentadas na Figura 21. 

 

Na Tabela 9 são apresentados os processos inerentes à produção da Roda 1/BS. 

 

Tabela 9 – Operações do fluxo de produção da Roda 1/BS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Operação 

1 Triturar 

2 Pesar 

3 Misturar 

4 Cortar tiras 

5 Vulcanizar 

6 Rebarbar 

7 Montar 

8 Armazém de produto acabado 

Figura 21 – Fluxo de produção da Roda 1/BS 
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4.3.2 Família de produtos Jantes Agrícolas  

O fluxo produtivo das jantes agrícolas do tipo 9.00 X 15.3 caracteriza-se pelas 
movimentações no layout fabril apresentadas na Figura 22. De realçar que ditas 
movimentações são teóricas, visto que na prática o material é trabalhado numa determinada 
etapa de processamento e habitualmente não percorre mais do que uma ou duas etapas do 
processo produtivo a jusante, sendo enviado para o armazém de stock intermédio. 

Por esse motivo existe um elevado número de deslocações as quais nem sempre os 
transportadores conseguem gerir, atrasando a reposição de material o que por conseguinte 
obriga à paragem dos operadores.  

O modelo organizacional por processo produz também uma elevada quantidade de stocks 
intermédios, visto que mesmo quando duas ou três etapas de processamento consecutivas se 
encontram a produzir o mesmo artigo, o processo a jusante não consome esse material uma 
vez que o layout da unidade não o permite, fruto do afastamento dos postos de trabalho e da 
variabilidade de tempos de ciclo na execução das várias tarefas.   

 

 

Figura 22 – Fluxo de produção da Jante 9.00 X 15.3 
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Na Tabela 10 podem ser observadas as diferentes etapas de produção pelas quais passam as 
jantes em análise.  

 

Tabela 10 – Gama operatória do fluxo de produção da Jante 9.00 X 15.3 

Nº Operação Tempo/unidade (s) 

1 Cortar + Calandrar 18 

2 Soldar 40 

3 Fresar 50 

4 Repuxar 1 80 

5 Repuxar 2 20 

6 Calibrar + Furar 30 

7 Montar + Pingar 30 

8 Desempenar + Pingar 80 

9 Soldar centro 85 

10 Pintar 24 

11 Embalar 5 

12 Armazém de produto acabado - 

 

4.4 Apresentação da solução proposta 

Diminuir a quantidade de material, que se encontra entre processos ou a ser processado, 
traduzirá o grande enfoque do trabalho realizado. Após a execução e análise dos VSM das 
duas famílias de produtos analisou-se a criação de células de produção nos dois sectores da 
unidade industrial. 

4.4.1 Implementação de células de produção 

A implementação de células de produção resulta da necessidade de diminuir os stocks de 
produto intermédio existentes e as distâncias percorridas pelo material. A sua implementação 
vai garantir também uma diminuição do lead time do processo e da área ocupada, havendo 
ainda um maior controlo sobre a qualidade do produto e um aumento de produtividade fruto 
da eliminação de muda. 

A alteração do layout dos processos permite um modo de funcionamento que integra várias 
operações numa linha de fluxo unitário ou one piece flow. Deste modo o produto flui de 
operação em operação sem necessidade de criação de lotes ou com a sua drástica redução. 
Este conceito traduz um modo de funcionamento que integra algumas das operações, ou 
mesmo a sua totalidade, e portanto permite uma optimização do fluxo de material na 
produção. 
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Depois de analisada a situação actual da empresa foram estudadas e propostas a 
implementação de duas células de produção na secção da borracha, mais concretamente nos 
processos de acabamento e montagem e uma outra no sector de produção de jantes. 

A implementação das células de produção na unidade fabril realizou-se em várias etapas: 

• Selecção da família de produtos a estudar; 

• Estudo do layout actual e das distâncias percorridas entre processos; 

• Recolha de vários indicadores: lead time, quantidade de stock intermédio, não-
qualidade, volume de vendas, produtividade e número de colaboradores. 

• Análise dos processos e do fluxo de produção; 

• Recolha de tempos das diferentes operações executadas; 

• Definição de processos a aglutinar na criação da célula; 

• Definição do takt time e do número de operadores necessários; 

• Definição do layout da célula de produção; 

• Análise dos resultados produtivos previstos; 

• Apresentação de proposta de implementação e avaliação da sua viabilidade. 

4.5 Apresentação das acções desenvolvidas 

4.5.1 Implementação de células de produção na secção da borracha 

Após a análise do fluxo produtivo do sector e identificada a oportunidade de melhoria 
resultante da alteração do layout de produção visando a aproximação de processos produtivos 
foram implementadas duas células de produção para efectuarem o acabamento12 e 
montagem13 do produto.  

Assim depois de analisadas as operações que iriam pertencer a cada uma das células 
procedeu-se à recolha de tempos de execução de cada uma das operações, que podem ser 
consultados na Tabela 11. Os processos realizados em cada uma das células são idênticos, no 
entanto houve a necessidade de criação de duas células de fabrico devido às diferenças de 
diâmetro das bandagens e das jantes plásticas, que são processadas com recurso a maquinaria 
distinta.   

 

Tabela 11 – Tempo das operações das células da secção da borracha 

Operação Tempo (s) 

Rebarbar 6 

Montar 8 

 

 

                                                 
12 O acabamento consiste no processo de rebarbagem da bandagem.  
13 A montagem consiste na montagem da bandagem na jante plástica. 
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De seguida procedeu-se ao cálculo do takt time, de forma a determinar o ritmo de produção 
necessário para a satisfação da procura diária do produto, utilizando a equação (1). 

 

���� ���� 	
Tempo disponível

Procura produto
          �1� 

 

Para a Célula 1 obtiveram-se 8,47 segundos como tempo máximo para a produção de uma 
unidade, como mostra a equação (2). 

 

���� �����é ! " # 	
28800

3400
 	 8,47s         �2� 

 

Para a Célula 2, a procura diária do produto nela trabalhado é menor pelo que o seu takt time é 
de 11,52 segundos, como apresentado na equação (3). 

  

���� �����é ! " + 	
28800

2500
 	 11,52s         �3� 

 

Depois de determinado o takt time determinou-se o número se operadores, através da equação 
(4), necessários em cada célula de modo a atingir a capacidade produtiva requerida pela 
procura dos produtos.  

 

Nº operadores 	
Tempo total das operações

���� ����
          �4� 

 

Foi possível concluir que são necessários 2 operadores em cada uma das células, como se 
pode ver na equação (5) e (6). 

 

Nº operadores�é ! " # 	
14

8,47
 	 1,65 3  2 operadores       �5� 

  

Nº operadores�é ! " + 	
14

11,52
 	 1,22 3  2 operadores       �6� 
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Após a determinação do número de operadores necessários efectuou-se a alocação dos 
operários de cada uma das células às respectivas tarefas. Neste caso sendo em ambas as 
células realizadas duas operações de processamento cada operário ficou responsável por uma 
delas. Na Figura 23 e Figura 24 podem ser observados os tempos de ciclo das Células 1 e 2 
implementadas, assim como o balanceamento dos operadores nas mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise da figura percebe-se que para ambas as células, mas de forma mais vincada na 
Célula 2, a capacidade produtiva é significativamente superior à procura actual do mercado. 
Assim, sempre que a procura do produto se encontre satisfeita os operadores podem ser 
redireccionados para outras tarefas de produção onde possam acrescentar valor, no entanto, se 
ocorrerem picos de procura a capacidade de resposta pode ser dada.  

Outro factor a ter em conta é a procura do mercado por bandagens – sem jante plástica. Nesse 
sentido a diferença de 2 segundos nos tempos de operação entre os dois operadores de ambas 
as células, permitir-lhes-á, depois de criar um pequeno buffer para abastecimento do Operador 
2, rebarbar bandagens enviando-as para um lote de produto acabado. 
 

Figura 23 – Balanceamento dos operadores na Célula 1 

Figura 24 – Balanceamento dos operadores na Célula 2 
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Na Figura 25 e Figura 26 podem ser observados os layouts do “antes” e “depois” da 
implementação das Células 1 e 2, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Layout do “antes” e do “depois” da implementação da Célula 1 

Figura 26 – Layout do “antes” e do “depois” da implementação da Célula 2 
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Na Célula 1 foi implementada uma calha de transporte, na qual o Operador 1 coloca a 
bandagem e esta por acção da gravidade desloca-se do posto de rebarbagem para a máquina 
montagem de jantes plásticas. Futuramente essa solução será melhorada colocando um 
pequeno tapete rolante que abastecerá automaticamente a máquina a jusante, evitando-se 
assim a necessidade intervenção dos dois operadores nesse processo de movimentação.   

No processo de implementação das células foram tidas em consideração, questões como a 
proximidade de colocação das máquinas e a ergonomia de movimentos dos operadores, de 
modo a eliminar deslocamentos e potenciar a capacidade produtiva. 

Na Tabela 12 são apresentados os resultados obtidos com a implementação das duas células 
de produção. 

 

Tabela 12 – Indicadores de produção da Célula 1 e Célula 2 

 Antes Depois Ganhos 

WIP (paletes) 4 paletes 2 palete 50% 

Distância percorrida 10 m 1 m 90% 

Lead time 117 min 67 min 43% 

Saída da 1ª peça 52 min 14 s 99,6%
14
 

 

Após a implementação das células de produção foram elaborados Planos de Inspecção, 
Limpeza e Lubrificação – ILL que podem ser consultados no Anexo E e F, para as Células 1 e 
2, respectivamente. 

A elaboração dos planos ILL, teve como objectivo principal a preservação do equipamento. 
Definiram-se tarefas a realizar diariamente pelos operadores das células de modo a mantê-las 
em boas condições de funcionamento e limpeza, dotando-os de um maior conhecimento do 
equipamento com o qual laboram, tentando prever atempadamente qualquer tipo de anomalia, 
como fugas de ar comprimido ou óleo nos sistemas pneumáticos e hidráulicos.  

4.5.2 Estudo de novo layout de célula de produção em U na secção de jantes 

Depois de observar os processos de produção inerentes à produção da Jante 9.00 X 15.3 foi 
colocada a hipótese de criação de uma linha de produção para este tipo de jante. Assim foram 
estudados os tempos de processamento de cada uma das etapas do seu fabrico, apresentados 
na Tabela 13, efectuando-se algumas aproximações visando a consideração de muda de 
transporte inerente à produção por lote e também da cadência produtiva menos “exigente” de 
uma produção empurrada.  

 
  

                                                 
14 Este valor expressa apenas o ganho relativo à saída da primeira peça, justificando-se tamanho ganho com a 
mudança de produção por lote para um processamento unitário.  
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Tabela 13 – Tempos de ciclo dos vários processos da Célula em U  

Operação Tempo (s) 

Cortar + Calandrar15 35 

Soldar - Máquina 1  40 

Soldar – Máquina 2 40 

Fresar 50 

Repuxar 1 80 

Repuxar 2 20 

Calibrar + Furar 30 

Montar + Pingar 30 

Desempenar + Pingar – Máquina 1 80 

Desempenar + Pingar – Máquina 2 80 

Soldar centro 85 

 

É de realçar a exclusão do processo de pintura no estudo da linha de fabrico, visto que esta se 
encontra localizada numa secção mais isolada devido dos requisitos necessários ao processo. 

De seguida procedeu-se ao cálculo do takt time, determinando-se uma necessidade de fabrico 
de uma jante a cada 90 segundos, como se pode observar na equação (7), de modo a satisfazer 
a procura média diária de 320 unidades. 

 

���� ����4567" 	
28800

320
 	 90s         �7� 

Sabendo-se que o tempo total das operações a realizar na linha de produção é 570 segundos, 
foi estabelecida, a partir da equação (8), a necessidade de 7 operadores, de modo a satisfazer o 
requisitos de produção. 

 

Nº operadores4567" 	
570

90
 	 6,48 3 7 operadores       �8� 

 

 

 

  

                                                 
15 A operação de Corte + Calandrar é efectuada a dois aros de jante por ciclo.  
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Depois de determinado o número de operadores necessários atribuiu-se a cada um deles a 
realização de uma ou mais tarefas, como apresentado na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Afectação de tarefas aos operadores da Célula em U 

Nº do Operador Operação Tempo (s) 

1 
Cortar + Calandrar16 35 

Soldar - Máquina 1  40 

2 
Soldar - Máquina 2 40 

Fresar 50 

3 Repuxar 1 80 

 

4 

 

Repuxar 2 20 

Calibrar + Furar 30 

Montar + Pingar 30 

5 Desempenar + Pingar - Máquina 1 80 

6 Desempenar + Pingar - Máquina 2 80 

7 Soldar centro 85 

 

Assim o balanceamento dos operadores na célula de produção apresenta-se do modo como 
mostra a Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
16 A operação de Corte + Calandrar é efectuada a dois aros de jante por ciclo.  

Figura 27 – Balanceamento dos operadores na Célula em U 
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Na Figura 28 é apresentado o layout da célula de produção em U proposto, na qual se pode 
também observar as máquinas afectadas a cada operador. 

É importante referir que o estudo aqui apresentado não se encontra ainda implementado na 
unidade fabril. Visando a implementação da célula apresentada, terá de ser realizada toda a 
movimentação de maquinaria, assim como a adaptação das suas instalações eléctricas e de 
exaustão, do mesmo modo que haverá a necessidade de aquisição de sistemas de 
movimentação de material (tapetes de transporte) que possibilitem uma movimentação de 
materiais entre processos mais rápida e eficiente. 

Outra problemática na qual será necessário investir será a formação de cada um dos 
operadores da célula de produção de modo a dotá-los de conhecimento para operarem as 
diferentes máquinas às quais se encontram afectados.  

Na Tabela 15 são apresentados os resultados passíveis de serem alcançados com a 
implementação da célula de produção em U. 

 

 

 
  

Figura 28 – Layout da Célula em U 
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Tabela 15 – Indicadores teóricos de produção da Célula em U 

 Antes Depois Ganhos
17
 

Nº colaboradores 11 7 36% 

WIP (paletes) 20 paletes 
Fluxo 
unitário 

- 

Distância percorrida 55 m 20 m 64% 

Lead time 304 min 56 min 82% 

Saída da 1ª peça 260 min 9,5 min 96,3% 

 

Além dos diversos ganhos, acima referidos, o fluxo unitário de material – one piece flow, 
permitirá um controlo de qualidade mais rápido e eficiente, evitando-se deste modo a 
replicação de defeitos a lotes de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
17 Valores teóricos esperados. 
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5 Conclusões e perspectivas de trabalho futuro 

O presente capítulo retrata as principais conclusões obtidas ao longo da realização do projecto 
assim como serão apresentadas as perspectivas de trabalho a realizar futuramente.  

5.1 Conclusões 

Decorridos os quatro meses após a iniciação do projecto, considero os objectivos aos quais me 
propus plenamente alcançados.  

A realização de consultoria Lean Manufacturing na XC Consultores, Lda. permitiu-me aplicar 
na prática alguns dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do meu percurso 
académico. Não menos importante foi todo o conhecimento que me foi sendo transmitido e 
possibilitado aplicar no terreno na Nova Têxtil Araújo & Gonçalves, S.A. e na Mebol-
Metalurgia e Borracha, Lda.. 

A execução do projecto foi uma oportunidade de contacto com o meio industrial onde foram 
postas em prática várias metodologias do Lean Manufacturing. Adquiri conhecimentos ao 
nível da abordagem de projectos de consultoria e pude realizar levantamentos iniciais e 
diagnósticos com recurso à elaboração e análise de mapas de fluxo de valor, sendo que no seu 
seguimento foi também possível aplicar nas empresas outras técnicas do Lean Manufacturing 
visando a eliminação de desperdícios.  

Tendo a gestão visual como base na transparência e implementação da mudança foram 
criados na Nova Têxtil Araújo & Gonçalves, S.A. quadros de informação produtiva e de 
planeamento da produção, foi também aplicada a metodologia 5S com o objectivo de 
aumentar a produtividade através de uma melhor organização do espaço de trabalho, além do 
mesmo permitir abrir caminho à implementação, num futuro próximo, de um operador de 
logística interna – o Mizusumashi, eliminando desse modo o transporte tradicional e todos os 
desperdícios a ele associados. Procedeu-se ainda à padronização do trabalho, procurando-se 
por essa via optimizar o processo de fabrico, o qual permitiu alcançar ganhos produtivos 
médios na ordem dos 15% além de um aumento da disponibilidade do equipamento de 
aproximadamente 10%. 

Na Mebol-Metalurgia e Borracha, Lda. foram estudadas e implementadas células de 
produção na secção da Borracha, alcançando-se resultados muito satisfatórios, quer ao nível 
produtivo, com o aumento da capacidade de produção de 5,6% e 44% na Célula 1 e Célula 2, 
respectivamente. Conseguiu-se também reduzir o WIP em 50%, a distância percorrida em 
90% e o lead time em 43%. Foram ainda criados planos ILL nas duas células referidas, 
permitindo incutir nos operadores um maior sentido de responsabilidade para com o 
equipamento de trabalho, do mesmo modo que possibilitou actuar como carácter preventivo 
de avarias.    

Na secção das jantes foi realizado um estudo para a implementação de uma célula em U. A 
sua implementação permitirá reduzir o número de operários afectados às tarefas produtivas 
em 36%, foi eliminada a produção em lote dando preferência a um processamento unitário, a 
distância percorrida foi reduzida em 64% e o lead time em 82%.  

Em suma, este projecto teve como base a implementação de variados conceitos associados ao 
Pensamento Lean, definindo-se como ponto de partida a optimização de fluxos e a eliminação 
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de mudas, nunca descurando a componente humana, no sentido de alterar mentalidades e 
romper com paradigmas, sempre em busca da melhoria contínua.  

5.2 Trabalho Futuro 

O trabalho de consultoria aqui apresentado continuará a ser desenvolvido e aprofundado pela 
XC Consultores, Lda..  

As bases para a implementação do Comboio Logístico na Nova Têxtil Araújo & Gonçalves, 
S.A. já foram criadas, futuramente é necessário implementar os 5S nos restantes sectores da 
unidade fabril, mais concretamente na secção de Tinturaria, assim como uniformizar as suas 
unidades de transporte e adquirir o veículo tractor. Depois dessa fase terá de ser definida a 
lista de tarefas a executar pelo Comboio Logístico, iniciando-se uma fase de teste na qual será 
necessário determinar o tempo para a realização de cada tarefa para que desse modo possam 
ser definidos os diferentes percursos a efectuar e as estações de paragem necessárias. Por fim 
terá de ser elaborado um plano de trabalho normalizado. 

Outro dos pontos de actuação, aliás, já posto em marcha, é o redimensionamento do armazém 
de matéria-prima. O objectivo passa por criar zonas de armazenagem específicas e 
delimitadas para o Fio a Feitio (fio fornecido pelo cliente) e para a matéria-prima da empresa, 
de modo a torná-lo mais flexível e funcional, ainda que reduzida a sua área de implementação.  

Na Mebol-Metalurgia e Borracha, Lda. o trabalho passível de ser realizado é vasto, a 
implementação no terreno da Célula em U é um desafio, tendo em conta toda a alteração 
logística associada à sua execução. Do mesmo modo será necessário formar e mentalizar os 
operários para uma nova filosofia de trabalho, onde a flexibilidade tem de imperar e o 
conceito de lote deixa de existir. 

Em fase de estudo também se encontra a criação de entidades de armazenamento 
(supermercados) nas duas células de produção da secção da Borracha. O seu objectivo passa 
por sincronizar a produção a montante das duas células de acabamentos com a procura do 
mercado, contribuindo para uma maior estabilidade da produção, evitando-se desse modo a 
paragem acumulativa do equipamento.    
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ANEXO A: Simbologia utilizada na realização dos VSM 
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ANEXO B: Resultados da última auditoria 5S à secção de Bobinagem 
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ANEXO C: Carta de Velocidades e Fusos 

 

 

NE VELOCIDADE (m/min) PESO/MEADA [g]  Nº MEADAS/FUSO Nº FUSOS 

6/2 300 500 2 22  

6/3 300 500 2 14  

8/2 300 500 2 24  

12/2/3 300 500 2 14  

12/3 300 500 2 24  

12/4 400 500 2 21  
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ANEXO D: Instruções de Trabalho – Bobinagem Fadis 

 

 
1. A velocidade e quantidade de fusos a accionar para um determinado fio deve ser 

sempre a estabelecida na Carta de Velocidades e Fusos. 
 

2. O operário deve sempre que possível trabalhar com uma só referência de fio, 
exceptuando quando a partida está a terminar. 
 

3. Uma nova referência de fio deve começar a ser carregada e accionada quando o 
número de fusos da partida em curso for inferior ao estabelecido na Carta de 
Velocidades e Fusos. 
 

4. Os fusos a operar deverão ser os que se encontrem mais próximos do carro de 
transporte de fio a carregar.   
 

5. É aconselhada a recolha de 4 meadas de fio para abastecimento dos fusos em cada 
deslocação efectuada ao carro de transporte. 
 

6. Carregar cada parábola com 2 meadas de fio e accioná-la de imediato. 
 

7. Não devem ser accionados novos fusos sempre que algum dos já iniciados tenha 
parado devido ao rebentamento do fio.  
 

8. Nos “tempos mortos”, se necessário, deverá ser efectuada a limpeza do local de 
trabalho, caso contrário poderão ser abastecidos os varões de protecção da máquina 
com meadas, recolhidos cones ou etiquetadas as bobinas. 
  

9. No final do turno da tarde caso haja fio para ser carregado nas parábolas este deve ser 
carregado e imediatamente accionado como referido no ponto 6. 

  



Consultoria Lean Manufacturing na XC Consultores, Lda. 

60 

ANEXO E: Plano de Inspecção, Limpeza e Lubrificação da Célula 1 

 

 
  

Nº OP Elemento Tipo Acção Meios Instrução Tempo (min) Frequência

1
AP03: Superfície 
da máquina ���� 1,50 1 X Por Turno (Fim)

2
AP03: Cilindros 

de movimentação 0,25 1 X Por Turno (Fim)

4
AP03: Botoneira 
de emergência 0,50 1 X Por Turno (Início)

5
AP03: Disco de 

corte 0,75 1 X Por Turno (Início)

6
ELEFANTE: 
Entrada de 
bandagens

0,25 1 X Por Turno (Início)

7
AP03: Mangueira 
de ar comprimido 0,45 1 X Por Turno (Fim)

8
CÉLULA 1: Zona 
envolvente ���� 3,00 1 X Por Turno (Fim)

Ajuda Visual

Data: 27/4/2010
PLANO ILL - Célula 1/Operador 1

(Inspecção, Limpeza e Lubrificação)

• Vassoura

• Pá

• Pano

• Desengordurante

• Varrer o chão

• Recolher resíduos das 

zonas de difícil acesso

•  Esvaziar e colocar 
contentores no devido lugar

• Limpar e arrumar o posto de 

trabalho e toda  a zona 
envolvente da célula

• Manual • Premir a botoneira e 
verificar:

1- A botoneira 
permanece encravada

2- A máquina não 
funciona com a botoneira 

accionada

• Pano

• Desengordorante
• Retirar incrustração de 
sujidade

• Verificar existência de 
anomalias: fugas de ar, 
estado das tubagens e cabos,
cilindros, etc.

• Controlo visual • Verificar estado de 
lubrificação dos cilindros

• Manual • Testar capacidade de 
corte do disto de aparar 

rebarbas

• Pano
• Desengordurante

• Limpar e verificar a 
existência de fugas de ar 

comprimido 

• Controlo visual • Verificar existência de fugas 
de óleo no cilindro hidraúlico 

do elefante
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Nº OP Elemento Tipo Acção Meios Instrução Tempo (min) Frequência

1
MB01: Parte 
interna da 
máquina ���� 2,00 1 X Por Turno (Fim)

2
MB01: Cilindros 
de movimentação 0,25 1 X Por Turno (Fim)

3 MB01: Iluminação 0,25 1 X Por Turno (Fim)

4
MB01: Acrílicos 
de protecção ���� 1,00 1 X Por Turno (Fim)

5
MB01: Caixa de 

válvulas 
pneumáticas ���� 1,00 1 X Por Turno (Fim)

6
MB01: Parte 
inferior  da 
máquina ���� 1,00 1 X Por Turno (Fim)

7 TAPETE ROLANTE ���� 1,00 1 X Por Turno (Fim)

8
MB01: FRL - filtro, 
regulador de 
pressão e 
lubrificador

0,25 1 X Por Turno (Início)

9
MB01: Botoneira 
de emergência 0,50 1 X Por Turno (Início)

PLANO ILL - Célula 1/Operador 2
(Inspecção, Limpeza e Lubrificação)
Ajuda Visual

Data: 27/4/2010

• Absorver líquido depositado

• Retirar incrustração de 

sujidade

• Verificar existência de 
anomalias: fugas de ar, 
estado das tubagens e cabos,

cilindros, etc.

• Pano

• Desengordorante

• Absorver líquido depositado 

• Verificar existência de 

anomalias: fugas de ar 
comprimido

• Pano

• Desengordorante

• Pano

• Desengordorante

• Proceder à troca do pano de 
absorção de líquidos 

derramados

• Verificar nível de líquido

existente no recipiente de 
recolha - proceder ao seu 

esvaziamento caso necessário

• Limpar mecanismos 

inferiores

• Manual • Premir a 
botoneira e 

verificar:

1- A botoneira 
permanece 
encravada

• Controlo visual • Verificar pressão do ar 
comprimido  (4 a 6 bar)

• Verificar nível do óleo 
pneumático

• Pano

• Desengordorante

• Absorver líquido depositado

• Retirar incrustração de 

sujidade

• Controlo visual • Verificar estado de 
lubrificação dos cilindros

• Pano

• Líquido limpa 

vidros

• Limpar acriíicos de 
protecção

Nota: Não utilizar 

desengordurante

• Controlo visual • Verificar estado de 
limpeza e funcionamento da 

lâmpada
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ANEXO F: Plano de Inspecção, Limpeza e Lubrificação da Célula 2 

 

  

Nº OP Elemento Tipo Acção Meios Instrução Tempo (min) Frequência

1
AP02: Superfície 
da máquina ���� 1,50 1 X Por Turno (Fim)

2
AP02: Cilindros 

de movimentação 0,25 1 X Por Turno (Fim)

3
AP02: FRL - filtro, 
regulador de 
pressão e 
lubrificador

0,25 1 X Por Turno (Início)

4
AP02: Botoneira 
de emergência 0,50 1 X Por Turno (Início)

5
AP02: Disco de 

corte 0,75 1 X Por Turno (Início)

6
AP02: Mangueira 
de ar comprimido ���� 0,45 1 X Por Turno (Fim)

7
CÉLULA 2: Zona 
envolvente ���� 3,00 1 X Por Turno (Fim)

PLANO ILL - Célula 2/Operador 1
(Inspecção, Limpeza e Lubrificação)
Ajuda Visual

Data: 26/5/2010

• Vassoura

• Pá

• Pano

• Desengordurante

• Varrer o chão

• Recolher resíduos das 

zonas de difícil acesso

•  Esvaziar e colocar 
contentores no devido lugar

• Limpar e arrumar o posto 

de trabalho e toda  a zona 
envolvente da célula

• Controlo visual • Verificar pressão do ar 
comprimido  (4 a 6 bar)

• Verificar nível do óleo 
pneumático

• Manual • Premir a botoneira e 
verificar:

1- A botoneira 
permanece encravada

2- A máquina não 
funciona com a botoneira 

• Pano

• Desengordorante
• Retirar incrustração de 
sujidade

• Verificar existência de 
anomalias: fugas de ar, 
estado das tubagens e 
cabos, cilindros, etc.

• Limpar e verificar a 
existência de fugas de 

ar comprimido

• Enrolá-la no suprote 
destinado a esse fim

• Pano

• Desengordorante

• Controlo visual • Verificar estado de 
lubrificação dos cilindros

• Manual • Testar capacidade de 
corte do disto de aparar 

rebarbas
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Nº OP Elemento Tipo Acção Meios Instrução Tempo (min) Frequência

1
MB02: Parte 
interna da 
máquina ���� 2,00 1 X Por Turno (Fim)

2
MB02: Cilindros 
de movimentação 0,25 1 X Por Turno (Fim)

3 MB02: Iluminação 0,25 1 X Por Turno (Fim)

4
MB02: Acrílicos 
de protecção ���� 2,00 1 X Por Turno (Fim)

5
MB02: Parte 
inferior  da 
máquina ���� 1,00 1 X Por Turno (Fim)

6 TAPETE ROLANTE ���� 1,00 1 X Por Turno (Fim)

7
MB02: FRL - filtro, 
regulador de 
pressão e 
lubrificador

0,25 1 X Por Turno (Início)

8
MB02: Botoneira 
de emergência 0,50 1 X Por Turno (Início)

9
ELEFANTE: 

Entrada de jantes 0,25 1 X Por Turno (Início)

Ajuda Visual

Data: 26/5/2010
PLANO ILL - Célula 2/Operador 2

(Inspecção, Limpeza e Lubrificação)

• Absorver líquido 
depositado

• Retirar incrustração de 
sujidade

• Verificar existência de 
anomalias: fugas de ar, 

estado das tubagens e 
cabos, cilindros, etc.

• Pano

• Desengordorante

• Pano

• Desengordorante

• Limpar mecanismos 
inferiores

• Verificar existência de fugas

• Manual • Premir a botoneira e 
verificar:

1- A botoneira 
permanece encravada

2- A máquina não 
funciona com a 

botoneira accionada

• Controlo visual • Verificar pressão do ar 
comprimido  (4 a 6 bar)

• Verificar nível do óleo 
pneumático

• Pano

• Desengordorante

• Absorver líquido depositado

• Retirar incrustração de 

sujidade

• Controlo visual • Verificar existência de 
fugas de óleo no cilindro 

hidraúlico do elefante

• Controlo visual • Verificar estado de 
lubrificação dos cilindros

• Pano

• Líquido limpa 

vidros

• Limpar acriíicos de 
protecção

Nota: Não utilizar 

desengordurante

• Controlo visual • Verificar estado de 
limpeza e funcionamento 
da lâmpada


